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1 

De ce îngăduie un Dumnezeu al iubirii suferința? 
 

 2 

Clara Anderson lucra ca servitoare pentru o familie din San 
Francisco. Ea era o femeie foarte bună la suflet și foarte 
conștiincioasă la lucru. 
Într-o zi, după o perioadă de peste 15 ani în care a lucrat doar 
pentru această familie, Clara pur si simplu a dispărut. 
Cei pentru care lucra nu aveau nici o idee unde dispăruse. 
Era ca și cum dispăruse de pe fața pământului. 
În mod miraculos, după câteva zile de căutări a fost găsită. 
Ea voia să moară de foame și se ascunsese pe dealurile din 
preajma orașului San Francisco. 
Ea le-a spus căutătorilor: “Vreau să mor. Lăsați-mă în pace.” 
Când reporterul care a găsit-o a reusit să îi ia un interviu în cele 
din urmă, Clara a spus. 
“Uite cum stau lucrurile, nimănui nu-i pasă de mine. Sunt doar o 
servitoare, una din miile de servitoare din societatea noastră care 
fac treburi atât de lipsite de importanță. Nu am rude aproiate, nu 
am familie, nu am prieteni. Sunt atât de singură că nu mai vreau să 
mai trăiesc. Nimeni nu este suficient de apropiat de mine, nu am 
pe nimeni cu care să vorbesc, nimeni căruia să îmi deschid inima. 
Așa că lăsați-mă să mor, că și-așa nu-i pasă nimănui.” 
 

 3 

“Nimănui nu-i pasă!” este strigătul disperat al oamenilor de pe 
această planetă în suferință. 
De ce există atât de multă durere, atât de multe inimi și familii 
îndurerate, atât de multe tragedii, accidente și dezastre? Dacă 
Dumnezeu există, de ce nu pune El capăt tuturor acestor suferințe? 
Este El responsabil de dificultățile pe care trebuie să le îndurăm? 

 
4 

Mulți oameni sunt surprinși să afle că Biblia descrie o mare bătălie 
care are loc între puterile binelui și puterile răului. 
Biblia ne arată clar că există cineva care este responsabil de toată 
durerea, tristețea și suferința pe care planeta aceasta le suportă și 
acea persoană nu este Dumnezeu! 
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 5 

Isus a spus o parabolă despre un fermier care a plantat sămânță 
bună în câmpul său, dar apoi când plantele au ieșit erau și buruieni 
printre ele. 

 
6 

(Text 2 Slide-uri: Matei 13:27) 
Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: „Doamne, n-ai 
semănat sămânţă bună în ţarina ta?  
 

 
7 

De unde are dar neghină?” 
Ei voiau să știe de unde au apărut buruienile? 
 

 
8 

(Text 3 slide-uri: Matei 13:37-39) 
El le-a răspuns: „Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul 
omului... 
 

 
9 

Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina 
sunt fiii celui rău. 
 

 
10 

Vrăjmaşul care a semănat-o este Diavolul.”  
Matei 13:37-39 
 

 
11 

Vedeți prieteni, în timp ce Dumnezeu încearcă șă-Și arate 
dragostea față de toată lumea, există o altă putere la lucru în lumea 
aceasta care aduce dezastre, tragedie, boală și moarte în viețile 
copiilor lui Dumnezeu. Ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, ne 
vorbește despre originea răului. Poate că lucrul acesta e o surpriză 
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pentru mulți, dar odată, de mult, a fost un război în cer. 

 
12 

(Text 4 slide-uri: Apocalipsa 12:7-9) 
Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu 
balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,  

 
13 

dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 

 
14 

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi 
Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe 
pământ; 

 
15 

Și împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. 
Apocalipsa 12:7-9. 
 

 16 

Acum să vedem cum este prezentat balaurul, sau diavolul, în 
Apocalipsa 12:3, 4. 

 
17 

(Text 3 Slide-uri: Apocalipsa 12:3, 4) 
În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare 
balaur roşu, cu şapte capete, zece coarne 
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18 

şi şapte cununi împărăteşti pe capete. 
 

