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Zilele Tinereții
Ni se spune în Cuvântul lui Dumnezeu să ne amintim de Creatorul nostru în zilele tinereții noastre. Știm cu toții că nu este nimic 

de comparat cu tineretul. Când o persoană este tânără și plină de forță, sănătate și ambiție, viața deține un fior în acest moment! Adu-ți 
aminte de Creatorul tău în vremurile tinereții tale, când zilele rele nu se apropie, când te vei întoarce și vei spune că nu am nicio plăcere 
în ele. Dumnezeu a spus în Cuvântul Său: „Îți voi reînnoi tinerețea.” Când ne vom naște din nou, copilăria noastră începe peste tot în 
Dumnezeu. Dacă vom trăi în acea lume de încredere și încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, El ne va inunda inimile cu pace, sănătate și 
prosperitate, căci El a spus: „Deasupra tuturor lucrurilor, aș vrea să prospere și să fii în sănătate, chiar și ca sufletul prosperă. ”Dumnezeu 
este Duhul vieții, al bucuriei și al tinereții. El este fântâna tinereții.

Auzim cântecul „În țara în care nu vom îmbătrâni niciodată” și „Eu acum camping în Canaan”. Aceasta este foarte adevărată, căci am 
trecut de la moarte la viață și Cuvintele de inspirație ale lui Dumnezeu, care sunt spirit și viață, trăiți zilnic în inimile noastre, inspirându-
ne spre noi victorii. Ni se spune să ne bucurăm pentru totdeauna, că slujirea lui Dumnezeu este bucuria, pacea și neprihănirea în Duhul 
Sfânt, deci să ne bucurăm de credința noastră în Dumnezeu și să ne bucurăm de viața eternă pe care ne-a dat-o. Nu mai suntem creaturi 
de timp ale acestei lumi, ci suntem ființe eterne.

Această credință pe care a cunoscut-o Enoh și Ilie ne va schimba ființele noastre muritoare pe măsură ce continuăm cu Dumnezeu. 
Acesta va eradica toate bolile, bolile și va muta toate durerile de inimă. Să ne încredem în El. Deși poate avem multe bătălii cu Satan, 
precum vulturul, ne reînnoim tinerețea zilnic. Urmărește vulturul puternic, în timp ce își întinde aripile puternice împotriva furtunilor 
și vânturilor de opoziție. Pentru el, ele nu sunt altceva decât pietrele de pas la o înălțime mai mare, unde există o atmosferă de pace, mai 
presus de toate îndoielile și temerile vieții. Nu fugi din opoziție. Este făcut pentru a vă dezvălui capacitatea ascunsă.

În calitate de băiat, am locuit în țară și, după cum știți, a trebuit să tăiem lemne de foc pentru căminul vechi cu buștean pentru căldură. 
Înainte să ieșim să tăiem lemnul, mergeam pe lângă vechiul șopron pentru a macina toporul. Piatra de măcinat nu a fost amplasată acolo 
pentru a deteriora toporul, ci pentru a dezvălui potențialele ascunse ale toporului. S-a confruntat toporul cel vechi de piatră al opoziției 
care și-a scos în evidență calitățile ascunse și și-a manifestat abilitățile secrete.

Deci este în viață. Toate lucrurile colaborează spre bine celor care Îl iubesc pe Domnul. Opoziția nu dovedește decât ceea ce suntem 
și scoate la lumină și atributele lui Dumnezeu care sunt Lui în interiorul omului. Aceste atribute ne schimbă în imaginea Sa glorioasă pe 
măsură ce învingem pe orice dușman prin credința lui Isus Hristos. Nu există nicio limită. Moise a deschis Marea Roșie și Iosua a controlat 
soarele. Isus Hristos la fel, ieri, azi și pentru totdeauna. Ce vom face în generația noastră?

Să spun tinerilor din zilele noastre: nu există o limită de vârstă cu Dumnezeu. Aceasta este ziua ta, tineri! Dumnezeu le folosește din 
leagăn în sus. Am citit recent în lucrare, că un copil de 20 de luni era suficient de matur pentru maternitate, ceea ce este doar un tip de 
maturitate spirituală pentru prunci în Hristos. Privește copilul mic din Biblie, pe care Dumnezeu l-a făcut rege atunci când toată omenirea 
L-a eșuat. El a întors poporul înapoi la Dumnezeu. El a spus că un copil mic îi va conduce în ultima zi, iar copiii îi vor conduce pe părinți. 
În timp ce mulți copii își duc părinții către distracții lumești, alții îi conduc spre mântuire. Ce vei face?

