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David Wilkerson (1931-2011)January 7, 2021
S-ar putea s? te afli în mijlocul unui miracol chiar acum ?i pur ?i simplu s? nu-l vezi. Se poate s? fii în a?teptarea
unui miracol. E?ti descurajat pentru c? lucrurile par a se afla într?un punct mort. Nu vezi nicio dovad? a lucr?rii
supranaturale a lui Dumnezeu în dreptul t?u.
Lua?i în considerare ceea ce spune David în Psalmul 18: „Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul ?i am
strigat c?tre Dumnezeul meu: din loca?ul Lui, El mi-a auzit glasul, ?i strig?tul meu a ajuns pân? la El, pân? la
urechile Lui. Atunci s-a zguduit p?mântul ?i s-a cutremurat, temeliile mun?ilor s-au mi?cat ?i s-au cl?tinat, pentru c?
El Se mâniase. Din n?rile Lui se ridica fum, ?i un foc mistuitor ie?ea din gura Lui: c?rbuni aprin?i ?â?neau din ea. A
plecat cerurile ?i S-a coborât: un nor gros era sub picioarele Lui ... Domnul a tunat în ceruri, Cel Preaînalt a f?cut s?I r?sune glasul cu grindin? ?i c?rbuni de foc. A aruncat s?ge?i ?i a risipit pe vr?jma?ii mei, a înmul?it loviturile
tr?snetului ?i i-a pus pe fug?.” (Psalmul 18: 6-9, 13-14).
Trebuie s? v? da?i seama c? niciunul dintre aceste lucruri nu s-a întâmplat literalmente. Totul a fost ceva ce David
a v?zut prin ochii s?i spiritual. Preaiubi?ilor, aceasta este credin?a. Atunci când crezi c? Dumnezeu ?i-a auzit
strig?tul, c? nu a întârziat, c? nu ignor? peti?ia ta. Iar El în schimb, ?i-a început în lini?te minunea imediat de când teai rugat ?i chiar ?i acum face lucr?ri supranaturale în dreptul t?u. Aceasta înseamn? cu adev?rat s? crezi în
miracole, în minunata Sa lucrare progresiv? din vie?ile noastre.
David a în?eles adev?rul fundamental de sub toate acestea: „El m-a scos la loc larg ?i m?a sc?pat, pentru c? m?
iube?te.“ (Psalmul 18:19) David a declarat: „?tiu de ce Domnul face toate acestea pentru mine. Este pentru c? se
bucur? de mine.”
Cred cu adev?rat în miracolele instantanee. Dumnezeu înc? lucreaz? ast?zi minuni glorioase ?i instantanee în
lume. În Matei 16: 9-11 ?i Marcu 8: 19-21, în timp ce Isus le aminte?te ucenicilor de hr?nirea miraculoas? a celor
5.000 ?i 4.000, El le cere acestora ?i ne cere ?i nou?, s? lu?m aminte la minunile Sale progresive ?i la rolul lor în
propriile noastre vie?i, ast?zi.
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