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Pe m?sur? ce copiii lui Dumnezeu continu? în mersul lor zilnic cu Isus, ei pot fi brusc lovi?i de o furtun?, un val de
necaz care vine asupra lor din toate p?r?ile. În Psalmul 107:23-26, citim despre "cei ce se coborâser? pe mare în
cor?bii" ?i sunt arunca?i încoace ?i încolo de vânturi furtunoase. Marinarii din aceast? relatare erau atât de
însp?imânta?i încât aproape c? au le?inat de fric? (versetul 26).
Acum, ace?ti oameni î?i vedeau pur ?i simplu de treburile lor când a venit furtuna. Trebuie s? observ?m c?
Dumnezeu însu?i a declan?at furtuna: "El a zis ?i a pus s? sufle furtuna,
care a ridicat valurile m?rii." (versetul 25) Dumnezeu i-a adus pe marinari la locul unde se aflau ?i El a ridicat
valurile. Era lucrarea Lui!
Cre?tinii au tendin?a de a da vina pe diavol sau pe un anumit p?cat pentru luptele lor; de fapt, este dificil pentru ei
s? realizeze c? Dumnezeu i-a adus într-un loc de lupt?. Dar credin?a noastr? poate fi foarte încurajat? de fiecare
dat? când în?elegem c? în timp ce toate furtunile vie?ii au fost hot?râte de Dumnezeu pentru cei neprih?ni?i, El are
un scop în toate.
"Preaiubi?ilor, nu v? mira?i de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca s? v? încerce, ca de
ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotriv?, bucura?i-v?, întrucât ave?i parte de patimile lui Hristos, ca s? v?
bucura?i ?i s? v? înveseli?i ?i la ar?tarea slavei Lui. "(1 Petru 4: 12-13)
Dumnezeu nu este surprins de lupta ta. De fapt, toate lucrurile acestea se întâmpl? pentru c? El vrea s? produc?
ceva în inima ta - ?i vrea s?-?i reveleze gloria ?i ?ie.
Când s-a oprit furtuna pentru marinarii din Psalmul 107? Când i-a adus Dumnezeu în paradisul dorit? Potrivit
psalmistului, atunci când au renun?at la toat? speran?a omeneasc? ?i au strigat la Domnul pentru ajutor.
El vrea ca voi s? ie?i?i din încerc?rile voastre mai puternici în caracter, mai puternici în credin??, mai puternici în
Isus. Pentru c? v? iube?te!
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