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Profe?ii ne avertizeaz? c?, atunci când Îl vom vedea pe Dumnezeu zguduind na?iunile ?i vremurile primejdioase se
vor abate asupra noastr?, în firea noastr?, ne vom teme foarte mult. Ezechiel a întrebat: „Poate inima ta s? îndure
sau mâinile tale s? r?mân? destul de puternice, în zilele când voi lucra împotriva ta?” (Ezechiel 22:14).
Când Dumnezeu l-a avertizat pe Noe de apropiatele Sale judec??i ?i i-a spus s? construiasc? o arc?, Noe se
„mi?ca cu team?” (Evrei 11: 7). Chiar ?i îndr?zne?ul ?i curajosul David a spus: „Mi se înfioar? carnea de frica Ta”
(Psalmul 119: 120). ?i când profetul Habacuc a v?zut dezastrul din zilele ce îi st?teau înainte, a strigat: „Când am
auzit lucrul acesta…mi s-a cutremurat trupul; la vestea aceasta, mi se înfioar? buzele, îmi intr? putrezirea în oase ?imi tremur? genunchii.” (Habacuc 3:16).
Teama care a venit asupra acestor oameni evlavio?i nu a fost o team? din fire, ci o team? sfânt? fa?? de Domnul.
Ace?ti sfin?i nu se temeau de du?manul sufletelor lor, dar se temeau de judec??ile drepte ale lui Dumnezeu. Acest
lucru se datora faptului c? au în?eles c? o Putere nemaipomenit? st? în spatele calamit??ilor care se apropie.
Ace?tia nu s-au temut de urm?rile furtunii, ci mai degrab? de sfin?enia lui Dumnezeu!
La fel, fiecare dintre noi va experimenta o team? cople?itoare în vremurile de distrugere ?i dezastru ce vor veni.
Dar teama noastr? trebuie s? provin? dintr-o reveren?? sfânt? fa?? de Domnul ?i niciodat? dintr-o nelini?te din fire
legat? de viitorul nostru. Dumnezeu ur??te p?catul temerii din noi: teama de a pierde lucrurile materiale, de a nu
mai avea s?n?tate, de a pierde confortul stilului de trai.
Peste tot în lume, oamenii sunt acapara?i de o astfel de team?, de îndat? ce v?d c? economia ??rii lor regreseaz?.
Se tem c? un potop economic va înghite tot ceea ce au muncit toat? via?a lor. De astfel de lucruri se plâng cei
necredincio?i care nu au nicio speran??. Cei evlavio?i nu trebuie s? aib? o asemenea plângere. Dac? e?ti un copil
al lui Dumnezeu, cu siguran?? Tat?l t?u ceresc nu va îng?dui o asemenea necredin?? în tine.
Fie ca numai de Domnul s? te temi ?i dup? El s? plângi de dor! Acest gen de team? nu duce la moarte, ci la via??!
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