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Isus este credincios ?i ne poart? de grij? în fiecare perioad? din via?a noastr?, iar El este mi?cat de fiecare
sentiment pe care îl îndur?m în timpul perioadelor grele prin care trecem. Apostolul Pavel se refer? la acest lucru
când scrie: „Comoara aceasta o purt?m în ni?te vase de lut” (2 Corinteni 4:7) Tezaurul la care face referire este
cuno?tin?a ?i prezen?a lui Isus Hristos - ?i de?inem aceast? comoar? pre?ioas? în trupurile noastre. Imagina?i-v?
numai! Cu toate acestea, cuvântul din greac? pe care Pavel îl folose?te pentru „lut” este un „lut fragil” însemnând
„slab, u?or de cr?pat, u?or de ispitit”.
Pavel vorbe?te despre „desele îmboln?viri” ale lui Timotei în 1 Timotei 5:23. Cuvântul grecesc pentru
„îmboln?vire” înseamn? aici „a fi bolnav, f?r? putere, sl?birea trupului sau a min?ii”. Exist? ?i alte tipuri de
infirmit??i în afar? de cele fizice, iar acestea sunt la fel de dificil de dus. Infirmit??ile min?ii sunt probabil cele mai
r?spândite - acele momente în care sentimentele tale te tr?deaz? ?i î?i joac? feste min?ii tale. L?sa?i-m? s? v?
explic.
Poate merge?i s? v? odihni?i sim?indu-v? bine ?i în pace, îns? v? trezi?i cu un nor greu de triste?e deasupra
capului vostru. Trece?i prin zi deprima?i ?i descuraja?i, sim?ind neputin?a de a alunga acele sentimentele negative.
Vinov??ia, frica ?i anxietatea sunt de asemenea, neputin?e ale min?ii pe care v-ar putea urm?ri din cauza trecutului
vostru.
A?adar, cum putem fi plini de „cuno?tin?a ?i prezen?a lui Isus“, fiind totu?i supu?i unor zile rele, unor sentimente
de e?ec, sl?biciunii ?i fragilit??ii? Se datoreaz? faptului c? înc? locuim în trupurile noastre fizice, supuse
„îmboln?virilor” ?i ispitelor de tot felul, atât mentale, cât ?i fizice.
În mod ironic, unele dintre cele mai intense încerc?ri ale noastre pot veni atunci când c?ut?m Cuvântul lui
Dumnezeu sau mijlocirea pentru suflete. Este u?or s? ne frustr?m când ne uit?m la ceilal?i ?i s? ne întreb?m de ce
nu putem triumfa asemenea lor. Îns? nu e?ti neduhovnicesc pentru c? treci prin zile proaste. Tu e?ti copilul Tat?lui
t?u ceresc ?i El trimite Duhul Sfânt ca s?-?i alunge îndoielile. Cuvântul spune: „Nu prin fapte, ca s? nu se laude
nimeni.” (Efeseni 2: 9)
Nu po?i lupta cu inamicul de unul singur, dar ai aceast? mare comoar? prezent? în tine, a?a c? alearg? c?tre Tat?l
t?u ceresc. Atunci vei r?mâne neclintit, în r?bdare ?i n?dejde!
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