 
19 

Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului şi le 
arunca pe pământ... 
 

 20 

În mod evident, o treime din îngerii din cer l-au urmat pe diavolul 
cel înșelător în răscoala sa împotriva lui Dumnezeu 
Dar haideți să aflăm mai mult despre acest înger căzut care a fost 
liderul răscoalei împotriva lui Dumnezeu. 
În Vechiul Testament El este descris ca Împăratul Tirului, și iată 
ce se spune despre el: 

 
21 

(Text 4 slide-uri: Ezechiel 28:12-14) 
Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Ajunseseşi la cea mai înaltă 
desăvârşire, erai plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe  
Ezechiel 28:12 
 

 
22 

Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot 
felul de pietre scumpe... 
Ezechiel 28:13 
 

 
23 

Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe 
muntele cel sfânt al lui Dumnezeu 
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24 

şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. 
Ezechiel 28:14 
 

 25 

Lucifer a fost un înger extrem de frumos, creat în mod desăvârșit 
în toate privințele. Avea o pozitie foarte înaltă în ceruri. De fiecare 
parte a tronului harului sau tronului lui Dumnezeu se aflau doi 
îngeri, unul la dreapta și unul la stânga. Lucifer era unul dintre 
aceștia. 

 26 

Dar el nu a fost mulțumit să fie lângă Dumnezeu. El a vrut să îi ia 
locul lui Dumnezeu Însuși. 
EL VOIA SĂ FIE CA DUMNEZEU! 
Mândria și gelozia au fost cauza răzvrătirii din inima lui Lucifer. 
Dumnezeu i-a spus lui Lucifer: 

 
27 

(Text :Ezechiel 28:15) 
Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut 
până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. 
Ezechiel 28:15 
 

 
28 

(Text :Ezechiel 28:17)  
Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat 
înţelepciunea cu strălucirea ta...  
Ezechiel 28:17. 
 

 29 

Acest înger frumos, având cea mai înaltă poziție după Dumnezeu, 
a început să fie egoist. 
El a râvnit la slava și închinarea care i se cuvin doar lui 
Dumnezeu. 
El a avut îndrăzneala să îi conteste Creatorului său dreptul la 
tronul universului. Să ascultăm cu atenție: 
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30 

(Text 3 slide-uri: Isaia 14:12-14) 
Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum 
ai fost doborât la pământ... 
 

 
31 

Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul 
de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu... 
 

 
32 

...voi fi ca Cel Preaînalt.”  
Isaia 14:12 -14 
 

 33 

Nu a durat mult și Lucifer a început să răspândească acest spirit de 
nemulțumire printre ceilalți îngeri. 
Ușor, ușor, el a pus la îndoială dragostea și dreptatea lui 
Dumnezeu. Ca un fruct stricat într-o ladă cu alte fructe, răzvrătirea 
sa s-a răspândit și la alți îngeri. 

 34 

Poate că vă întrebați de ce Dumnezeu nu l-a nimicit pe loc pe 
diavol și, în schimb, l-a aruncat pe pământ. 
Însă, dacă Dumnezeu l-ar fi nimicit, atunci tot universul L-ar fi 
slujit de frică. 

 35 

Vedeți, Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei iar dragostea 
există numai acolo unde este și libertate. 
[aici se poate improviza și altceva, după context] Câți dintre 
dumneavoastră au copii? Se pare că o mare parte. 
La câți dintre dumneavoastră le-ar plăcea să aibă un copil care să 
fie programat să asculte tot ceea ce spuneți? 
De exemplu, copilul s-ar scula dimineața și ar spune: “Da, mami, o 
să mănănc toate legumele.” “Da, tati, o să fac curat în camera 
mea.” 
Apoi la anumite momente, el ar fi programat să spună “Te iubesc 
atât de mult.” 
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V-ar plăcea un asemenea copil? Un roboțel rece, mecanic? 
Nu veți mai putea avea nici o relație. Nu ar mai putea fi dragoste. 
Vreți să aveți un astfel de copil? Desigur că nu. 
Și nici Dumnezeu nu a vrut. 

