Încercat prin foc

Nimeni nu a spus vreodată că viața va fi ușoară, mai ales pentru creștini. Ei bine, cu toate
acestea, o mulțime de oameni s-au gândit la asta astfel încât cineva ar fi putut s-o spună. În
ciuda tuturor celor care propovăduiesc o ”Evanghelie de consum” prin care încearcă să-i atragă
pe oameni la Dumnezeu promițându-le o viață prosperă și lipsită de griji, acesta nu este un
mesaj biblic. Dumnezeu nu ne-a mântuit prin Isus Hristos pentru ca noi să avem o viață ușoară.
El ne-a salvat ca noi să putem avea viața veșnică. Trăim cum am rătăci în pustiu, pe acest
pământ, așteptând casa noastră în Țara Făgăduinței, căci cetățenia noastră este în ceruri
(Filipeni 3:20) iar asta se întâmplă suferind. Uneori suferim pentru că suntem creștini; uneori,
pentru că trăim într-o lume căzută în păcat și plină de violență și suferință. Uneori suferința
noastră va fi minimă, alteori, va fi intensă. Petru arată clar că vom trece prin diferite încercări
(1 Petru 1:6-9).
Fie că aceste încercări sunt specifice vieți creștinului sau că sunt doar simple încercări ale vieții,
Petru explică că prin intermediul lor credința noastră este încercată. Ele fac acest lucru pentru a
permite credinței noastră autentice de a avea ca rezultat lauda, slava și cinstea când Isus va
reveni, și tot o dată, pentru a obține mântuirea sufletelor noastre. Asta nu înseamnă că vom fi
mântuiți potrivit cu măsura suferințelor de care vom avea parte în lumea aceasta. În ceea ce-L
privește pe Dumnezeu, aceste încercări nu sunt adăugate nici pentru ca noi să ne poticnim și să
cădem. Ele ne sunt date pentru a ne ajuta să creștem și pentru a-L slăvi pe Dumnezeu.
Petru compară acest lucru cu încercarea aurului prin foc. Această imagine ne duce până acolo
încât noi să avem o înțelegere corectă asupra încercărilor din viața noastră. Cum este aurul
testat și încercat prin foc? Bijutierul încălzește aurul în creuzet până la punctul de topire. Aurul
fiind mai greu se așază în partea inferioară a creuzetului; impuritățile fiind mai ușoare se ridice
deasupra. Bijutierul este apoi capabil să îndepărteze impuritățile, astfel ca prin acest proces să
purifice aurul pentru a dovedi autenticitatea lui.
Suferințele și încercările noastre fac exact același lucru pentru noi. În mijlocul suferinței
noastre, furia, mândria, imoralitatea, gândurile și cuvintele urâte, credințele deplasate, speranțe
false, etc, ies la suprafață astfel încât acestea să poată fi ușor de văzut. In acest fel, încercările
noastre expun slăbiciunile și păcatele care încă se regăsesc adânc înrădăcinate în inimile
noastre. La fel ca bijutierul, după ce a identificat impuritățile le elimină, așa și noi putem lucra
la eliminarea acestor ”impurități” după ce prin intermediul încercărilor ele ”ies la suprafață”.
Din păcate acest lucru este exact opusul a ceea ce majoritatea oamenilor fac. Cei mai mulți
oameni ratează oportunitatea de creștere spirituală prin intermediul încercărilor și suferințelor,
crezând că prin suferință își vor putea atenua și justifica păcatul. Problema este că atunci când
aceste păcate ”ies la suprafață” în astfel de momente, de fapt se arată ceea ce este în inimile
noastre. În condiții normale putem ”filtra” ceea ce este în inimile noastre. Dar în vremuri de
încercare, ”filtrele” nu mai funcționează corect și ele nu mai pot ”filtra” toate impuritățile inimii,
așa că unele dintre ele ”ies la suprafață”.
Când îți vei da cu ciocanul peste deget și vei începe să înjuri, nu cred că această împrejurare
dureroasă justifică comportamentul tău păcătos. Nu cred că circumstanțele excepționale scuză
comportamentul păcătos, nici nu cred că circumstanțele neobișnuite atenuează păcatul. Mai
degrabă acesta este moment prielnic pentru a recunoaște impuritățile care încă persistă în
inima ta. Caută ajutorul și harul lui Dumnezeu pentru a elimina aceste impurități și pentru a
crește în Hristos. Acesta este scopul încercărilor și suferințelor din viața noastră.

Fii recunoscător pentru ”încercările de foc” pentru că acestea te ajuta să te apropii de
Dumnezeu pentru veșnicie.

