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Sunt multe cuvinte din Scriptur?, în ebraic? ?i în greac? care exprim? nuan?ele, profunzimea ?i semnifica?ia
angajamentului lui Dumnezeu ?i a „determin?rii” Lui fa?? de noi, dar ?i fa?? de juruin?ele ?i deciziile noastre pe
care le-am luat înaintea Lui. O defini?ie a cuvântului „determinare” în Vechiul ?i în Noul Testament este: „Un
decret divin, speran?? pentru umanitate, o proclamare a inten?iilor adev?rate ?i o voin?? de neclintit, o provocare
de la care se cere un r?spuns, un angajament al inimii ?i al voin?ei, o decizie marcant?, o nou? perioad?, începutul
sau sfâr?itul unei perioade sau al unui ansamblu de comportamente, o declara?ie sau o proclamare public? sau
personal? care reflect? un angajament sincer ?i o dorin?? profund?.”
„Credin?a împreun? cu hot?rârea” este întâlnirea dintre o decizie sincer? a unui om cu puterea divin? care te
provoac? ?i te schimb?. Este interven?ia Duhului Sfânt ?i transformarea pe care El a facut-o în vie?ile noastre. Este
Dumnezeu care ne ?ine de mân?. Ascult? promisiunea pe care Pavel a scris-o tesalonicenilor ?i pe care Însu?i
Dumnezeu ?i-o scrie ?ie:
„De aceea ne rug?m necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru s? împlineasc? în voi, cu putere, orice plan al S?u
plin de bun?tate ?i har prin lucrarea izvorât? din credin?? ?i El s? v? permit? ?i s? v? învredniceasc? de a le duce la
cap?t prin puterea Sa, dând curs credin?ei voastre potrivit cu harul S?u.”
Este extrem de important s? ne d?m seama c? doar Dumnezeu, prin harul ?i Duhul S?u, ne poate face capabili s?
împlinim orice decizie luat?. Pavel le reaminte?te filipenilor de unica lor surs? de putere: „C?ci Dumnezeu este
Acela care lucreaz? în voi ?i v? d?, dup? pl?cerea Lui, ?i voin?a, ?i înf?ptuirea.” (Filipeni 2:13). Acesta este un
principiu spiritual, o lege a împ?r??iei – momentul când Dumnezeu r?spunde inimii care î?i recunoa?te în totalitate
neadaptarea ?i neputin?a de a-I fi pl?cut Lui prin propria putere ?i voin??. Moartea fa?? de voin?a proprie,
autodeterminare, independen?? ?i încredere în sine este cea care ne aduce puterea învierii. Aceasta face leg?tura
?i reprezint? momentul divin când orice poten?ial al cerului, atotputernicia ?i puterea cereasc? intervin pentru a
face posibil? orice decizie a omului.
Doar prin puterea Sa putem îndeplini ?i duce la cap?t hot?rârea pe care El o scrie în inimile noastre prin Duhul S?u.
Claude Houde este pastorul lider al Bisericii Via?? Nou? din Montreal, Canada. Sub conducerea lui, Biserica Via?? Nou? a crescut de la o mân? de oameni la mai mult de
3500 de membri într-o zon? a Canadei unde sunt pu?ine biserici protestante de succes.

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/35360/

Page 1 of 1