 36 

Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. El nu poate fi fericit 
decât într-o relație de iubire cu creaturile Sale unde orice închinare 
pe care ei I-o aduc este făcută din dragoste și încredere în El. 

 
37 

Dumnezeu dă tuturor puterea de a alege să asculte sau să nu. 
Din dragoste și respect, Dumnezeu i-a permis lui Satan să 
demostreze întregului univers felul în care el ar guverna lumea. 

 38 

Bătălia care a început în cer nu s-a terminat încă, ci doar și-a 
schimbat locul! 
Pământul este acum locul unde se dă marea luptă dintre bine și 
rău, unde Satana își arată stilul lui de leadership și felul în care ar 
conduce el lumea. 
Dar de ce Pământul? De ce a trebuit ca planeta noastră să devină 
câmpul de bătălie? 

 
39 

(Text: 1 Corinteni 4:9) 
… o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni?  
1 Corinteni 4:9. 
 

 40 

Pământul ieșit din mâna Creatorului, în toată splendoarea 
desăvârșirii sale, era neînchipuit de frumos. 
Evident, și Satana a gândit la fel pentru că a văzut această lume ca 
o captură bună. 

Deși Adam și eva, părinții neamului omenesc, au fost creați 
desăvârșiți, ei nu au fost creați fără posibilitatea de a greși. 
De asemenea, ei au fost creați liberi de a alege dacă să Îl iubească 
și să Îl urmeze pe Dumnezeu sau dacă să Îi ignore sfaturile. 
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 41 Dar loialitatea lor avea să fie pusă la încerare, iar acel test avea să 
se concentreze pe un simplu pom. Dumnezeu îi avertizase: 

 
42 

(Text 2 slide-uri: Geneza 2:16, 17) 
...Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, 
 
 

 
43 

dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, 
în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”  
Geneza 2:16, 17. 
Simplu ca să înțeleagă toată lumea. Ei probabil că se simțeau tare 
în siguranță. Dar cel mai vulnerabili când suntem prea încrezători 
de sine și ne simțim în siguranță. 

 44 

Exact asta s-a întâmplat cu Eva. 
Satana și-a folosit puterile supranaturale pentru a o înșela. 
Cum face de fiecare dată, el a lucrat cu viclenie, aratându-i-se într-
o formă în care ea nu l-ar fi recunoscut. 
Satana lucreaza rareori pe față. El se folosește de diferiți oameni, 
tot felul de organizații, iar în evenimentul acela chiar de un șarpe. 

 45 

Eva a fost păcălită.  
Ea nu s-a gândit deloc că vorbele șarpelui de fapt sunt cuvintele lui 
Satana. 
Diavolul, vorbind prin intermediul șarpelui, a întrebat-o. 

 
46 

(Text: Geneza 3:1) 
...Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi 
pomii din grădină?”  
Geneza 3:1. 
 

 
47 

(Text 4 slide-uri: Geneza 3:2-4) 
Eva a răspuns: ...Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor 
din grădină; 
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48 

Dar, despre rodul pomului din mijlocul grădinii 
 

 
49 

Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi 
de el, ca să nu muriţi.” 
 

 
50 

Atunci, şarpele a zis femeii: „Hotărât că nu veţi muri.”  
Geneza 3:2-4 
 

 51 

Ascultând ceea ce zicea șarpele, cu siguranță că Eva și-a dat seama 
că ceva era diferit față de ceea ce le spusese Dumnezeu. 
Poate simțindu-i ezitarea și confuzia, șarpele a adăugat repede: 

 
52 

(Text: Geneza 3:5) 
Dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor 
deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul. 
Geneza 3:5. 
 

 53 

Diavolul a sugerat că Dumnezeu nu juca corect și că el ascundea 
ceva bun de oameni. 
Eva a fost înșelată. Ceea ce spunea diavolul părea că are sens la 
momentul acela. 

