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Verset călăuzitor: Ioan 16.33

Ioan 16.33: V-am spus acestea ca să aveţi pace în Mine. În lume aveţi necaz, dar
îndrăzniţi: Eu am învins lumea“.

Când citim relatarea despre procesul simulat făcut Domnului nostru, un lucru ne frapează în
mod deosebit - să-L vedem stând calm în mijlocul mulțimii batjocoritoare și ipocrite. Cum a
putut El să facă asta? El ne spune secretul Său în Ioan 16:32: „Nu sunt singur, pentru că Tatăl
este cu Mine.”

El era complet supus voinței Tatălui, cu orice preț. El a fost împreună cu Tatăl Său pe tot
parcursul torturii, şi astfel pacea Lui nu a fost niciodată tulburată. Planul Tatălui Său era
desăvârşit, iar credința Lui privea mai departe, până la rezultatul glorios al acestui plan
minunat: „Pentru bucuria pusă înaintea Lui, a răbdat crucea, dispreţuind ruşinea, şi S-a
aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu.” (Evrei 12.2).

El a învins lumea și S-a așezat în glorie. Toată puterea în cer și pe pământ a fost dată în
mâinile Lui străpunse. Ce pace pentru inimile și sufletele noastre! El are un plan perfect pentru
fiecare dintre ai Săi. Să ne încredem în El acum, știind că voia Lui este cea mai bună. Dacă
umblăm cu El, în viitorul nostru va fi binecuvântare și pace: „Nu te voi lăsa, nici nu te voi
părăsi” (Evrei 13.5).

De ce ne plângem de împrejurările în care ne aflăm, când mâinile Lui străpunse ne călăuzesc
și înțelepciunea Lui infinită a planificat viitorul pentru noi? Ori nu avem încredere în El, ori nu
vrem să mergem pe drumul pe care El ne conduce. Inima noastră înșelătoare se dezvăluie
prin faptul că nu se încrede în Cel care a murit pentru noi și în ale cărui mâini străpunse a fost
dată toată puterea, în cer și pe pământ.

Pentru binele nostru, trebuie să ne supunem Lui. Olarul modelează un vas folositor. Ar trebui
ca lutul să se răzvrătească atunci când simte presiunea degetelor sale, în timp ce el îl
modelează, îl întoarce și îl formează pe platoul rotativ?

Încrede-te în El: „V-am spus acestea ca să aveți pace în Mine” (Ioan 16.33). S-ar putea ca
împrejurările noastre să nu se schimbe, întristările noastre să nu fie îndepărtate; dar când
Hristos este adus în suferința noastră, devenim capabili să spunem împreună cu psalmistul:
„Tu eşti adăpostul meu; Tu mă păzeşti de necaz, Tu mă înconjori cu cântări de mântuire”
(Psalmul 32.7).

Înțelepciunea Lui nu poate greși. Puterea Lui nu poate eșua. Dragostea Lui nu se poate
schimba niciodată. Chiar și acţiunile Sale directe cu noi sunt pentru beneficiul nostru spiritual
cel mai profund. Această cunoaștere ar trebui să ne facă să spunem în mijlocul tristeții, durerii
și pierderilor: „Domnul a dat și Domnul a luat; Numele Domnului să fie lăudat!”. (Iov 1.21).

Tradus de la: Seelenfrieden
Titlul original: „Peace of Mind”

Tradus din: You Can Have a Happy Life
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