
Studiu Biblic, Trim. III, 2022 – Cu Hristos în cuptorul încercării 

Rezumatul studiului 4 - Când se vede faţa aurarului 
 
A Obiectivul: 
 Reproducerea imaginii lui Dumnezeu. 

— La început, Dumnezeu a creat omenirea după chipul Său (Geneza 1:27). Dar păcatul a 
desfigurat această imagine, făcând-o aproape de nerecunoscut. 

— Una dintre funcţiile Evangheliei este de a restaura acea imagine în noi: făcuţi „asemenea 
chipului Fiului Său” (Romani 8:29). 

— Aşezaţi în mijlocul unui conflict cosmic, suntem un spectacol pentru lume şi pentru 
fiinţele cereşti, care au nevoie să vadă în noi reflecţia caracterului lui Isus (1 Cor. 4:9; 
Efes. 3:10).  

 A fi ca aurul. 
— Dumnezeu declarase că Iov era „un om desăvârşit şi drept” (Iov 1:1). Dar îndoiala a fost 

sădită printre fiinţele cereşti cu privire la motivele pentru care Iov s-a comportat în acest 
fel (Iov 1:9-11). 

— În pragul disperării, neputând să înţeleagă de ce i s-au întâmplat atâtea nenorociri, Iov a 
ajuns să înţeleagă că este pus la încercare. Era sigur că acest proces îl va face să 
strălucească ca aurul, că va fi perfecţionat. 

— În cele mai dificile încercări caracterul este pe deplin manifestat şi rafinat. În acele 
momente critice, Dumnezeu scoate în evidenţă un caracter care altfel nu s-ar putea 
manifesta niciodată. 

B Rezultatul: 
 Desăvârşirea caracterului. 

— Ceea ce a diferenţiat unele fecioare de altele a fost rezerva de ulei (Mat. 25:1-4). Deşi 
interpretarea principală a uleiului este Duhul Sfânt, îl putem compara şi cu caracterul. 

— Nu putem spera să ieşim învingători din conflict dacă nu am dezvoltat anterior caracterul 
printr-o relaţie strânsă cu Isus. 

— Potrivit lui Isus, acest caracter este demonstrat în relaţia noastră cu ceilalţi (Mat. 25:34-
36). 

 Victorie în conflicte. 
— Cartea lui Daniel, ca şi Apocalipsa, se termină prin a ne povesti despre un timp, timpul 

sfârşitului, în care omenirea va fi clar împărţită în două grupe: cei răi şi cei curaţi, cei 
care înţeleg şi cei care nu înţeleg (Dan. 12:10; Apoc. 22:11). 

— Potrivit lui Ieremia, acesta va fi un „timp al strâmtorării lui Iacov” (Ier. 30:7). Odată cu 
sfârşitul perioadei de probă, cei mântuiţi vor fi obţinut biruinţa şi vor fi rafinaţi şi 
purificaţi, în timp ce cei răi vor persista în răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu. 

C Sprijinul: 
 Comunitatea. 

— Este evident că dezvoltarea caracterului este o muncă individuală. Dar cum rămâne cu 
caracterul comunităţii? Poate biserica să-şi dezvolte şi să-şi desăvârşească caracterul 
asemenea unui trup? 

— Caracterul bisericii este suma şi colaborarea caracterului fiecăruia dintre membrii săi. 
— Acest caracter se manifestă şi se rafinează atunci când lucrăm împreună în comuniune 

unii cu alţii în favoarea celorlalţi. Aceasta va fi, de asemenea, o mărturie pentru fiinţele 
cereşti. (Efeseni 3:10). 


