Nu te teme de minciunile lui Satana
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

Nu te teme de minciunile lui Satana

David Wilkerson (1931-2011)October 2, 2020
„Iat? ce a f?cut Ezechia în tot Iuda. El a f?cut ce este bine, ce este drept, ce este adev?rat, înaintea Domnului
Dumnezeului s?u. A lucrat cu toat? inima ?i a izbutit în tot ce a f?cut pentru Casa lui Dumnezeu, pentru Lege ?i
pentru porunci, ca s? caute pe Dumnezeul s?u.” (2 Cronici 31:20-21)
Între atâtea cuvinte, Scriptura spune c? Ezechia a fost cel mai mare rege pe care l-a avut Israel vreodat?. Ni se
spune c? inima lui era atât de predat? Domnului, încât niciun rege înainte sau dup?, nu a fost ca el. Acum, lua?i în
considerare urm?torul verset: „Dup? aceste lucruri ?i dup? aceste fapte de credincio?ie, a venit Sanherib, împ?ratul
Asiriei, care a p?truns în Iuda ?i a împresurat cet??ile înt?rite, cu gând s? pun? mâna pe ele.” (32:1).
Observa?i fraza de început: „Dup? aceste lucruri (fapte de credincio?ie) ...” Aceasta se refer? la tot binele f?cut de
Ezechia: mersul s?u în adev?r ?i sfin?enie, c?utarea lui dup? Dumnezeu, lipirea lui de Domnul, lupta sa împotriva
p?catului ?i a compromisului, rug?ciunea ?i încrederea lui profund? ?i trezirea na?ional? pe care a condus-o. În
urma acestor lucruri binecuvântate, spune Scriptura, diavolul a ap?rut. Principatele ?i puterile întunericului l-au
înconjurat pe regele cel neprih?nit ?i pe oamenii lui Dumnezeu, purtând un r?zboi spre a-i doborî ?i a le distruge
credin?a.
Da, toate acestea au ap?rut dup? stabilirea numeroaselor slujiri ale lui Ezechia, care erau ferme, mature, bine
întemeiate. Satana nu-?i irosea puterile asupra unui om slab, neexperimentat, copil slab al lui Dumnezeu, ci î?i
îndrepta cele mai intense arme c?tre un uria? spiritual. Acest om evlavios nu tr?ia în p?cat sau în rebeliune, ci a
fost unul dintre cei mai credincio?i slujitori ai lui Dumnezeu. ?i totu?i, practic peste noapte, Ezechia s-a trezit într-o
situa?ie imposibil?. Iar Domnul nu i-a explicat de ce i s-a adus în cale acest teribil asediu.
În Ezechia, vedem o ilustrare clar? a planului diavolului împotriva oric?rui slujitor devotat al lui Dumnezeu. În
vremurile noastre de încercare ?i ispit?, Satan vine la noi aducând minciuni: „E?ti un e?ec, altfel nu ai trece prin
asta! E ceva în neregul? cu tine ?i Dumnezeu este nemul?umit”. Biblia ne spune c? Dumnezeu l-a izb?vit în mod
supranatural pe Ezechia (vezi 1 Împ?ra?i 19:35). ?i înc? de la crucea lui Hristos, poporul lui Dumnezeu a avut
promisiuni mai bune decât a avut Ezechia.
Aminti?i-v?, ruga?i-v?, chiar ?i în t?cere, ?i refuza?i s? v? teme?i de atacurile lui Satana. Dumnezeu Însu?i se va
ocupa de du?manul t?u ?i Î?i va împlini planul pentru a te elibera!
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