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Moise i-a scos pe copiii lui Israel din Egipt ?i, odat? ce au ajuns la Marea Ro?ie, acesta ?i-a ridicat toiagul peste
ap?, iar în timpul nop?ii un vânt puternic de est a împ?r?it marea. Apa se ridica într-un zid de fiecare parte, pentru
ca israeli?ii s? poat? traversa pe uscat. Când egiptenii au vrut s?-i urm?reasc?, apele i-au cople?it ?i i-au înecat pe
to?i. Citi?i relatarea din Exodul 14:15-31.
Moise ?i copiii lui Israel s-au bucurat în Domnul, iar sora lui, Miriam, a condus cântarea (vezi 15:20-21). Dar chiar ?i
dup? aceast? mare victorie, nu a trecut mult timp pân? când circumstan?ele nefavorabile i-au determinat pe oameni
s? se plâng? de Moise ?i Aaron. Din p?cate, cei mai mul?i dintre ace?ti oameni care au îndurat urgiile Egiptului ?i Lau l?udat pe Dumnezeu pentru eliberarea de la Marea Ro?ie, nu au ajuns în ?ara F?g?duin?ei. În schimb, au pierit
într-o pustie mizerabil? - totul din cauza îndoielilor.
Dragilor, ?ara noastr? Promis? ast?zi este Isus Hristos viu în noi. El este mo?tenirea noastr?, odihnindu-ne în
credincio?ia Lui ?i bucurându-ne de prezen?a Sa. Dumnezeu nu a inten?ionat niciodat? s? r?mânem într-o pustie
de goliciune ?i secet?. Prin Fiul S?u, ne?a oferit o via?? abundent? - o via?? f?r? griji ?i tulbur?ri, dac? ne punem
încrederea în El.
Chiar acum se poate s? te afli în lupta vie?ii tale. Inamicul vine la tine din toate p?r?ile, ?i chiar dac? ?tii c? ai un
Dumnezeu puternic de partea ta, tot ce se poate vedea este lupta din fa?a ta. Îl întrebi pe Dumnezeu: „De ce m-ai
adus în aceast? încurc?tur?? Nu pot face asta.“
Cuvântul te asigur? c? po?i intra într-un loc de odihn?, în plin?tatea lui Hristos. „S? ne apropiem cu o inim? curat?,
cu credin?? deplin?, cu inimile stropite ?i cur??ate de un cuget r?u ?i cu trupul sp?lat cu o ap? curat?.” (Evrei 10:22)
Dumnezeu vrea s? ajungi la acel loc de pace. El vrea ca tu s? te odihne?ti cu adev?rat în puterea ?i în capacitatea
Lui de a te elibera de toate capcanele, încerc?rile ?i ispitele - dac? vei avea încredere în El!
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