 
54 

(Text 2 slide-uri: Geneza 3:6) 
Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit 
şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. 
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55 

A luat deci din rodul lui şi a mâncat...”  
Geneza 3:6. 
 

 56 

Iar apoi Eva i-a dat și lui Adam să mânânce și el a mâncat. Adam 
și Eva au picat examenul dragostei și credincioșiei față de 
Dumnezeu și nu a durat mult timp până când și-au dat seama că 
ceva nu era în neregulă. 

 57 

Satana a deturnat lumea cea nou născută! Acum el putea pretinde 
titlul de “Domn al Pământului” pentru că Adam și Eva l-au 
ascultat pe el și nu pe Dumnezeu! 

 58 

Pe când ziua acesta fatidică se apropia de sfârșit, Dumnezeu a 
venit ca de obicei în răcoarea zilei să se întâlnească cu Adam și 
Eva. 
Până acum, acest moment era cel mai fericit moment al zilei! Lor 
le plăcea să se plimbe și să vorbească cu Dumnezeul cel care îi 
crease. Dar în ziua aceea au fugit și s-au ascuns printre copaci! În 
cele din urmă, Adam a ieșit din ascunzătoare și a mărturisit, 

 
59 

(Text: Geneza 3:10) 
...Ţi-am auzit glasul în grădină şi mi-a fost frică, pentru că 
eram gol, şi m-am ascuns.  
Geneza 3:10. 
 

 60 

Lui Adam nu îi mai fusese frică de nimic până atunci, dar exact 
aceasta face păcatul. Până și de Dumnezeu ne face să ne fie frică. 
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61 

(Text: Geneza 3:11) 
Dumnezeu a răspuns: ...Nu cumva ai mâncat din pomul din care 
îţi poruncisem să nu mănânci? Versetul 11. 
Adam a răspuns: 
 

 
62 

(Text: Geneza 3:12) 
Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din 
pom şi am mâncat. 
Geneza 3:12. 
Cu câteva ceasuri înainte, Adam era gata să moară împreună cu 
Eva. 
Acum el o învinovățea pe ea, și pe Dumnezeu pentru că a creat-o. 
Cum distruge păcatul dragostea desăvârșită! 

 63 

Dar și Eva a dat vina pe altcineva. Când Dumnezeu a întrebat-o ce 
a făcut, ea a răspuns: 

 
64 

(Text: Geneza 3:13) 
Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom. 
Geneza 3:13.  
Și Eva a dat vina pe Dumnezeu! Cu alte cuvinte, e a spus de fapt: 
“Sarpele pe care Tu l-ai făcut, m-a făcut să cad.” 

 65 

În ziua aceea, Adam și Eva au fost sortiți să moară! 
Pentru ca să nu mănânce și din pomul vieții, Dumnezeu i-a izgonit 
din grădina care le fusese casă până atunci. 
Diavolul a spus că ei nu vor muri, dar Biblia spune: 

 
66 

(Text: Geneza 5:5) 
Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute 
treizeci de ani, apoi a murit. Geneza 5:5. 
Prea târziu au descoperit ei că diavolul era 
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 67 

(Text: Ioan 8:44) 
... mincinos și tatăl minciunii. 
Ioan 8:44. 

 
68 

Este ușor să Îl învinovățim pe Dumnezeu pentru tristețea și 
devastările din lumea aceasta, dar, de fapt, Satana este responsabil 
pentru aceste nenorociri. El este acela care a adus râul în lumea 
aceasta, și tot el este cauza păcatului și suferinței de la început și 
până acum. 

 69 

Isus l-a demascat pe diavol și felul în care el îi rănește pe oameni. 
Când învăța în sinagogă într-o zi de Sabat, El a observat o femeie 
cu un handicap sever. Împresionat de situația ei nefericită, Isus a 
vindecat-o. 

