
Rezumatul studiului 3 - Colivia 
 
A Cum suntem încercaţi? 
 Conduşi pe un drum înfundat. 

— Scoţându-i din Egipt, Dumnezeu nu a vrut să-l ducă pe poporul lui Israel pe calea uşoară ca să nu 
îi „pară rău ... şi să se întoarcă în Egipt” (Ex. 13:17). Cu toate acestea, i-a condus într-o 
fundătură. Înconjurat de munţi şi cu marea în faţă (Ex. 14:3). De ce? 
(1) Pentru a arăta puterea Creatorului (Ex. 14:13) 
(2) Ca mărturie pentru cei necredincioşi (Ex. 14:18) 

— Şi cum rămâne cu poporul Israel? Şi ei aveau ceva de învăţat. Trebuiau să înţeleagă că 
Dumnezeu era cu ei şi că îi putea ajuta în orice situaţie sau problemă cu care se confruntau. 

— În dificultăţi, trebuie să ne supunem mintea şi inimile îndrumării divine şi să fim dispuşi să fim 
instruiţi de Dumnezeu (Exod 14:31). 

 Încercaţi de nevoie. 
— După ce a trecut Marea Roşie, Dumnezeu l-a condus pe Israel prin locuri uscate. Când rezervele 

lor de apă erau la limită, au găsit apă în Mara. Dar apa era insalubră (Ex. 15:22-23). 
— După ce a vindecat apele, Dumnezeu le-a dus într-un loc nou, unde nu era apă. Se părea că 

Dumnezeu a vrut să „moară de sete”! (Exod 17:1-3). 
— Nu ar trebui creştinii să se aştepte ca Dumnezeu să ne satisfacă nevoile de bază (Luca 12:29-30)? 

— Dumnezeu a vrut ca ei să fie conştienţi de situaţia în care se aflau şi că El era mereu cu ei. Ei 
trebuiau să simtă nevoia lor de Dumnezeu. Să înveţe că despărţiţi de El nu puteau face nimic 
(Ioan 15:5). 

 Expuşi ispitei. 
— Un lucru este să fim ispitiţi de „dorinţele noastre rele” (Iacov 1:14), şi altul să fim aşezaţi de 

Dumnezeu într-un loc sau într-o situaţie în care El ne permite să fim ispitiţi. 
— În al doilea caz, Dumnezeu ne pune la încercare. Ne plasează într-un „creuzet” pentru a ne 

purifica (sau a ne arde, dacă cedăm ispitei). 
— În aceste situaţii trebuie să ne agăţăm de promisiunile lui Dumnezeu (1 Corinteni 10:13) şi să 

imităm felul în care Isus a tratat ispita (Luca 4:1-13). 
B Cu ce scop suntem încercaţi? 
 Întărirea credinţei. 

— Ca străini, suntem o minoritate izolată, supusă batjocoririi şi persecuţiei, pe care Dumnezeu le 
permite să ne întărească credinţa. 

— Cum ne întăresc încercările credinţa? 
(1) Pentru că ne ajută să ne menţinem credinţa concentrată asupra scopului 
(2) Pentru că ne ajută să avem încredere în Dumnezeu la fiecare pas 
(3) Pentru că îi permit Domnului să ne cureţe de orice piedică de pe calea credinţei noastre. 

 Întărirea încrederii. 
— Imaginează-ţi că te afli în situaţia lui Ioan Botezătorul. Închis într-o închisoare pentru că a apărat 

adevărul. Şi se pare că Dumnezeu a uitat de tine. Cum să-ţi păstrezi încrederea? 
— Prin credinţă. Punând mâna pe promisiunile sigure ale lui Dumnezeu. Având deplină încredere 

în tot ceea ce ne-a lăsat scris în Cuvântul Său: Proverbe 3:1, Proverbe 3:5, Proverbe 3:7, 
Proverbe 3:12, Ieremia 29:13, Romani 8:28, 2 Corinteni 12:9, Evrei 13:5. 

 


