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David Wilkerson (1931-2011)January 23, 2020
Noi, cei care tr?im în timpul Noului Testament, am primit o adev?rat? m?rturie. Avem nu doar lucr?rile lui Isus la
care s? ne gândim, dar ?i faptele m?re?e ale bisericii din primul secol. La acestea se adaug? cele dou? mii de ani
în care oameni ai lui Dumnezeu „au f?cut lucruri mai mari ca acestea” ?i astfel avem o lic?rire din ceea ce este
Tat?l nostru ceresc.
Ai putea spune: „Îl cunosc pe Domnul. Am o rela?ie în ascuns cu El ?i ?tiu cine sunt în Hristos.” Totu?i Isus poate
c? î?i spune: „Este adev?rat, am fost împreun? pentru atât de mult timp ?i totu?i nu Îl cuno?ti înc? pe Dumnezeu ca
Tat? al t?u.” Scopul intimit??ii cu Isus este acela de a ?i se revela cine este Tat?l.
Dumnezeu vrea ca noi s? avem o revela?ie despre El ca Tat? – un Tat? ceresc! Isus S-a rugat: „M? rog ca to?i s?
fie una, cum Tu, Tat?, e?ti în Mine, ?i Eu în Tine; ca ?i ei s? fie una în Noi, pentru ca lumea s? cread? c? Tu M-ai
trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei s? fie una, cum ?i Noi suntem una” (Ioan 17:21-22).
Isus spunea aici: “Spui c? vrei s? M? cuno?ti, ?i e un lucru bun, dar acum vreau ca tu s? cuno?ti pe Tat?l Meu a?a
cum Îl cunosc Eu ?i s? te bucuri de El a?a cum o fac Eu.”
Dumnezeu nu doar te-a ales, dar te-a ?i adoptat ca pe copilul S?u. ?i Duhul S?u î?i spune s? strigi: „Ava, Tat?!”, s?
Îi spui: „M-ai f?cut s? fiu împreun?-mo?tenitor cu Isus, un frate pentru El. E?ti cu adev?rat al Meu!”
Cât de minunat s? ?tii c?, doar datorit? dragostei ?i milei Sale, ne-a ales pe fiecare din noi s? fim copiii S?i. În mila
Sa, El î?i spune: „Te vreau – te aleg – pentru c? vreau s? fiu un Tat? pentru tine.”
Renun?? la iubirea a tot ce este lumesc ?i urmeaz?-L ast?zi!
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