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Cu to?ii ?tim ce înseamn? suferin?a, acele vremuri pline de necazuri ?i de stres care ne ?in treji noaptea. Ele pot fi
atât de dureroase ?i ne pot sl?bi atât de mult încât s? ne pierdem somnul din cauza durerii ?i a nelini?tii. Totu?i, pe
cât de dureroase sunt necazurile, Dumnezeu le folose?te tot atât pentru a-?i atinge scopurile în via?a
noastr?. David scrie: "De multe ori vine nenorocirea peste cel f?r? prihan?, dar Domnul îl scap? întotdeauna din
ea." (Psalmul 34:19). Cu toate acestea, s-ar putea s? fi?i surprin?i s? ?ti?i c? Dumnezeu poate folosi suferin?ele
pentru a vindeca atât pe cei p?c?to?i, precum ?i pe sfin?i.
Manase, cel mai r?u rege din istoria Israelului, s-a îndep?rtat de Domnul ?i a devenit un tic?los ?i un uciga?. Acest
om r?u a ridicat idoli zeului p?gân Baal, chiar ?i în curtea Templului. El a construit altare pentru închinarea la soare,
lun? ?i stele. ?i-a sacrificat proprii copii, aruncându-i în gropile de foc ale idolilor demonici. A dispre?uit cuvintele
profe?ilor neprih?ni?i ?i, în schimb, a c?utat sfatul avarilor. El a tolerat vr?jitoria, duhurile rele ?i închinarea la
diavol. A fost un tiran brutal, sângeros, care î?i g?sea pl?cerea în a-i ucide pe cei nevinova?i. Scriptura spune c?
Manase a p?c?tuit mai r?u decât to?i p?gânii din jurul lui Israel.
Ce s-a întâmplat în cele din urm? cu acest rege imoral? Dumnezeu a trimis o mare nenorocire asupra lui prin
armata asirian?. Asirienii au invadat Ierusalimul ?i au luat poporul captiv, inclusiv pe Manase, pe care l-au legat în
lan?uri ?i l-au înf??urat în spini durero?i.
În mod surprinz?tor, în timpul acestei dureri îngrozitoare, Manase sa smerit ?i a început s? se roage: "Când a fost
la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui ?i s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului p?rin?ilor s?i." (2
Cronici 33:12). Care a fost r?spunsul lui Dumnezeu la rug?ciunea lui Manase? El a fost milostiv ?i a auzit strig?tele
regelui. Apoi l-a pus pe Manase pe tronul s?u ?i a devenit un lupt?tor al neprih?nirii, zdrobind idolii ?i altarele pe
care le-a zidit în ?ar?.
Dup? cum vedem în acest context, Dumnezeu poate folosi suferin?ele pentru a vindeca pe p?c?to?i, precum ?i pe
cei sfin?i. O lec?ie bun? pentru noi ar putea fi s? nu renun??m niciodat? la nimeni, indiferent cât de tic?los sau cât
de r?u ar fi. Dumnezeu are modalit??i de a-l aduce chiar ?i pe cel mai r?u p?c?tos la Sine, a?a c? trebuie s? fii
încurajat s? perseverezi în rug?ciune pentru cei care au nevoie de eliberare.
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