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„Îndat?, Moise s-a plecat pân? la p?mânt ?i s-a închinat.” (Exodul 34:8) Revela?ia naturii lui Dumnezeu l-a cople?it
pe Moise atunci când a v?zut cât de milostiv, bun ?i îndelung r?bd?tor este Tat?l nostru fa?? de copiii S?i – chiar ?i
cu cei mai înc?p??âna?i, care Îl întristeaz?.
Este important s? observ?m c? acesta este primul lucru men?ionat de Moise în întâia lui închinare scris?. Înainte de
aceast? revela?ie a gloriei lui Dumnezeu, Moise s-a rugat în lacrimi ?i a mijlocit în fiecare zi pentru Israel ?i chiar a
vorbit cu Dumnezeu fa?? în fa??. Dar este prima dat? când citim cuvintele: „[Moise] s-a închinat”.
Acest lucru ne spune multe despre biserica de azi. Cre?tinii se pot ruga cu sârguin?? f?r? s? se închine totu?i. Întradev?r, este posibil s? fii un r?zboinic de rug?ciune ?i un mijlocitor ?i s? nu fii înc? un închin?tor. Închinarea nu
poate fi înv??at?, este un focar spontan - actul unei inimi care a fost cople?it de o revela?ie a gloriei lui Dumnezeu
?i a iubirii Sale incredibile fa?? de noi.
Închinarea este un r?spuns de mul?umire care recunoa?te c? ar fi trebuit s? fim distru?i de p?catul nostru cu mult
timp în urm?, adunând mânia deplin? a lui Dumnezeu pentru toate faptele noastre. Dar, în schimb, Dumnezeu a
venit la noi cu o puternic? revela?ie: „înc? te iubesc!”
În acest punct al Scripturii, Moise nu pleda pentru starea lui Israel de p?cat ?i nu-I cerea Domnului îndrumare. Nici
m?car nu plângea pentru un miracol de izb?vire sau pentru putere sau în?elepciune. El se minuna de revela?ia
slavei lui Dumnezeu!
Revela?ia gloriei lui Dumnezeu ar trebui s? fie izvorul întregii noastre închin?ri. Ar trebui s? proclam?m în mod
regulat slava Lui; este dreptul nostru atribuit ?i este menit s? fie revendicat. Când Pavel spune: „Nu vreau s? fac
zadarnic harul lui Dumnezeu” (Galateni 2:21), înseamn? „Nu voi anula oferta de îndurare a lui Dumnezeu prin
respingerea ei”. Cei care se închin? cu adev?rat lui Dumnezeu cunosc binecuvântarea promisiunilor Sale ?i v?d
slava iubirii Sale în Hristos.
Apuc? ast?zi slava lui Dumnezeu ?i permite-I s? te c?l?uzeasc? spre o nou? revela?ie a închin?rii!
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