Rezumatul Studiului 8 - Sânge nevinovat
A Realitatea suferinţei.
 Suferinţa celui fidel. Iov 10:7
— Ceea ce Iov înţelegea despre Dumnezeu nu era în concordanţă cu realitatea
suferinţei lui. (Iov 10: 4-14)
— Pe de altă parte, era dispus să îşi recunoască vina şi să nu se mândrească cu
nevinovăţia lui (v. 15).
— Deşi el nu ştia acest lucru, el suferea tocmai pentru că era fidel. Iar aceasta, întradevăr nu bate cu caracterul lui Dumnezeu.
 Suferinţa celui inocent. Psalmii 94:21
— Expresia „sânge nevinovat” se găseşte de-a lungul Bibliei ca reprezentându-i pe cei
care mor fără vină (Isaia 59:7; Ieremia 22:17; Ioel 3:19).
— Fără vină? Oare nu e adevărat că „moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din
pricină că toţi au păcătuit” (Romani 5:12)?
— Într-o lume absolută, nu merităm toţi suferinţa şi moartea pentru simplul fapt că
am păcătuit? Asta ne face să vedem mai clar nevoia noastră de cruce.
— Cu toate acestea, faptul că Dumnezeu însuşi vorbeşte despre vărsarea de sânge
nevinovat implică faptul că păcătosul poate suferi şi pe nedrept. Adică, nu păcatul
nostru este cel ce cauzează fiecare suferinţă din viaţa noastră.
 Suferinţa nedreaptă. Luca 13:4.
— Deşi am văzut că nu orice suferinţă este produsul unui păcat anume, este adevărat
că orice suferinţă este fructul păcatului în sine. Dacă păcatul nu ar fi intrat în
această lume, suferinţa nu ar fi existat.
— Aceasta provoacă situaţii de nedreptate evidentă. De ce au murit copiii lui Iov? De
ce au murit angajaţii lui? De ce i-au murit turmele? Ce vină aveau toţi aceştia?
B Realitatea răului.
 Răul nostru cel de toate zilele.
— Fiecare zi vine încărcată cu propria doză de rău. De aceea, Isus ne invită să ne
încredem deplin în Dumnezeu în fiecare moment al vieţii noastre.
— Totuşi, ocazional, Dumnezeu permite ca răul să se manifeste cu putere şi asupra
copiilor Săi.
— Ia în considerare câteva exemple: Abel (Geneza 4:8); Urie hetitul (2 Samuel
11:17); Ieremia (Ieremia 38:6); Copiii din Betleem (Matei 2:16); Ioan botezătorul
(Matei 14:10); Chinuiţi, ucişi cu pietre, tăiaţi … (Evrei 11:35-38).
 Mai departe de ce este vizibil.
— În ce fel explicăm acea suferinţă care nu pare să aibă rost pentru noi şi în care se
varsă sânge nevinovat?
— Singura explicaţie validă este mai departe de ceea ce ochii noştri pot vedea. Este o
luptă invizibilă pentru noi, dar atât de reală încât afectează fiecare aspect al vieţii
noastre. Este Marea Luptă dintre bine şi rău, dintre Hristos şi Satana.
— Dumnezeu a promis că va veni ziua în care tot acest rău va fi istorie şi nu se va mai
repeta (Naum 1:9).
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