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Iaboc, locul în care Iacov s-a luptat cu Dumnezeu ?i în care s-a predat total, exemplific? locul în care cre?tinii lupt?
r?zboiul lor personal. Locul în care nu exist? consilieri, nici prieteni, nici ajutoare – e?ti doar tu ?i Dumnezeu. La
Iaboc, Iacov a aruncat ultimul s?u idol ?i a ob?inut cea mai mare victorie a sa. Tot aici a primit noul s?u caracter ?i
noul s?u nume – Israel.
„Tot în noaptea aceea s-a sculat ... ?i a trecut vadul Iabocului.” (Geneza 32:22). Iaboc înseamn? „un loc în care
treci peste”, dar înseamn? ?i lupt?; în a te goli ?i a fi umplut. Gloriosul adev?r care este revelat în acest loc are mult
de a face cu noi ast?zi. Este locul în care poporul lui Dumnezeu descoper? secretul puterii asupra fiec?rui
p?cat. Reprezint? o criz? de via?? ?i de moarte, acea care duce la predarea absolut?.
Suntem familiariza?i cu dou? travers?ri – Marea Ro?ie ?i râul Iordan. Traversarea M?rii Ro?ii reprezint? un nou
început, ie?irea din lume, „a fi salvat”. Traversarea Iordanului reprezint? un angajament de a continua cu Domnul,
de a citi Cuvântul, de a fi martori, a cre?te în Hristos ?i a primi plin?tatea Duhului Sfânt.
Dar exist? mai multe – o a treia traversare, o trecere într-un loc de odihn? adev?rat? în Dumnezeu. Nu poate exista
o victorie glorioas? asupra sinelui ?i a p?catului pân? când nu mergi la Iaboc-ul t?u personal. Mul?imi
de credincio?i condu?i de Duhul Sfânt ?i atin?i de El nu au cunoscut niciodat? adev?rata odihn? a lui Dumnezeu din
cauza p?catelor ascunse sau a necredin?ei. Dumnezeu a spus despre Israel c?: „Nu au putut intra din cauza
necredin?ei lor” (Evrei 3:19).
Domnul nostru vrea s? ne schimbe în persoane noi, cu inimi pure ?i mâini curate. Iabocul nostru personal este locul
în care Domnul aude strig?tele noastre de disperare ?i ne atinge, la fel cum l-a atins pe Iacov. În timpul luptei lui
Iacov cu Domnul, coapsa i-a fost lovit? ?i Domnul l-a sl?bit inten?ionat, dar a trecut prin toate într-o victorie
glorioas?. Acela?i lucru se poate potrivi ?i în dreptul t?u. El poate s?-?i sl?beasc? eforturile tale umane ?i s? te fac?
s? ?chiop?tezi, smerindu-te ?i lâsându-te beteag. Îns? predarea ta te va aduce la victorie, la dependen?? total? de
Eliberatorul t?u.
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