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Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie 
puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. 

Romani 8:18



CÂND SE ÎNTÂMPLĂ LUCRURI RELE ÎN VIAȚA noastră 
este ceva natural și normal să ne întrebăm „De ce se 
întâmplă acest lucru?” Este de asemenea, ceva obișnuit 
să te întrebi „Ce am făcut ca să primesc sau să merit așa 
ceva? Este ceva ce am făcut sau am zis? Uneori vrem 
să știm de ce oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele. 
Este important să realizăm că în ciuda a ceea ce cultura 
populară spune, oamenii nu sunt destul de spirituali şi 
nu merită favorea lui Dumnezeu în şi pentru ei. 

De fapt, Biblia ne amintește constant faptul că noi 
suntem păcătoși chiar şi după convertire (vezi Rom 7:13-
23). Biblia spune „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de 
slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23). 

Bibia spune de asemenea, „Fiindcă plata păcatului 
este moartea” (Romani 6:23). Mărturisim în biserică 
faptul că „am meritat pe bună dreptate” pedeapsa tem-
porară și eternă a lui Dumnezeu. 

CRISTOS ESTE APROAPE CÂND SUFERIM



Strig cu glasul meu către Dumnezeu,
strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta.   

Psalmi 77:1



Întotdeauna vor fi aspecte ale atotștiutorului, atot-
puternicului și atotubitorului Dumnezeu pe care noi, 
ca oameni, nu le vom înțelege niciodată. N-ar trebui să 
presupunem că lui Dumnezeu nu-I pasă, și nu ar trebui 
să-I cerem lui Dumnezeu să ne explice acţiunile Sale. 
Mai degrabă, ar trebui să ne încredem în iubirea Lui, 
chiar dacă nu înțelegem ceea ce ni se întâmplă nouă sau 
în jurul nostru. 

Dragostea Lui pentru tine este motivul pentru care 
te răscumpără şi te salvează de propria-ţi persoană. 
Această dragoste este evidentă prin faptul că Dumn-
ezeul a trimis pe Fiul Său să moară pe cruce pentru ca să 
plătească pentru păcatul tău, astfel încât într-o zi să fii 
răscumpărat din acestă lume a tragediilor și să trăiești în 
perfecțiunea cerului.

CRISTOS ESTE APROAPE CÂND SUFERIM



Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care 
a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste 

voi, dimpotrivă, bucuraţi-vă întrucât aveţi parte de patimile lui Cristos, 
ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui. 

1 Petru 4:12-13 



În vremuri de strâmtorare, în loc să speculăm despre 
natura lui Dumnezeu sau să cerem ca Dumnezeu să ne 
împlinească voia, noi ar trebui să ne pocăim. În Luca 13, 
Pilat ucide cucernicii galileleeni. 

A fost o acțiune nefastă împotriva oamenilor care nu 
meritau așa ceva. Totuși, Luca în capitolul 13:3 le-a spus 
oamenilor să se pocăiască, zicând, „ Dacă nu vă pocăiţi, 
toţi veţi pieri la fel.” 

CRISTOS ESTE APROAPE CÂND SUFERIM



De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în 
strâmtorări pentru Cristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare.   

2 Corinteni 12:10



CRISTOS ESTE APROAPE CÂND SUFERIM

Isus nu s-a justificat şi nu a explicat motivul pentru 
care s-a întâmplat acel rău; ci mai degrabă le-a spus să 
se pocăiască. Pocăința te smereşte, și te schimbă din a fi 
un egoist, în a crede în bunătatea și harul lui Dumnezeu.

Te întoarce ca pe o persoană păcătoasă ,departe de 
mândrie și independență, în sprijinul atotputernicului  și 
atotiubitorului  Dumnezeu, care nu oferă întotdeauna 
explicaţii, cu excepţia „Eu sunt cel ce sunt” (Ex. 3:14), ” 
Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile 
voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul” (Isaia 55:8) 
și așa cum Apostolul Pavel explică „Nu cumva vasul de 
lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa?” 
(Romani 9:20).

De ce acceptă Dumnezeu suferința?

 Suferința este o urmare a păcatului și a căderii. 
Dumnezeu nu a vrut niciodată ca Adam și Eva să cadă în 
păcat. 



Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru,
un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.

Psalmi 46:1



CRISTOS ESTE APROAPE CÂND SUFERIM

Dumnezeu i-a atenționat în mod clar despre mânca-
tul din pom și consecințele pe care le-ar avea. 

Totuși, ei au ales să păcătuiască împotriva lui Dumn-
ezeu, și în cele din urmă păcatul și stricăciunea au intrat 
în lume. De îndată ce umanitatea a căzut în păcat, Tatăl 
tău iubitor a început lucrarea Lui de răscumpărare (vezi 
Gen. 3:15).   

De la cădere până în ultima zi, va fi suferință și păcat. 
Cu toate acestea, Tatăl tău iubitor te salvează constant 
de păcat, moarte și rău, în moduri pe care nu le realizezi.

Este întotdeauna cel mai bine să ne punem în-
crederea în ce ne este descoperit despre Dumnezeu: 
faptul că ne iubește, El a murit pentru noi și ne salvează 
de murdărie și păcat. 

Tot ceea ce este necesar pentru noi să cunoaștem 
despre salvare este clar descoperit în Sfânta Scriptură.

   



Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el...
1 Corinto 12:26a



CRISTOS ESTE APROAPE CÂND SUFERIM

Dacă mi se întâmplă ceva rău, Dumnezeu mă 
pedepsește pentru păcatele mele?

Când ți se întâmplă ceva rău, nu este necesar legat de 
un păcat aparte pe care tu l-ai comis. Dar, întotdeauna 
este legat de faptul că noi trăim într-o lume păcătoasă și 
stricată (Genesa 2-3). 

În această lume, trupurile noastre ne înşală și ne îm-
bolnăvim și murim. În această lume stricată, alți oameni 
ne înşală  provocându-ne mari probleme și nenoroci-
ri. De multe ori, îndurăm agonia din cauza alegerilor 
păcătoase pe care le facem (vezi Psalmul 51). 

Alteori, suntem atacați spiritual de cel rău și duhurile 
lui, cărora le place să chinuie oamenii provocându-le 
suferință și nenorocire (vezi Iov).



Să nu vi se tulbure inima. 
Ioan 14:1a



CRISTOS ESTE APROAPE CÂND SUFERIM

Ce să fac când simt că viața mea se destramă?

1. Rugăciunea este întotdeauna prielnică când 
ești copleșit de lume.

2. Participă la Serviciile divine unde primești o 
continuă iertare de păcate și unde îți este amintit că 
Cristos este prezent cu tine într-un mod special.

3. Ia în considerare discuția cu pastorul tău  
pentru a primi sfaturi creștine înțelepte când ești  
supraîncărcat.

4. Ia în considerare discuția cu pastorul tău  
pentru mărturisirea păcatelor și iertare (vezi 1 Ioan 1:9).

5. Folosește suferința ca o aducere aminte că 
trăiești într-o lumea stricată și faptul că Cristos promite 
să sufere alături de tine.

6. Pune-ţi încrederea în Cristos și în Înviere, nu 
în lumea aceasta sau în oamenii păcătoși care te vor 
dezamăgi.



Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El 
Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimi-
cească pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul, şi să izbăvească 
pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor. 

Evrei 2:14-15



CRISTOS ESTE APROAPE CÂND SUFERIM

Poate ieși ceva bun din aceste lucruri rele?

Dumnezeu permite adesea lucruri minunate să iasă 
din situații tragice (Vezi Geneza 50:15-20). Iov a fost în 
cele din urmă binecuvântat după tragedie (Iov 42:10). 

Cu toate acestea, nu există nicio promisiune că vei 
vedea sau vei înțelege lucrurile bune care reies din 
încercări sau necazuri speciale. 

În timpuri de tragedie, este important să te încrezi în 
caracterul lui Dumnezeu, faptul că este un Tată iubitor 
din cer care te veghează. În timpuri de restriște, vedem 
harul lui Dumnezeu la lucru. 

Harul lui Dumnezeu, descoperit lumii, este cel mai 
bine văzut în persoana lui Isus Cristos care ne amintește 
că suntem împăcați cu Tatăl nostru ceresc și că nu există 
nimic care să ne separe de dragostea lui Dumnezeu care 
este găsită în Isus Cristos (Romani 8:38-39). 