 70 

Conducătorii vremii l-au criticat imediat pentru că vindecarea a 
avut loc în Sabat – ziua sfântă de închinare a lui Dumnezeu. Dar să 
observăm cum își justifică El faptele: 

 
71 

(Text 2 slide-uri: Luca 13:16) 
Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam şi pe care 
Satana o ţinea legată de optsprezece ani, 
 

 
72 

nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua 
Sabatului”  
Luca 13:16. 
 

 73 

Isus a spus că Satana a ținut legată această femeie timp de 
optsprezece ani. 
Satana era vinovat de situația ei! De fapt, Satana este forța ocultă 
din spatele tuturor dezastrelor, suferințelor, depresiilor și morții. 



6 – De ce atât de multă suferință? (Originea răului) 

 
 

13 

 
74 

Cred că nicăieri în Biblie nu putem vedea strategia lui Satana 
expusă mai clar decât în primul capitol din cartea Iov, unde găsim 
o conversație între Dumnezeu și Satana. 
 

 75 

La ceva vreme după căderea lui Satana, a avut loc un consiliu în 
ceruri. Satana a venit și el. 
Ce îndrăzneală! Un consiliu al “fiilor lui Dumnezeu”, iar Satana a 
venit neinvitat! 

 
76 

(Text 2 slide-uri: Iov 1:7) 
Domnul a zis Satanei: „De unde vii?”   
Iov 1:7 
Cu alte cuvinte, cine te-a invitat? Ce drept ai să fii aici? Satana a 
răspuns Domnului: 

 
77 

De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am 
făcut-o pe el.  
Iov 1:7. 
Satana a pretins stăpânire asupra Planetei Pământ. El i-a luat 
poziția lui Adam! (Adam fusese și el numit un “fiu al lui 
Dumnezeu”, vezi Luca 3:38.) 

 78 

Dumnezeu a răspuns însă pretenției lui Satan că el este stăpânul 
Pământului. 
 

 
79 

(Text 4 slide-uri: Iov 1:8, 9, 11) 
Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ 
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80 

Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de 
Dumnezeu şi se abate de la rău.  
 

 
81 

Şi Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de 
Dumnezeu? 

 
82 

Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de tot ce are, şi sunt 
încredinţat că Te va blestema în faţă.” 
Iov 1:8, 9, 11. 
 

 83 

Ce provocare! Satana a pretins că singurul motiv pentru care Iov îi 
era credincios lui Dumnezeu era pentru tot ceea ce făcuse 
Dumnezeu pentru el, nu pentru că el îl iubea și avea în credere în 
Dumnezeu. 

 
84 

(Text 2 slide-uri: Iov 1:12) 
Domnul a zis Satanei: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai 
asupra lui să nu întinzi mâna.” 
 

 
85 

Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.  
Iov 1:12. 
Satana a plecat, nerăbdător să îi ia lui Iov tot ce avea. 
 

 86 

Și loviturile au început să vină imediat. 
Prima dată, o ceată de sabeeni i-a furat toate vitele și i-au omorât 
toți servitorii. 
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 87 

În al doilea rând, mai multe fulgere au lovit și i-au omorât oile și 
toți păstorii. 

 

 88 

În al treilea rând, o altă ceată, de haldei de data asta, a venit și i-au 
luat toate cămilele. 
 

 89 

În al patrulea rând (și cea mai dureroasă lovitură), o tornadă i-a 
dărâmat casa celui mai în vârstă fiu al lui Iov. În momentul acelea, 
el dădea un ospăț și toți copiii lui Iov erau acolo și au fost uciși. 
 

 90 

Săracul Iov! El credea că Domnul era cel ce i-a luat toate averile și 
i-a cauzat atâta durere. 
El nu înțelegea că, de fapt, diavolul făcuse toate lucrurile acestea. 
Deși era copleșit de atâta durere, credincioșia sa față de Dumnezeu 
nu a suferit. 