Nu cu atât de mult timp în urmă, în timp ce stăteam în Denver, Colorado, într-o întâlnire, un tânăr, în vârstă de aproximativ nouă ani, 
stătea și slujea puternic sub ungerea lui Dumnezeu, iar oamenii inundau altarul, în timp ce eu însumi priveam cu lacrimi. El și-a întins 
mâinile mici și prețioase în rugăciune pentru bolnavi în timp ce Duhul lui Dumnezeu se mișca într-un mod minunat. Scripturile învață 
că din gura pruncilor, Dumnezeu a desăvârșit laudele. „Nu ai nevoie de om care să te învețe, pentru că ei mă vor cunoaște de la un copil, 
pentru că ei vor fi învățați despre Mine”, a spus Dumnezeu.

În timp ce predica în Miami, Florida, Dumnezeu mi-a permis privilegiul de a vedea în acțiune unul dintre minunile Sale. Un prunc, 
care era sortit să moară, și-a schimbat întreaga viață printr-un miracol al lui Dumnezeu. Ziarele purtau povestea, iar medicii erau încurcați. 
La vârsta de șapte ani, Dumnezeu a vorbit cu acest băiat și l-a mutat cu putere în întreaga națiune în campanii de eliberare și slujire radio. 
Poate mii au venit la Dumnezeu de acest izbăvitor puternic. Dumnezeu l-a dat foc prin Duhul Său. El îi face pe slujitorii Săi ai flăcării 
focului. Aleluia! Ce Dumnezeu slujim! După cum spune cântecul, „Să lăudăm numele minunat al lui Isus.” Biblia învață că stâncile vor 
striga dacă ne ținem pacea.

Să-L lăudăm pentru faptele Sale puternice. Domnul oștirilor, puternic în luptă! Fată tânără, Dumnezeu vrea să te folosească! Tânăr 
coleg, lăsați-L să intre! El dorește să-ți schimbe întreaga viață, vrea să te cheme într-o slujire puternică a mântuirii, să te ungă cu uleiul de 
bucurie deasupra semenului tău. Ei vor pune mâna pe bolnavi și se vor recupera, spune Biblia. Acesta este credinciosul, indiferent dacă 
sunt bărbat sau femeie. Există slujbe de milă și multe daruri spirituale pentru ei care vor crede. Vă spun tuturor adolescenților: uitați-vă la 
David, doar un băiat păstor din partea muntelui. Dumnezeu l-a făcut pe David rege din cauza încrederii sale în Dumnezeu. Amintiți-vă, 
Dumnezeu ține inima împăratului în mâna Sa și o transformă oriunde El va face, ca râurile apelor.

Sub ungerea puternică a lui Dumnezeu, David a ucis un urs. Stătea față în față cu un leu care urla și curajul său nu a greșit. La fel ca 
Daniel în poala leului, precum copiii ebraici din cuptorul aprins, faptele lor erau atât de puternice încât întregul regat și legile țării au fost 
schimbate în modul de a face lucrurile lui Dumnezeu. Ne confruntăm cu provocarea schimbării națiunilor.

Când David s-a confruntat cu Goliat, el a devenit un cuceritor în ochii tuturor oamenilor. În timp ce națiunile se agitau de tunetul 
lui Goliat, David și-a pus credința și încrederea în Dumnezeu și a fost victorios, căci Biblia ne spune că bătălia este a Domnului. Rasa nu 
este spre cel iute și nici bătălia către cei puternici, dar Dumnezeu lucrează totul după sfatul propriei voințe. Lumea gemu în mare muncă, 
așteptând manifestarea fiilor lui Dumnezeu. „În ultimele zile, spune Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice trup. Fiii și fiicele 
tale vor profeți, tinerii tăi vor vedea viziuni, iar bătrânii tăi vor visa vise. “

Privește faptele puternice ale lui Samson, un mare izbăvitor al Israelului. Sub ungerea lui Dumnezeu, puterea lui a fost atât de mare 
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încât a ucis o mie de oameni cu falca unui măgar. În timp ce leul a dat peste el, l-a închiriat de parcă ar fi fost un copil. Uită-te la unul 
dintre marii războinici ai lui David. El a sărit chiar în fundul unui leu și l-a ucis pe leu. Uită-te la Ionuț: un singur om și purtătorul său de 
armură s-au întors asupra întregii națiuni filistine sub conducerea lui Dumnezeu.

