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Trimite-ne experienţa ta, descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care 
o ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalţi la adresa 

divinavindecare@gmail.com, iar noi le vom publica pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie. 

 

În focul Argintarului 
 
Doresc să vă împărtăşesc un gând pe care l-am citit într-un devoţional, 

gând care m-a mângâiat şi încurajat mult: 
„‚El va şedea, va topi şi va curăţi argintul; va curăţi pe fiii lui Levi, îi va 

lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri 
neprihănite.’ (Maleahi 3:3). 

O femeie care a citit acest verset la un studiu biblic a dorit să afle care 
este legătura dintre acesta şi umblarea ei cu Domnul, aşa că a mers la un 
argintar. Fără a menţiona altceva decât un interes general pentru proces, ea 
a stat şi l-a observat pe argintar lucrând. A văzut cum ţine argintul în foc, 
explicându-i-se că, pentru a arde toate impurităţile, trebuie să fie ţinut în 
mijloc, unde este cel mai fierbinte. Ea l-a întrebat dacă stă în faţa focului tot 
timpul. ‚Da’, i-a răspuns el, ‚şi nu trebuie doar să îl ţin, dar trebuie să-l şi 
urmăresc. Dacă-l las prea mult în foc, se va distruge.’ 

După ce s-a gândit la acest lucru o vreme, femeia l-a întrebat: ‚De unde 
ştii când se termină procesul?’ Zâmbind, el a răspuns: ‚E simplu, îmi văd 
faţa reflectându-se în el.’ 

Dacă eşti în focul Argintarului, nu te descuraja. Aminteşte-ţi: 
1. El ştie ce face, aşa că ai încredere în El. 
2. El nu va lăsa să fii distrus de împrejurări şi nu-şi va lua ochii de la 

tine. 
3. Când procesul va fi terminat, vei semăna mai mult cu Domnul Isus şi 

mai puţin cu vechiul tău eu.” 
 

Anonim, 31 Mai 2011 

 


