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Când profetul Elisei era în pragul mor?ii, Ioas, împ?ratul lui Israel, plângea în hohote pentru c? un mare profet al
luminii era pe punctul de a se stinge din via??. Î?i aducea aminte de faptele mari ale credin?ei lui Elisei ?i plângea,
„P?rinte! P?rinte!... Carul lui Israel ?i c?l?rimea lui. ” (2Împ?ra?i 13:14). Elisei ?i-a adunat în scurt timp for?ele, ceea
ce a produs speran?? în inima lui Ioas. Apoi profetul i-a dat împ?ratului anumite instruc?iuni: „Ia un arc ?i ni?te
s?ge?i!” (13:15).
Elisei i-a spus împ?ratului s? trag? s?ge?i în aer, ceea ce Ioas a ?i f?cut, dup? care Elisei i-a spus s? ia s?ge?i ?i s?
arunce pe p?mânt. Ioas i-a dat ascultare lovind în p?mânt de trei ori. Apoi, spre marea uimire a împ?ratului, Elisei sa mâniat pe el ?i a izbucnit: „Trebuia s? love?ti de cinci sau ?ase ori: atunci ai fi b?tut pe sirieni pân? i-ai fi nimicit,
acum îi vei bate numai de trei ori.”
Aceast? scen? din via?a lui Elisei poate p?rea mai degrab? ciudat?, dar, de fapt, este vorba despre a zidi pân? la
cap?t credin?a celorlal?i. El îi spunea împ?ratului Ioas: „Cum îndr?zne?ti s? a?tep?i atât de pu?in de la Dumnezeu!
Ai fi b?tut Siria de cinci sau ?ase ori, dar îi vei învinge doar de trei ori.”
Cuvintele lui Elisei se aplic? la fiecare cre?tin din ziua de azi. Domnul vrea ca noi s? trecem dincolo de biruin?ele
limitate. Prin intermediul relat?rilor lui Dumnezeu din Cuvânt, trebuie s? zidim credin?? pe credin?? – biruin?? pe
biruin?? – ?i s? fim tot timpul doritori ca El s? lucreze. Nu trebuie s? ne mul?umim doar cu faptul c? lucrurile s-au
calmat. Elisei ne spune în esen??, „Dumnezeu î?i va da atât de multe biruin?e câte e?ti dispus s? apuci. Continu?
s? love?ti p?mântul credin?ei!”
Aceasta poate p?rea o preten?ie lipsit? de sentimente, dar, de fapt, este plin? de compasiune. Exist? câte o
relatare de la Dumnezeu pentru fiecare c?snicie conflictual?, pentru fiecare criz? financiar?, pentru fiecare situa?ie
stresant? de la munc?, pentru fiecare p?rinte înstr?inat de copil. Aminte?te-?i, Dumnezeu nu d?ruie?te biruin?e
par?iale, ci o victorie absolut?!
Dumnezeu te-a înconjurat ?i toate puterile cerului sunt la dispozi?ia ta, ca s? te protejeze ?i s?-?i poarte de grij?.
Fie ca Dumnezeu s? stârneasc? credin?a ta, astfel încât s? continui s? love?ti p?mântul cu convingere ?i încredere.
?i, aminte?te-?i, fiecare încercare pe care o înduri este o oportunitate pentru ca lumea s? fie transformat? de
povestea ta scris? de Dumnezeu.
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