 
91 

(Text: Iov 1:21) 
El a spus … Domnul a dat şi Domnul a luat. Binecuvântat fie 
Numele Domnului!”  
Iov 1:21 
Deși nu putea înțelege toate tragediile care îi nimiciseră tot ce avea 
și pe toți copiii, Iov s-a încrezut în continuare în bunătatea lui 
Dumnezeu. 
Dar Satana nu își sfârșise lucrarea. 
El din nou L-a atacat pe Dumnezeu și I-a spus: 

 
92 

(Text 3 slide-uri Job 2:4-6) 
...Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. 
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93 

Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de oasele şi de carnea lui, 
şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă. 
 

 
94 

Domnul a zis Satanei: Iată, ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i 
viaţa. 
Iov 2:4-6 
 

 95 

Adevărata încercare urma de acum! Avea să Îi rămână Iov 
credincios lui Dumnezeu când lucrurile aveau să se înrăutățească 
și mai mult sau avea să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu? 

 
96 

(Text 2 slide-uri: Iov 2:7) 
Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. 
 

 
97 

Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în 
creştetul capului. 
Iov 2:7 
 

98 

Dacă ați avut vreodată bășici, știți cât de dureroase pot fi. 
Închipuiți-vă să fiți acoperiți din cap până în picioare cu ele! Dar 
Iov i-a rămas credincios lui Dumnezeu! 

 
99 

În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic 
necuviincios împotriva lui Dumnezeu. 
Iov 1:22 
 



6 – De ce atât de multă suferință? (Originea răului) 

 
 

17 

 
100 

Cine este acel ce a adus nenorocirea asupra lui Iov? SATAN 
 

 
101 

Cine este cel ce i-a furat toate turmele și i-a omorât slujitorii? 
SATAN 
 

 
102 

Cine a adus furtuna care i-a ucis fiii și fiicele? SATAN 
 

 
103 

Chiar dacă Domnul îngăduie uneori greutăților să vină pentru a ne 
pune la încercare credincioșia și dragostea 
 

 
104 

SATANA este cel vinovat pentru tot răul de pe Planeta Pământ! 
 

 105 

Tu și cu mine suntem prinși în centrul acestei drame cosmice, 
lupta dintre neprihănire și nelegiuire, dintre Creator și Satan, 
arhivrăjmașul. 
Nu suntem spectatori. Suntem implicați, fie că vrem sau nu. 
Cartea Apocalipsa spune: 

 
106 

(Text 2 slide-uri: Apocalipsa 12:12) 
De aceea bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de 
voi, pământ şi mare! 
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107 

Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, 
fiindcă ştie că are puţină vreme. 
Apocalipsa 12:12. 
Petru ne-a avertizat, spunând: 
 

 
108 

(Text 2 slide-uri: 1 Petru 5:8) 
Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă 
târcoale ca un leu 
 

 
109 

care răcneşte şi caută pe cine să înghită.  
1 Petru 5:8 
 

 110 

Vestea cea bună este că Dumnezeul creator are și un plan de 
răscumpărare pentru această planetă pierdută. 
El L-a trimis pe Fiul Său prea iubit pentru a-l învinge pe Satana și 
a răscumpăra această lume răzvrătită. 
Diavolul a încercat din răsputeri să Îl învingă pe Isus. 

 111 

El a încercat prin regele Irod să îl distrugă pe Hristos cât era prunc 
(nu i-a reușit). 
 

 
112 

El a venit la Isus când era în pustie, transformat într-un înger din 
ceruri ispitindu-l de trei ori (nu i-a reușit). 
 

 113 

El a stârnit mulțimea pentru a-L nimici pe Isus la Calvar (a fost 
învins complet). 
Deși Isus a murit pe Calvar, după trei zile a înviat! 
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 114 

Satana este un dușman înfrânt! Hristos, prin moartea și învierea 
Sa, a câștigat puterea de a distruge tot ce înseamnă rău și suferință. 
 

 
115 

Problema este pe cine vom crede? Pe cine vom urma? 
Pe un Dumnezeu plin de iubire, sau pe un înger căzut? 
Cui îi vei fi credincios? De ce parte ești? 
  

