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În Numeri 13 ?i 14, g?sim limbajul ?i defini?iile adev?ratei credin?e ?i ale necredin?ei. Cele zece iscoade care
fuseser? în ?ar? se întorseser? cu un raport cu privire la ceea ce au v?zut. „Iat? ce au istorisit lui Moise: "Ne-am
dus în ?ara în care ne-ai trimis. Cu adev?rat, este o ?ar? în care curge lapte ?i miere ?i iat?-i roadele. Dar poporul
care locuie?te în ?ara aceasta este puternic, cet??ile sunt înt?rite ?i foarte mari. Ba înc? am v?zut acolo ?i pe fiii lui
Anac.” (Numeri 13: 27-28). A?adar, raportul a fost atât pozitiv, cât ?i negativ.
Oamenii au intrat in panic? ?i au strigat de fric? ?i necredin??: „Nu putem s? ne suim împotriva poporului acestuia,
c?ci este mai tare decât noi. “ (vezi 13:31). Dar Caleb, o voce lini?tit? a credin?ei, a avut exact abordarea opus? :
„Haide?i s? ne suim ?i s? punem mâna pe ?ar?, c?ci vom fi biruitori!” (13:30).
Toat? adunarea s-a al?turat spunând: „S? ne întoarcem în Egipt ?i captivitate! Nu putem s? intr?m în ?ara
Promis?. Exist? prea mul?i du?mani puternici!” (14: 1-4). Dar, din nou, credin?a a vorbit prin Iosua ?i Caleb: „?ara
pe care am str?b?tut-o noi ca s-o iscodim este o ?ar? foarte bun?, minunat?. Dac? Domnul va fi binevoitor cu noi,
ne va duce în ?ara aceasta ?i ne-o va da: este o ?ar? în care curge lapte ?i miere.” (14: 7-8).
Dumnezeu vrea s? ?tie ce este în inima ta ca un adev?rat credincios. Este frica de uria?i ?i dorin?a de a reveni în
Egipt? El dore?te un popor care va folosi credin?a pentru a sfâ?ia orice lucru care îl va feri de plin?tatea lui Isus.
Inamicul nu are puterea de a opri poporul lui Dumnezeu s? ating? ceea ce El are pentru ei. Satana poate s?
foloseasc? un uria? de probleme împotriva ta chiar acum - nu pentru a te ?ine jos, ci pentru a te feri. Tot iadul este
împotriva voastr? pentru a v? împiedica s? umbla?i în plin?tatea lui Hristos, la un loc de odihn?, la o via?? de
încredere ?i o înaintare a p?cii sub st?pânirea Lui.
L?sa?i credin?a s? domneasc? ?i vesti?i: „Nu m? voi teme de ceea ce poate face omul. Du?manii mei nu au nicio
putere pentru c? Dumnezeu este cu mine. Am s? intru în tot ce El a preg?tit pentru mine! ”

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/31041/

Page 1 of 1

