Lecţia 1
Titlu: Suferinţa slujitorului: prilej de mângâiere pentru alţii
Text: 1:1-11
Idee centrală:
Cel care este părtaş la suferinţele lui Hristos va experimenta:
 dependenţă de Dumnezeu
 mângâierea lui Hristos
 harul conlucrării cu Dumnezeu în mângâierea şi mântuirea altora .
Scop/obiective:
 să înţelegem ce înseamnă să fim părtaşi suferinţelor lui Hristos
 Să înţelegem beneficiile suferinţei pentru Hristos
În acest prim pasaj al cărţii, Apostolul vorbeşte despre suferinţă şi mângâiere. Încă de la început, El îl
prezintă pe Dumnezeu ca fiind Părintele îndurărilor, cel ce dă mângâiere tuturor celor care sunt gata să
fie părtaşi suferinţelor lui Hristos. Sunt câteva aspect importante pe care trebuie să le clarificăm
studiind acest pasaj, în contextual întregii cărţi:
 ce înseamnă să fii părtaş suferinţelor lui Hristos,
 când şi cum mângâie Dumnezeu
 cum poate suferinţa să lucreze spre binele nostru şi al altora?
Fie ca Dumnezeu care a insuflat Scripturile să ne lumineze mintea şi să ne transforme viaţa cu
Adevărul Său!
Ziua 1 Privire de ansamblu asupra pasajului
1. Citiţi textul 1:1-11. Notaţi-vă cuvintele pe care autorul le repetă cel mai des. Care sunt termenii care
se pun în antiteză?

2. Notează ideile care ţi se par importante din acest pasaj.

Ziua 2 Ce înseamnă să fim părtaşi ”suferinţei lui Hristos”
3. La ce anume crezi că se referă expresia “suferinţele lui Hristos” din pasajul nostru şi ce înseamnă să
fim părtaşi la ele? Citeşte textele de mai jos şi notează modul în care fiecare contribui la înţelegerea
acestei expresii:
 2 Cor 4:7-18,
 2 Cor 6:3-10,
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 1 Cor. 4:9-13,
 Gal 6:14-17,
 Fil. 3:8-11,
 Col 1:24

4. Care este relaţia dintre aceste suferinţe ale apostolului şi chemarea sa descrisă în Faptele
Apostolilor 9:15,16? Am putea oare să afirmăm că suferinţa va fi parte integrantă din lucrarea
oricărui slujitor al lui Hristos?

Ziua 3 Cum mângâie Dumnezeu pe cei ce trec prin suferinţă?(scop – înţelegerea ”mângâierii”)
5. Citind versetele 3-7, cum l-ai descrie pe Dumnezeu? Dar modalitatea Sa de intervenţie în viaţa
credinciosului?

6. Cum anume beneficiază biserica întreagă de mângâierea dată de Dumnezeu celui ce suferă?

7. În ce constă mângâierea apostolului în mijlocul suferinţelor?
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Ziua 4 Beneficiile suferinţei
8. Citeşte v.8-10. Ce anume învaţă Pavel din experienţa tragică pe care o trăieşte?

9. Care este aşteptarea pe care o are Pavel de la biserica din Corint în urma aflării despre suferinţele
sale? (v. 11) Cum anume va fi înălţat Dumnezeu cu acest prilej?

10. Gândeşte-te la viaţa ta. Au existat suferinţe care să te depărteze de Dumnezeu? Dar suferinţe care să
te apropie de El? Cum anume ai simţit mângâierea lui Dumnezeu în mijlocul suferinţelor?

Ziua 5 Concluzii şi aplicaţii
11. Gândeşte-te la ce ai studiat şi învăţat în această lecţie... Cum a reuşit Pavel să îi rămână credincios
lui Dumnezeu în mijlocul suferinţei? Oare de ce, pentru unii, suferinţa este o barieră în calea
creşterii lor spiritual, chiar o piedică în calea credinței?

12. Citeşte Matei 25:31-46. Ce ne comunică Domnul Isus despre suferinţele sale, raportarea noastră la
ele şi judecata veşnică?

13. Probabil ai experimentat mângâierea lui Dumnezeu în mijlocul unor suferinţe prin care ai trecut.
Încearcă să vorbeşti şi altora despre această mângâiere. S-ar putea ca la rândul tău să oferi alinare!
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Meditaţie:
“Gloria lui Dumnezeu străluceşte mai tare atunci când suntem satisfăcuţi şi mulţumiţi cu El în vremuri
de pierdere decât atunci când El ne dă totul în vremuri de belşug. “Evanghelia” sănătăţii, bunăstării şi
prosperităţii înfăşoară şi înăbuşă frumuseţea lui Hristos în frumuseţea darurilor Sale, şi schimbă aceste
daruri în idoli. Când creştinii se îmbogăţesc lumea nu este impresionată încât să-I mulţumească lui
Dumnezeu. Ei sunt însă impresionaţi când Dumnezeu este pentru noi atât de scump încât renunţăm la
bogăţie pentru Hristos şi socotim asta ca un câştig… Oamenii îşi adâncesc relaţia lor cu Dumnezeu
atunci când vine seceta. Aşa a găsit cu cale Dumnezeu să facă. Hristos vrea să fie înălţat în vieţile
noastre cel mai clar prin modul în care ne raportăm la El în pierderile de care avem parte.”
(John Piper, Nu-ţi irosi viaţa)
Provocare:
Lumea din jurul nostru dispreţuieşte suferinţă şi nu îşi poate închipui cum un Dumnezeu iubitor o poate
îngădui. Dar Dumnezeu foloseşte suferinţa pentru ca să ne arate cât de devastatoare sunt consecinţele
păcatului. El a folosit suferinţa lui Hristos pentru ca să ierte păcatele. El continuă să se folosească de
suferinţă pentru ca să ne apropie de el şi unii de alţii. Suferinţa pentru Hristos nu este duşmanul nostru
ci prietenul nostru. Nu este un blestem ci o binecuvântare. Şi deşi nu trebuie să căutăm suferinţa,
trebuie să o acceptăm atunci când ea e rezultatul umblării noastre cu Dumnezeu, ştiind că ea vinde de la
Tatăl tuturor mângâierilor. Apostolul Pavel este un exemplu pentru noi:
Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui
Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos,i
să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin
credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să-L cunosc pe El şi puterea
învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip,
dacă voi putea, la învierea din morţi….

Notițe
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