
Rezumatul studiului 2 - Greutăţile care vor veni

A Creuzetele creştinului. 1 Petru 4:12-19.
 A fi creştin presupune dificultăţi. A rămâne credincioşi în faţa păcatului, a apăra adevărul împotriva

erorii sau pur şi simplu a mărturisi că Isus este Mântuitorul lumii, creează duşmani care sunt dispuşi
să ne facă rău pentru a ne reduce la tăcere mărturia.

 Suntem cufundaţi într-o luptă între bine şi rău, între Dumnezeu şi Satana. Aşa că nu ar trebui să ne
surprindă dacă ne confruntăm cu necazuri când suntem deschis de partea lui Dumnezeu.

B Creuzetele Satanei. 1 Petru 5:8-11.
 Satana este un duşman real şi activ. Dorinţa lui este să provoace rău şi putem vedea opera lui peste

tot (moarte, suferinţă, imoralitate, minciuni, …)
 El este interesat în mod special să ne facă să păcătuim sau să ne distrugă dacă nu reuşeşte. Pentru a

face acest lucru, foloseşte orice mijloc posibil.
 Ce putem face în privinţa asta? Să practicăm stăpânirea de sine, să fim vigilenţi  şi  să rezistăm,

rămânând fermi în credinţă (1 Petru 5:8-9).
 În această luptă, Dumnezeu promite că ne va restaura şi ne va face puternici, fermi şi stabili (1 Petru

5:10). Să ne amintim că Satana este un duşman învins (Luca 10:18; Rom. 16:20; Apoc. 12:11). Să ne
agăţăm de Isus şi victoria este asigurată.

C Creuzetele păcatului. Romani 1:18-32.
 Păcatul are efecte secundare...  întotdeauna (Gal. 6:7). Deşi Dumnezeu are puterea de a preveni

rezultatele păcatului nostru, în general, El ne lasă să suferim consecinţele acestuia, astfel încât să
înţelegem cât de dăunător şi ofensator este păcatul.

 Nu putem să ne prefacem că păcătuim şi să rămânem nepedepsiţi sau să credem că „Dumnezeu va
înţelege  situaţia”.  Încălcarea  legilor  morale  sau  de  sănătate  implică  suferinţă,  un  creuzet
autoimpus.

 Romani 1:21-32 ne arată procesul păcatului: (1) Încetăm să ne gândim la Dumnezeu (v. 21); (2) Ne
încredem în înţelepciunea noastră (v. 22); (3) Slăvim lucrurile pământeşti (v. 23); (4) Dumnezeu ne
lasă să ne urmăm calea (v. 28); (5) Păcatul se manifestă liber (v. 29-32).

D Creuzetele mântuirii. Ieremia 9:7-16.
 Dincolo de consecinţele păcatului nostru, Dumnezeu este preocupat de păcat în sine, mai ales de

păcatul nemărturisit.
 Când apare această situaţie, Dumnezeu ne supune creuzetului în speranţa că ne vom recunoaşte

păcatul şi, în acest fel, vom simţi nevoia mântuirii.
— Creuzetul începe atunci când Dumnezeu ne atrage atenţia asupra păcatului nostru (uneori în

moduri dureroase).
— Simţim o durere profundă când suntem conştienţi de acel păcat.

 Procesul se îngreunează atunci când trebuie să alegem să renunţăm la păcatul de care ne agăţăm.
E Creuzete pentru protecţie. 2 Corinteni 12:7-10.

 Ocazional, Dumnezeu îi permite lui Satan să ne treacă prin anumite creuzete pentru a ne întări şi
pentru a ne împiedica să cădem în păcatele viitoare.

 Astfel,  Pavel  recunoaşte  că  „ghimpele”  la  care  este  supus  l-a  eliberat  de  a  se  înălţa,  cedând
mândriei şi încrederii în sine.

În concluzie, nu toate creuzetele sau testele la care suntem supuşi au aceeaşi origine, sau aceeaşi intenţie.
Să cerem Duhului Sfânt să ne ajute să recunoaştem fiecare caz şi să acţionăm în consecinţă.
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