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R?mânem în promisiuni mai bune

David Wilkerson (1931-2011)September 30, 2020
Ai fost vreodat? atât de cople?it de circumstan?e încât ai strigat c?tre Dumnezeu: „Doamne, ajut?-m?! Nu ?tiu cum
s? m? rog acum, îns? ascult? strig?tul inimii mele. Elibereaz?-m? de aceast? situa?ie!”

Uneori nu putem decât s? st?m lini?ti?i ?i s? ?tim c? Domnul este Eliberatorul nostru. Cred c? exact prin acesta a
trecut David când a fost capturat de filisteni. Psalmistul a scris: „S? mi se laude sufletul în Domnul! S? asculte cei
nenoroci?i ?i s? se bucure.” (Psalmul 34:2)

David spune aici, în esen??: „Am ceva de spus tuturor oamenilor umili ai lui Dumnezeu de pe p?mânt, acum ?i în
veacurile viitoare. Atâta timp cât aceast? lume exist?, Domnul îi va elibera pe to?i cei care Îl cheam? ?i care se
încred în El. În mila ?i dragostea Lui incredibil?, El m-a eliberat, chiar dac? am f?cut un lucru foarte prostesc.”

Dumnezeu va trimite un înger, dac? a?a va alege, sau chiar o mul?ime de îngeri, ca s? v? înconjoare ?i s? v?
fereasc? de pericol. Chiar dac? a?i ac?ionat prostesc sau a?i avut un mare e?ec al credin?ei, trebuie doar s? v?
întoarce?i chemându-L pe Eliberatorul vostru. El este credincios ca s? v? asculte strig?tul ?i s? lucreze.

În Biblie vedem multe relat?ri despre minuni. Dumnezeu i-a izb?vit în mod miraculos pe Noe, Lot, David, Ezechia,
Daniel ?i pe cei trei tineri evrei, Moise, Iosua, Israel, Iosif ?i mul?i al?ii. În ceea ce prive?te poporul lui Dumnezeu de
ast?zi, sângele lui Hristos ne?a izb?vit de p?cat, de distrugere ?i de multe altele: „El S-a dat pe Sine însu?i pentru
p?catele noastre, ca s? ne smulg? din acest veac r?u, dup? voia Dumnezeului nostru ?i Tat?l.” (Galateni 1:4)

Înc? de la cruce, poporul lui Dumnezeu a avut promisiuni chiar mai bune decât oricare dintre cele enumerate mai
sus. Credincio?ii de ast?zi se încred nu doar într-o singur? promisiune, ci ?i în sângele v?rsat al lui Isus Hristos. Iar
în acel sânge avem biruin?? asupra oric?rui p?cat, ispit? ?i lupt? cu care ne vom confrunta vreodat?.

Crezi c? Dumnezeu are pre?tiin?a necesar? ca s? anticipeze fiecare încercare? ?i toate mi?c?rile tale proste?ti?
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Toate îndoielile ?i temerile tale? Dac? a?a este, ai înaintea ta exemplul lui David, care s-a rugat: „Când strig? un
nenorocit, Domnul aude ?i-l scap? din toate necazurile lui.” (Psalmul 34:6)

Nu ezita s? strigi c?tre Tat?l t?u iubitor din ceruri, în orice clip?. El tânje?te s? te aud? ?i s?-?i împlineasc? lipsurile.
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