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Petru scrie: „Domnul ?tie s? izb?veasc? din încercare pe oamenii cucernici” (2 Petru 2:9). ?i în alt loc apostolul
Pavel scrie: „Nu v-a ajuns nicio ispit? care s? nu fi fost potrivit? cu puterea omeneasc?. ?i Dumnezeu, care este
credincios, nu va îng?dui s? fi?i ispiti?i peste puterile voastre; ci, împreun? cu ispita, a preg?tit ?i mijlocul s? ie?i?i
din ea, ca s-o pute?i r?bda.” (1 Corinteni 10:13).
Este clar c? Dumnezeu nu vrea s? ne ?in? în încerc?ri. El nu prime?te nicio slav? atunci când copiii S?i sunt testa?i,
ci o prime?te din rezultatele acestor teste! Este o singur? cale ca s? fim izb?vi?i din încerc?rile noastre, aceea de a
trece testul. Gânde?te-te la acest lucru! Când te duceai la ?coal?, cum ai „sc?pat” pân? la urm?? Ai trecut
examenul final - ?i dac? nu l-ai fi trecut, ai fi fost trimis din nou la cursuri (citi?i relatarea din Exod 14).
Acesta a fost ?i cazul poporului Israel în vechime când Dumnezeu i-a adus la Marea Ro?ie. Dumnezeu î?i testa
poporul, îi încerca, îi punea la prob?. I-a adus chiar la un pas de nimicire, înconjurându-i de mun?i de ambele p?r?i,
marea în fa?a lor ?i în spatele lor du?manul care se apropia de ei.
În fraza „când trece?i prin felurite încerc?ri” (Iacov 1:2), Iacov se refer? la momentele când Israel era încercat.
Aceast? fraz? înseamn? „fiind coborât într-o pr?pastie ?i înconjurat de du?mani”. Este ceea ce s-a întâmplat cu
Israel – Dumnezeu i-a l?sat într-o situa?ie imposibil? din punct de vedere omenesc. A vrut ca poporul S?u s? î?i
cunoasc? neputin?a ?i s? spun?: „Ne aducem aminte cum Dumnezeu ne-a sc?pat de toate pl?gile ?i de îngerul
mor?ii. Dumnezeu ne-a izb?vit atunci ?i o va face din nou! S? ne bucur?m de credincio?ia Lui.”
Poate c? te miri cum Dumnezeu ar fi putut a?tepta o astfel de reac?ie din partea poporului Israel; la urma urmelor,
erau doar oameni. Totu?i Dumnezeu dore?te ceva de la noi atunci când ne trece prin necazuri cople?itoare.
Dore?te s?-i aducem o jertf? de mul?umire.
Iacov a descoperit acest secret când ne-a prevenit s? „privim ca o mare bucurie” (Iacov 1:2). El spunea: „Nu te da
b?tut! F? un altar în inima ta pe care s? aduci jertfe de mul?umire chiar în mijlocul încerc?rilor prin care treci!” Felul
cum reac?ionezi în momentele de r?scruce determin? umblarea ta cu Dumnezeu pe mai departe. De aceea, adu-I
ca jertf? mul?umirile tale!
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