 116 

Poate că te întrebi de există atâta tristețe, durere și necazuri în 
viața ta. Poate că ai suferit pierderea unui copil sau a alcuiva drag 
și te întrebi: “Unde este Dumnezeu?” 
 

 117 

Isus adresează următoarea invitație tuturor inimilor istovite și 
singure, tuturor sufletelor îndurerate și vinovate și tuturor copiilor 
Săi de pe această planetă: 
 

 
118 

(Text: Matei 11:28) 
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da 
odihnă. 
Matei 11:28. 
 

119 

[întâmplarea următoare nu se potrivește pentru cântarea din limba 
română pentru că sunt alte versuri în limba română care nu se 
potrivesc situației. Este mai potrivită cântarea “Isus, prieten 
minunat”. Pentru ea, vorbitorul trebuie să facă o introducere 
potrivită cu contextul prezentării] 
 
Joseph Scriven s-a născut în Irlanda în 1819 și a absolvit Colegiul 
Trinity în Dublin. Cu o educație bună și provenind dintr-o familie 
bună, viața lui Joseph părea că va avea un parcurs bun. S-a 
îndrăgostit și s-a logodit cu cea care urma să îi fie soție. În noaptea 
dinaintea zilei nunții, însă, logodnica lui a căzut de pe cal în timp 
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ce traversa un pod la capătul căruia aștepta Joseph. Nu a putut fi 
salvată și s-a înecat în apele râului. 
După această tragedie, Joseph a plecat din Irlanda și s-a mutat în 
Port Hope, Canada, unde s-a făcut învățător și, în cele din urmă, s-
a îndrăgostit din nou. Dar nenorocirea a lovit din nou pentru că 
logodnica lui s-a îmbolnăvit de pneumonie și a murit înainte de 
nuntă. Apoi, auzind că mama sa în Irlanda era bolnavă și în 
suferință, și neputând să meargă să o viziteze, Joseph a scris o 
poezie pentru ea, intitulată “Roagă-te fără încetare.” Cuvintele vă 
sunt poate cunoscute: 
  
 
Joseph Scriven was an Irishman born in 1819 and a graduate of 
Trinity College in Dublin. Well educated and from a good family, 
Joseph’s life seemed to be going well. He fell in love and was 
engaged to be married, but the evening before the wedding his 
fiancé slipped and fell from a horse while crossing a bridge while 
he waited on the other side.  She drowned in the river below before 
she could be rescued.  
After this tragedy, Joseph left Ireland and moved to Port Hope, 
Canada, where he taught and tutored and eventually fell in love 
again.  But again tragedy struck as his sweetheart fell ill of 
pneumonia and died before their marriage.  Upon hearing of his 
mother’s ailing health in Ireland, and unable to go and visit her, 
Joseph wrote a poem for her which he titled “Pray Without 
Ceasing.”  You may know the words: 
 
[Cuvintele cântării Isus, Prieten Minunat, pe slide-ul următor] 

120 

Isus, prieten minunat 
Și bun cât nu se poate, 
Sunt fericit că L-am aflat, 
El mă-nțelege-n toate; 
  

121 

Și nici o teamă nu mai am: 
El duce-a mea povară 
Și glasul său e sfânt balsam, 
Nimic să nu mă doară… 
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[Apel] 
 
