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Regele David a spus: „Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile ?i planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate
asem?na cu Tine. A? vrea s? le vestesc ?i s? le trâmbi?ez, dar num?rul lor este prea mare ca s? le povestesc.”
(Psalmul 40:5).
„Cât de nep?trunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, ?i cât de mare este num?rul lor!” (Psalmul 139:17).
Dumnezeu s-a gândit la tine înainte de a te na?te! S-a gândit la tine când via?a ta a fost respirat? într-o celul? când erai înc? în pântece. Este greu de în?eles c? Tat?l nostru s-ar putea gândi la noi atât de puternic. Se
gânde?te la noi când ne culc?m în pat ?i când ne ridic?m. El se gânde?te la noi la fiecare pas pe care îl facem. De
asemenea, El ?tie ?i în?elege fiecare gând pe care îl gândim: „Isus le cuno?tea gândurile.” (Luca 5:22).
Cerul este populat de fiin?e extrem de inteligente - îngerii, serafimii, heruvimii - care sunt martorii credincio?iei
Dumnezeului nostru. Ei ?tiu despre toate promisiunile pe care ni le-a f?cut cu privire la aten?ia Sa asupra fiec?rui
detaliu minunat al vie?ii noastre. Dac? Dumnezeu ar fi e?uat într-una singur? dintre aceste promisiuni, tot cerul ar fi
deveni haos ?i ruin?, pentru c? oastea cereasc? ar spune: „Dumnezeu nu a reu?it s?-?i p?streze Cuvântul! El nu
poate fi de încredere.” Cu toate acestea, faptul c? tot cerul Îl laud? pe Dumnezeu, aruncându-?i coroanele la
picioarele Sale, este o dovad? c? ei privesc ?i cred în credincio?ia lui. Dumnezeu poate fi de încredere c? va face
tot ce a promis.
Lumea nu caut? mai multe dovezi doctrinare ale realit??ii lui Dumnezeu. Lumea caut? cre?tini care s? poat? face
fa?? fiec?rei crize, necazuri ?i dificult??i ?i s? r?mân? lini?ti?i ?i în odihn? în mijlocul tuturor. Lumea trebuie s?-i vad?
pe copiii lui Dumnezeu care au încredere în Domnul lor.
Preaiubi?ilor, ave?i încredere în Domnul din toat? inima! Eliberarea de team? ?i griji vine atunci când te odihne?ti
cu încredere în Acela care te-a creat!
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