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“Fra?ii mei, s? privi?i ca o mare bucurie când trece?i prin felurite încerc?ri, ca unii care ?ti?i c? încercarea credin?ei
voastre lucreaz? r?bdare. Dar r?bdarea trebuie s?-?i fac? des?vâr?it lucrarea, ca s? fi?i des?vâr?i?i, întregi ?i s? nu
duce?i lips? de nimic. Dac? vreunuia dintre voi îi lipse?te în?elepciunea, s-o cear? de la Dumnezeu, care d? tuturor
cu mân? larg? ?i f?r? mustrare, ?i ea îi va fi dat?.” (Iacov 1: 2-5).
Iacov a fost un conduc?tor al Bisericii, cu un mod direct de a vorbi - lipsit de cuvinte dulci sau de formul?ri
speciale, el nu avea menajamente ?i mergea direct la subiect. Dup? un salut scurt, el a trecut direct la acest
imperativ, în scrisoarea sa: "s? privi?i ca o mare bucurie". Cu alte cuvinte, bucura?i-v? când v? afla?i în locul mai
pu?in pl?cut, numit dificultate. Urm?toarele patru cuvinte v? vor putea ajuta s? în?elege?i cum pute?i afla bucurie
atunci când împrejur?rile sunt aspre ?i dificile:
PRIVI?I - CUNOA?TE?I - L?SA?I - CERE?I
Iacov ?tia c? atunci când veni?i la Isus urmeaz? s? v? confrun?i cu încerc?ri ?i necazuri, iar el
spunea c? ori de câte ori le înfrunta?i, trebuie s? le privi?i ca pe o bucurie. Poate c? va trebui s? v? reorienta?i
pentru a g?si bucurie, îns? o ve?i g?si acolo. Aceasta vine din examinarea efectelor a ceea ce îndura?i ?i din
urmarea intruc?iunilor Bibliei, reflectând îndeaproape asupra lor.
Nu renun?a?i înainte ca testarea voastr? s? se încheie. Un lucru important este s? cunoa?te?i faptul c? încerc?rile
voastre nu iau nimic de la voi; ci ele produc lucruri bune în voi. Se poate s? sim?i?i ca ?i cum Dumnezeu ar fi
împotriva voastr?, dar El este pentru voi ?i v? maturizeaz?, a?adar, nu-I întrerupe?i misiunea! Cu alte cuvinte, nu v?
irosi?i încerc?rile! A?i putea fi aproape de final, l?sa?i dar ca harul lui Dumnezeu v? împuterniceasc? s? le pute?i
îndura.
În cele din urm?, ce este de f?cut dac? ajunge?i într-un loc în care nu ?ti?i ce s? mai face?i? Pur ?i
simplu, cere?i de la Dumnezeu în?elepciune ?i El v? va c?l?uzi. De fapt, a-I cere lui Dumnezeu este, într-adev?r, o
alt? expresie pentru rug?ciune. Pune?i-v? speran?a în El ?i întreba?i-L deschis, cu încredere!
Tim Dilena a a fost pastor timp de 30 de ani în Detroit, iar apoi în NYC la Brooklyn Tabernacle. Pastorul Tim, împreun? cu so?ia lui Cindy ?i cei 4 copii ai s?i acum conduc
biserica din Lafayette, LA.
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