Poate că și tu în seara aceast te simți ca Joseph Scriven. Poate că 
simți că marea luptă nu este doar un concept despre care se scrie 
în Biblie, ci ea are loc în însăși viața ta. Vezi cum lupta se duce în 
inima ta și ai gustat această luptă în viața ta. 
Poate că treci prin probleme familiale sau prin trauma unui 
divorț. Poate că soțul te-a amenințat că te părăsește sau soția 
trăiește cu altcineva. Te simți sfâșiat pe dinăuntru și simți că 
nimeni nu te înțelege. Poate că spui, Doamne, nu așa am visat eu 
că va fi căsătoria și poate că te întrebi: Unde esti, Doamne? 
Sau poate că aveți probleme cu copiii, i-ați crescut într-un cămin 
creștin și acum nu mai au nici un interes în Hristos. Și poate că 
spuneți, Doamne avem nevoie de ajutorul tău, unde ești? 
Poate că treci prin dificultăți financiare, ți-ai pierdut slujba, 
datoriile la bancă sunt în creștere și nu știi cum ai să plătești rata 
la casă sau la mașină. 
Sau poate că te confrunți cu probleme de sănătate, indiferent de ce 
natură. Poate că un anumit nodul a fost diagnosticat ca malign 
sau poate că trebuie să ai o operație pe cord deschis. Poate că ai 
anumite simptome cărora nici medicii nu le dau de cap. 
Singurul lucru pe care îl știi în toate necazurile astea este că ai 
nevoie de ajutor și că ai nevoie ca el să vină de la Dumnezeu. Ai 
nevoie de mângâiere, ai nevoie de puterea Sa, ai nevoie de 
atingerea Sa vindecătoare, ai nevoie să știi că brațele Sale 
iubitoare te țin strâns, ai nevoie să-L auzi șoptindu-ți în ureche: 
Fiul meu, fiica mea, totul va fi bine. 
Haideți să cântăm această cântare minunată: “Isus prieten 
minunat, Și bun cât nu se poate, Sunt fericit că L-am aflat, El 
mă-nțelege-n toate 
În seara aceasta am să vă invit să veniți în față pentru rugăciune. 
Dacă ați avut parte de necazuri, veniți, și în timp ce pianistul va 
cânta la pian, dacă aveți nevoie de atingerea vindecătoare a lui 
Isus în trupul vostru, familia voastră, în plan financiar, dacă aveți 
nevoie de puterea lui pentru că vă simțiți slabi, haideți să cântăm 
această cântare împreună. 



6 – De ce atât de multă suferință? (Originea răului) 

 
 

22 

122 

[Sugestie de rugăciune] 
 
“Scumpe Tată ceresc, în seara aceasta am văzut că nu tu ești 
responsabil de suferință, că tu esti un Dumnezeu al dragostei, un 
Dumnezeu al libertății, al harului și al bunătății. În seara aceasta 
recunoaștem că trăim într-o lume a păcatului și în seara aceasta 
venim la tine pentru ajutor. Tu cunoști nevoile fiecărei inimi. Tu 
simți durerea, tu vezi durerea din inimă, tu cunoști greutățile. Iar 
în seara aceasta ne prezentăm pe noi și nevoile noastre înaintea 
Ta, rugându-Te să ne dai mângâiere, să ne vindeci și să ne oferi 
ceea ce noi avem nevoie. Dă har din abundeță tuturor acelora 
care strigă după ajutor la Tine acum, pentru că Tu ai promis că Te 
vei îngriji de toate nevoile noastre prin Isus Hristos. Fă-ne 
credincioși Ție și cuvântului Tău și fă să vină cât mai repede ziua 
aceea când Te vom putea vedea față către față, iar lumea aceasta 
veche a durerii și a păcatului va fi nimicită pentru totdeauna. În 
numele lui Isus te-am rugat, Amin.” 
 

 [Text of Hymn: What a Friend We Have in Jesus] 
 
What a Friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear! 
What a privilege to carry everything to God in prayer! 
O what peace we often forfeit, O what needless pain we bear, 
All because we do not carry everything to God in prayer. 
 
Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? 
We should never be discouraged; take it to the Lord in prayer. 
Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? 
Jesus knows our every weakness; take it to the Lord in prayer. 
 
Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? 
Precious Saviour, still our refuge, take it to the Lord in prayer. 
Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in 
prayer! 
In His arms He’ll take and shield you; you will find a solace there. 
 
Blessed Saviour, Thou hast promised Thou wilt all our burdens 
bear 
May we ever, Lord, be bringing all to Thee in earnest prayer. 
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Soon in glory bright unclouded there will be no need for prayer, 
Rapture, praise and endless worship will be our sweet portion 
there. 
 
 

 
 


