#17
Защо Бог допуска страдания
Страдания! Те ни обкръжават във вид на насилия и жестокости, разводи и войни,
стихийни бедствия и болести. Недоумяващите милиони хора искат да разберат: защо
ние се ужасяваме, когато гледаме разрушенията, останали след ураганите. В болниците
виждаме страх и мъка по лицата на болните. Ние проливаме сълзи, когато загубил
близък. Трябва необикновенно мъжество, за да не завикаш: „Ако Бог е любов, защо има
толкова много страдание? Защо той не се намесва и не спре злото?” Отново отговорите
намираме в Божието слово.
1. Кой, според думите на Исус, е виновен за болестта на тази жена? Лука13:16
___________________________________________________________________________
2. Кой постави „ трън в плътта” на Павел? 2 Коринтяни 12:7-10
___________________________________________________________________________
3. Кой бяха двете причини тези проблеми да не са отстранени от Павел?
а)_________________________________________________________________________
б)_________________________________________________________________________
4. Галилеяните от Лука 13:1-3 бяха ли по – грешни от другите, че пострадаха
така? Лука 13:1-3
__________________________________________________________________________
5. Беше ли слепият сляп по рождение по причина на своите грехове или на
греховете на родителите му? Йоан 9:1-3
___________________________________________________________________________
Копнежът на вековете
Точно поради това Исус толкова много лекуваше. Той искаше да развенчае
предубеждението ...и да изяви милостта и съчувствието на Бога към страдащото
човечество. Сатана причинява страданията, но Бог понякога допуска, друг път не,
защото неговата велика мъдрост и милост знае това ще съдейства ли за благото на
неговите деца.
6. Какво обеща Бог на Адам и Ева? Битие 3:15
___________________________________________________________________________
„Ще поставя___________между теб(змията) и жената и между твоето потомство и
нейното потомство; то ще ти наран____________, а ти ще му нараниш_________.”
7. Кое е „ нейното потомство”? Галатяни 3:16
Бележка: Заради обещанието, което Господ е дал винаги е съществувала вражда
между Сатана (княза на този свят) и тези, които следват Христос. В това
пророчество Исус поразява Змея в главата (унищожава го), а Сатана наранява
Христос в петата (като му причинява страдание). Бог избра да дойде и да принесе

себе си в жертва за всички нас. Някои питат: защо Бог не унищожи Сатана в
момента, в който той възстана. Тогава за Бог щеше да бъде невъзможно да
обясни греха на Вселената, незнаеща грях, и Бог не искаше и не можеше да
ръководи царството си, в което да му служат от страх, вместо от любов. Затова
той нямаше алтернатива. Семената на бунта трябваше да бъдат оставени да
пораснат, за да може всички да станат очевидци на плодовете им.
8. Коя дума най – добре описва Божият характер? 1 Йоаново 4:8
___________________________________________________________________________
Бележка: Всеки път, когато Библията говори за божията любов тя
употребява гръцката дума „агапе”. Тази дума определя любов, която е по-виша
от най – прекрасното нещо, на което е способен човек. Думите „филио” и
„ерос” определят братската и чувствената, романтична любов. Когато ние
тълкуваме и възприемаме Божията любов към нас с човешки понятия, ние
извръщаваме Евангелието. Защото неговата любов е безпределно по – велика и
общирна от нашата.
9. Каква помощ предлага Бог на своите последователи? 1Коринтяни 10:13
___________________________________________________________________________
10. Какъв е резултатът от страданията, понасяни от Божиите деца? Римляни
8:28
___________________________________________________________________________
11. Какъв е желаният резултат на Божията дисциплина в живота ни? Евреи
12:7-11
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Как се отнася Господ към страданията ни? Матей 25:31-45 Деяния 9:1-5; Исая
63:9
___________________________________________________________________________
13. Какво може да укрепи нашата вяра? Римляни 8:35,38,39
___________________________________________________________________________
Заключение: Господ не само поставя граница, която Сатана не може да премине в
изкушенията си. Той не само ни обещава сила и божествена помощ, но ни уверява,
че всичко, което изтърпяваме заради вярата съдейства за наше добро. Сега това
може да е необяснимо за нас, но един ден ще го разберем. Даже в този живот ние
ще видим Божията ръка, подкрепяща ни в изпитанията. Бог усъвършенства
нашия характер и ни учи в трудностите.
Ти си Божие творение. Той има уникален план за теб и събитията в живота ти
спомагат за това. Само чрез Христосм Бог може да те направи такъв, какъвто Той
иска да бъдеш.

