
Rezumatul studiului 5 - Temperaturi extreme

A Supuşi unor temperaturi extreme:
 Creuzetul lui Avraam.

— Dacă nu am cunoaşte finalul poveştii,  am crede că cererea lui Dumnezeu este capricioasă şi
iraţională.

— Biblia spune clar că acesta a fost un test din partea lui Dumnezeu (Evr. 11:17). Ce a avut Avraam
de dovedit? Sau, poate, demonstraţia a fost pentru fiinţele cereşti? Sau a vrut pur şi simplu ca
Avraam să înveţe o lecţie?

— Adevărul este că Avraam a cunoscut glasul lui Dumnezeu, a ascultat prin credinţă şi a aflat mai
multe despre dragostea şi mântuirea lui Dumnezeu (Geneza 22:1, 3, 5; Evr. 11:19; Ioan 8:56).

 Creuzetul lui Israel.
— Împărăţia lui Israel se îndepărtase de Dumnezeu şi se închinase altor dumnezei. Din acest motiv,

Dumnezeu a permis să sufere diferite încercări:
(1) Osea 2:3. Trimite secetă pentru a le fi sete;
(2) Osea 2:5-6. Au rodit „spinii”, dificultăţile;
(3) Osea 2:9. Le-a luat grâul, lâna şi inul pe care le duceau Baalilor;
(4) Osea 2:11. Dacă nu se schimba, urma să i se ia orice motiv de bucurie;

— Intenţia Sa,  atunci  ca şi  acum, a fost ca noi  să recunoaştem că Dumnezeu ne iubeşte şi  ne
binecuvântează şi că nu putem decât să fim cu adevărat fericiţi alături de El.

 Creuzetul lui Iov.
— Atrăgând atenţia lui Satana asupra lui Iov, Dumnezeu provoacă şi permite o serie de evenimente

dezastruoase (Iov 1:8-12).
— De ce provoacă Dumnezeu această suferinţă? Este corect să îi permită lui Satan să provoace atât

de mult rău? Este acesta un caz special sau poate Dumnezeu să ne trateze şi pe noi aşa?
— Putem  răspunde  la  o  astfel  de  situaţie  în  două  moduri:  amărându-ne  şi  respingându-L  pe

Dumnezeu; sau lipindu-ne de El mai puternic. Reacţia lui Iov a fost închinarea. În ce a constat
închinarea lui (Iov 1:20-21)?
(1) „Gol am ieşit… gol mă voi întoarce” - Acceptă că nu are dreptul la nimic;
(2) „Domnul a dat şi Domnul a luat” - Recunoaşte că Dumnezeu are controlul vieţii Sale;
(3) „Binecuvântat  fie  Numele  Domnului”  -  Îşi  afirmă  credinţa  cu  privire  la  dreptatea  lui

Dumnezeu.
B Supravieţuind temperaturilor extreme:

 Consolarea.
— Pavel a înfruntat suferinţele cu certitudinea că Dumnezeu îl  poate izbăvi  (2 Cor. 1:10),  şi  cu

siguranţa că a avut ajutorul sfinţilor, prin rugăciune (2 Cor. 1:11).
— Era sigur că aceste suferinţe îl ajutau să se încreadă mai puţin în sine şi mai mult în Dumnezeu (2

Corinteni 1:9).
— El s-a simţit mângâiat de Dumnezeu în încercări şi ştia că acest lucru îi permitea să-i mângâie pe

alţii care trec prin experienţe similare (2 Corinteni 1:4).
 Prezenţa lui Dumnezeu.

— Când Dumnezeu ne supune temperaturilor extreme, ne poate face să ne îndoim de caracterul
său drept şi iubitor. Dar nu ar trebui să ne îndoim de motivele lui Dumnezeu (chiar dacă nu le
înţelegem), de dragostea Lui (Ps. 103:13) sau de protecţia şi grija Sa (1 Cor. 10:13).

— În orice caz, El a promis că, în încercări, „Voi fi cu tine” (Is. 43:2).
În concluzie:

- Deci, ce rost are Dumnezeu să ne supună la temperaturi extreme?
 Dumnezeu nu vrea să ne distrugă pe noi, ci păcatul nostru;
 Nu doreşte suferinţa noastră, ci ca noi să devenim mai puri, mai curaţi;
 El nu ne va lăsa niciodată singuri, totdeauna va avea grijă de noi.
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