Ce poate face un singur individ sub ungerea lui Dumnezeu? Samson a tras literalmente jos stâlpii unei clădiri cu puterea dată de 
Dumnezeu pe care o avea. Moise a stat pe un munte aprins în prezența Duhului Sfânt și a motivat cu Dumnezeu din cauza credinței. 
Credința ta în Dumnezeu este atât de puternică încât poate zdrobi temeliile lumii. Sunteți la fel de mic ca și credința voastră.

După cum gândește un om în inima lui, așa este, ne spune Biblia. Scoate-te de bătrâna bandă cu care alergi. Dumnezeu să te trimită 
în toată lumea ca martor. Vedeți țara păgânilor prin credință. Privește-L pe Dumnezeu să facă calea. Cei care se ridică în întuneric își 
așteaptă izbăvitorul. Îți vei da greș generației? Biblia spune celor care stăteau în regiunile întunericului, a apărut o lumină mare. Amintiți-
vă, orice pește vechi mort poate deriva de-a lungul vieții odată cu valul, dar este nevoie de curaj și forță pentru a vă lupta prin calea pe 
care Dumnezeu o spală odată cu fluxul de timp. Îndepărtați-vă de bătrâna gașcă și de glumele lor murdare, Izabele pictate, care sunt doar 
niște idei stupide, unse de diavol pentru a trage adevărații fii și fiice în iad. Dumnezeu să vă înzestreze cu puterea unei cariere cântătoare 
a evlaviei sau a predicării, în timp ce El vă manifestă în lume. Să vă dea Dumnezeu un dar al minunilor, al profeției sau al vindecării di-
vine. Lasă-L să-ți dea o slujire de a da despre care a vorbit scriitorul, să-ți dea mereu ceva de dat. Dumnezeu te va binecuvânta puternic 
cu prosperitate și sănătate.

Vă veți întoarce de la stilourile din porcul lumii și vă veți opri să vă așezați în moară? Ca și fiul risipitor, nu-ți umple pântecele cu 
cojile făcute pentru porc. Elementele cerșitoare ale acestei vieți sunt doar alegorii, tipuri și umbre, coaja în care cresc adevăratele boabe 
ale revelației. Am ajuns la ora acelei recolte. Isus a spus că este sfârșitul lumii. Slujirea lui îngerească a ieșit pentru a culege bobul. Ești o 
parte din ea?

Dumnezeu va aproviziona toate nevoile tale în funcție de bogățiile Sale în slavă și, dacă El este pentru noi, cine poate fi împotriva 
noastră? Timpul alunecă. Care este decizia ta? Isus vine în curând. Dacă El ar trebui să rămână, vei îmbătrâni curând. Anii de boală și 
de robie a obligațiilor financiare făcute prin pofta cărnii te vor jefui de slujirea ta învingătoare. Căutați Împărăția lui Dumnezeu și aceste 
lucruri vi se vor adăuga. Dumnezeu îi cheamă pe Samsons, pe Davids și pe femeile Lui mari ca Esther. Profeții și profetițele deopotrivă au 
fost unși cu putere în anii trecuți. Națiunile tremură, lumea trece în convulsii cu boală, necredință și sărăcie. Ca și Goliat, Satana se află 
între cer și pământ, amenințând pe toți oamenii. Dumnezeu spune: „Pe cine pot trimite? Cine va merge pentru mine? ”El a spus:„ Îți voi 
da o mare putere și nimic nu va sta în fața ta în toate zilele vieții tale. Nu te voi părăsi nici nu te voi părăsi. Cu siguranță voi furniza toate 
nevoile tale în conformitate cu bogățiile Mele în slavă. ”Îți spun din nou, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră?

Poți spune cu profetul din vechime: Iată-mă, Doamne, trimite-mă? Vă invit să îl acceptați pe Domnul Isus ca Mântuitor al vostru 
astăzi. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze este rugăciunea mea.

De Rev. George Leon Pike Sr.
Fondator și primul președinte al Regatului etern al lui Isus Hristos al vieții abundente, Inc.
Sfinţenie Domnului
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