#17
De ce permite Dumnezeu să suferim
Suferința! Este peste tot în jurul nostru, în domeniul violenței și al abuzului, divorțului și
războiului, în domeniul dezastrelor naturale și cel al bolilor. Și milioane de oameni dezorientați
vor să știe de ce. Suspinăm adânc atunci când vedem dărmăturile create de o tornadă și trupurile
deteriorate împrăștiate peste tot. Trecem prin holul unui spital și vedem fețele pline de frică și
suferință. Vărsăm lacrimi pentru cei dragi pe care i-am pierdut. Este nevoie de o inimă puternică
pentru a nu striga “Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, de ce există atât de multă
suferință? De ce nu face ceva pentru a-i pune capăt?” Încă o dată, Cuvântul Său conține
răspunsurile.

1. Cine a spus Isus că este responsabil pentru boala acestei femei? Luca 13: 10-12, 16
________________________________________________________________________
2. Cine i-a pus lui Pavel “țepușul în carne”? 2 Corinteni 12:7-10
________________________________________________________________________
3. Care sunt cele două motive pentru care Pavel nu ar trebui să pună să fie îndepărtată
această problemă?
a. __________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
4. Galileenii au suferit o nenorocire pentru că erau mai păcătoși decât alții? Luca 13:13
________________________________________________________________________
5. Omul orb a fost născut orb din cauza păcatelor lui și/sau păcatelor părinților lui? Ioan
9: 1-3
________________________________________________________________________
Notă: “În general, iudeii credeau că păcatul e pedepsit în viața aceasta. Orice suferință
era privită ca pedeapsă pentru o faptă rea, fie a suferindului, fie a părinților lui. Este
adevărat că orice suferință vine din călcarea Legii lui Dumnezeu, dar adevărul acesta
fusese răstălmăcit. Satana, autorul păcatului și al urmărilor lui, îi făcuse pe oameni să
creadă că suferințele și moartea vin de la Dumnezeu – ca o pedeapsă arbitrară dată din
cauza păcatului. Din cauza aceasta, acela asupra căruia se abătuse vreo suferință sau vreo
nenorocire mare, mai avea, pe deasupra și povara de a fi privit ca un mare păcătos.” –
Hristos Lumina Lumii, pag. 471.

Acesta a fost motivul principal pentru care Isus a făcut atâtea vindecări. El a vrut să
spulbere această eroare și să arate mila și compasiunea lui Dumnezeu pentru întreaga
umanitate suferindă. Satana provoacă suferință, dar Dumnezeu poate să permită sau să
anuleze în scopul milei.
6. Ce a promis Dumnezeu Evei și lui Adam că va face? Geneza 3:15
“ _________ voi pune între tine și femeie. Aceasta (sămânța femeii) îți va zdrobi
___________ , și tu îi vei zdrobi ___________ .”
7. La cine face referire expresia “sămânța ei”? Galateni 3:16
________________________________________________________________________
Notă: Din cauza promisiunii făcute de Dumnezeu, există întotdeauna un conflict între
Satana (prințul acestei lumi) și cei care îl urmează pe Hristos. Realul conflict este
amplificat când Hristos este prezentat zdrobind capul șarpelui (distrugându-l pe Satana),
iar Satana zdrobind călcâiul lui Hristos (cauzând suferință). Planul lui Dumnezeu a fost
acela de a veni și a se oferi drept sacrificiu pentru noi toți. Unii se întreabă de ce Dumnezeu
nu l-a distrus pe Satana de îndată ce s-a răzvrătit. Nu a existat o metodă de a explica păcatul
unui univers care nu l-a experimentat vreodată, iar Dumnezeu nu ar fi vrut, nu ar fi putut
avea o împărăție în care subiecții Lui să Îi slujească de teamă, în loc să-I slujească din
dragoste. Așa că nu a avut altă alternativă. Planul de revoltă a trebuit să crească până
când toți au putut să vadă ce fel de roade aduce.
8. Ce cuvânt descrie cel mai bine caracterul lui Dumnezeu? 1 Ioan 4: 8
________________________________________________________________________
Notă: Ori de câte ori Biblia vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, folosește în mod
specific cuvântul grecesc “agape”. Acest cuvânt este folosit cu scopul de a transmite o
iubire mai mare decât aceea pe care noi oamenii o putem experimenta pe cont propriu.
Celelalte cuvinte pentru dragoste denotă o iubire frățească sau o iubire romantică (Phileos
și Eros). Ori de câte ori încercăm să etichetăm iubirea lui Dumnezeu pentru noi drept un
fel de dragoste umană, nu facem altceva decât să pervertim Evanghelia lui Hristos.
Dragostea Sa este mult mai înaltă și mai vastă decât a noastră.
9. Ce ajutor oferă Dumnezeu urmașilor Săi? 1 Corinteni. 10:13
________________________________________________________________________
10. Care este rezultatul încercărilor din viața noastră, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu?
Romani 8:28
________________________________________________________________________
11. Care este rezultatul dorit al disciplinei lui Dumnezeu în viețile noastre? Evrei 12:7-11
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12. Cum se raportează Dumnezeu la suferința noastră? Matei 25:31-45; Fapte 9:1-5
________________________________________________________________________
13. Ce asigurare va ajuta credința noastră să rămână puternică? Romani 8:35, 38, 39
________________________________________________________________________

Concluzie: Dumnezeu nu numai că a stabilit limite dincolo de care Satana
nu poate trece și ne promite putere și ajutor din cer, ci El ne și asigură că
din chinul nostru va țese binele suprem. S-ar putea să nu înțelegem cum este
posibil acest lucru, dar în veșnicie va deveni clar. Chiar și în această viață
putem vedea deseori mâna lui Dumnezeu în încercările noastre. Scopul Lui
este acela de a ne dezvolta caracterul, iar lecțiile sunt adesea învățate în
adversitate.
Tu ești capodopera lui Dumnezeu. El are un țel și un scop pentru tine și se
folosește de întreaga ta viață pentru a-l cultiva. Numai prin Hristos te poate
face Dumnezeu să fii exact așa cum dorește El.

Răspunsuri cheie pentru lecția #17
Î. 1 – Satana
Î. 2 – Satana
Î. 3 – Pentru a nu se îngâmfa și pentru a depinde de Dumnezeu mai mult.
Î. 4 – Nu
Î. 5 – Nu
Î. 6 – Vrășmășie; capul; călcâiul
Î. 7 – Hristos
Î. 8 – Dragoste
Î. 9 – Dumnezeu nu va permite să fii ispitit mai mult decât poți îndura
Î. 10 – Dumnezeu face ca totul să fie spre binele nostru
Î. 11 – Aduce neprihănire și pace în viețile noastre
Î. 12 – El suferă împreună cu noi
Î. 13 – Dumnezeu ne va iubi mereu și nu ne va abandona niciodată

