Lecția 3 Dumnezeu și suferința
Program de citire a Bibliei complementar studiului biblic Dumnezeu azi?
Duminică: Ps. 73 Luni: Plângeri 3 Marți: 1 Petru 1 Miercuri: Iacov 1
Joi: Isaia 52:13-53:12 Vineri: 2 Cor. 6 Sâmbătă: Romani 8
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi
partea mea de moștenire. Ps. 73:26
Suferința, necazurile și moartea sunt consecințe prezente ale neascultării primilor oameni. Prin
întruparea Fiului Său, Dumnezeu se face părtaș suferinței umane (2 Cor. 5:19) cu scopul de a
răscumpăra lumea și a face din suferință un mijloc de sfințire a celor aleși.
1. Gen. 3:17-19 …blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoți hrana din
el în toate zilele vieții tale; spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea
feței tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână
ești şi în ţărână te vei întoarce.
La finalul zilelor creației când Dumnezeu s-a uitat peste toate cele văzute le-a calificat ca fiind
foarte bune. Prin neascultare, atât omul cât și întreaga creație, suferă.
• Explică cu propriile cuvinte modul în care apare păcatul și consecințele lui. Cum ai ajuta un
necredincios să se raporteze corect la Dumnezeu, păcat și suferință?
• Biblia ne poruncește să mulțumim pentru toate lucrurile (Efes. 5:20). Enumeră câteva aspecte
pozitive ale suferinței.
2. Ioan 16:33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar
îndrăzniți, Eu am biruit lumea.
Lumea din jurul nostru este plină de temeri, angoase și fobii. Credinciosul își află pacea doar în
Dumnezeu.
Dacă
păcatul și suferința sunt inseparabile pentru fiecare dintre noi ce beneficii inseparabile aduce
•
prezența lui Cristos în viața noastră?
• Mulțumește lui Dumnezeu pentru beneficiile păcii care vine peste tine atunci când treci prin
suferință împreună cu El.
3. Evrei 2:10 Într-adevăr, se cuvenea ca acela pentru care sunt toate și prin care există toate, care
voia să ducă mulți fii la mărire, să-L desăvârșească prin suferință pe inițiatorul mântuirii lor. (VBRC)
În aceeași manieră în care Dumnezeu a folosit suferința pentru desăvârșirea Fiului Său, El
utilizează necazurile și tragediile pentru desăvârșirea noastră.
• Frații mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări (Iac. 1:2).
• Chiar dacă Dumnezeu tace în anumite momente de suferință, încrede-te în El că este cu tine în
acele evenimente.
4. Romani 8:17 Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi
împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi
împreună cu El.
Roada suferinței împreună cu Cristos aduce cu sine promisiunile și răsplătirile vieții veșnice. În
suveranitatea Sa, planul lui Dumnezeu se împlinește în ciuda opoziției păcatului, a suferinței și
a morții.
• Cum ai descrie umblarea ta împreună cu Cristos în viața de zi cu zi?
• Reînnoiește dedicarea ta de a umbla împreună cu El, în El și pentru El.

El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi
nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apoc. 21:4

