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Biblia ne-a avertizat c? va fi un întuneric de nedescris ?i o mare apostazie în zilele de pe urm?,
înainte de revenirea lui Hristos, totu?i cei mai mul?i dintre noi probabil nu ne-am gândit niciodat?
c? vom tr?i s? vedem o zi de dec?dere moral? ca aceasta.
Înainte de a deveni împ?rat, David tr?ia într-o vreme în care propriul popor se afla într-un grozav declin spiritual.
Voin?a proprie ?i spiritualitatea contraf?cut? din timpul împ?ratului Saul, care se manifestau pretutindeni,
conduceau poporul spre ceea ce avea s? fie în mod inevitabil o înfrângere lipsit? de orice interven?ie divin?. Foarte
curând, David s-a v?zut urm?rit de o armat? care spera s? alunge tot ceea ce f?cea referire la Dumnezeu.
Bineîn?eles, noi ?tim c? David a sfâr?it prin a fi cineva care a f?cut o diferen??.
Ce se presupune c? ar trebui s? facem în aceste zile? Trebuie s? ne rug?m pentru eliberarea de duhul acestui
veac: „Scap?-m?, Doamne, de oamenii cei r?i! P?ze?te-m? de oamenii asupritori, care cuget? lucruri rele în inima
lor...” (Psalmul 140:1-2). În acest psalm, David se referea la cei ce c?utau o solu?ie în termeni omene?ti. David,
care Îl reflect? pe Hristos în genera?ia lui, s-a sim?it chemat la ceva mai mult decât violen?a meschin? ?i
nedreptatea din vremea sa.
De asemenea ?i noi ar trebui s? ne rug?m pentru eliberarea de duhul acestui veac ?i s? spunem: „Doamne, nu
vreau s? fiu parte a problemei, ci parte a solu?iei! Ajut?-m? s?-mi refocalizez mintea pe lucrurile spirituale!
Îndep?rteaz?-m? de mass-media ?i de orice ar putea s?-mi otr?veasc? duhul sau s? sl?beasc? eficien?a vorbelor
mele atât încât s? ajung lumesc! D?-mi Duhul T?u cel Sfânt! D?-mi gândurile Tale, mintea Ta, mila Ta pentru
mul?imea oamenilor! Ajut?-m? s?-mi iubesc chiar du?manii!”
Din punct de vedere firesc, suntem slabi, dar din punct de vedere spiritual, suntem deja mai mult decât biruitori. Ne
afl?m la dreapta Dumnezeului Atotputernic, Cel care deja a nimicit puterea întunericului ?i în El locuie?te toat?
puterea ?i autoritatea. Avem acces direct la tronul lui Dumnezeu, unde primim putere s? înl?tur?m tot întunericul ?i
credem c? va fi biruin?? ?i bucurie în zilele ce ne stau înainte!
Carter Conlon s-a al?turat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994 la invita?ia pastorului fondator David Wilkerson ?i a fost numit pastor senior în 2001.
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