NORII SFINTI AI LUI DUMNEZEU
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

NORII SFINTI AI LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)October 11, 2019
Norul, acea acoperire ce?oas? care cade uneori peste poporul lui Dumnezeu, nu este o gre?eal? în mâinile lui
Dumnezeu. Cu Isus, norii vin ca parte a gloriei Sale. Norii nu sunt cu adev?rat du?manii no?tri; ei nu ne ascund
fa?a Lui; ei nu sunt avertiz?ri despre o furtun? care se apropie. Odat? ce ai în?eles c? norii sunt instrumente ale
iubirii divine, nu ar trebui s? mai te mai temi.
Nu ve?i în?elege niciodat? încerc?rile ?i suferin?ele tale pân? nu în?elegi sensul norilor sfin?i.
„?i Domnul a mers înaintea lor, zi de zi, într-un stâlp de un nor, ca s?-i conduc? pe drum ...” (Exodul 13:21).
Po?i s?-?i imaginezi poporul lui Dumnezeu, zi de zi, în acea pustie oribil?, privind c?tre un nor? Sunt sigur c?
du?manii lui Israel au spus: „Dac? Dumnezeul lor este atât de puternic, de ce nu au soare tot timpul; de ce sufer?
zilnic sub acest nor mohorât? Oriunde merg, apare norul”.
S? nu v? face?i griji, prietenii mei. Norul acela de zi cu zi pe care al?ii l-au crezut atât de nedorit, era de fapt scutul
lor. Când norul se mi?ca, ?i ei se mi?cau; când se oprea, st?teau nemi?ca?i.
Dumnezeu are motive întemeiate s? opreasc? norul. Dumnezeu ?i-a pus la încercare copiii, pentru a vedea dac?
vor alerga înaintea Lui, uitând s?-I a?tepte conducerea. El a?teapt? pân? ajungem la sfâr?itul r?bd?rii noastre ?i
suntem dispu?i s? strig?m: „Doamne, voi a?tepta în pustia aceasta pentru totdeauna, dac? asta este voia Ta. O voi
face în felul T?u; nu m? voi mi?ca pân? când nu îmi dai un cuvânt.”
Dac? ai cunoa?te binele care va ie?i din norul t?u, nu ai cere eliminarea lui.
Sunt convins c? fiecare cre?tin adev?rat ar alege chiar cursul pe care Dumnezeu l-a ales pentru el, dac? ar ?ti tot
ce ?tie Dumnezeu. Via?a este ca o tapi?erie frumoas?, dar Creatorul î?i arat? doar o ?uvi?? la un moment dat.
Dac? a?i putea vedea minunatul plan pe care-l lucreaz?, v-a?i bucura mai degrab?, decât s? v? teme?i.
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