
Súženie vedie k vytrvalosti

Rím.5,2-4
Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy
Božej. No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme,
že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji.

Ekumenický preklad

že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji.

Katolícky preklad

že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.

Roháčkov preklad

že súženie pôsobí trpezlivosť a trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej,

2.Kor.1,3-8
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý
nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať
tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj
naše potešenie skrze Krista; či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše potešenie a spasenie, či sa nám
dostáva útechy, (aj to) je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj
my znášame. A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v
potešení. Nechceme totiž, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme
nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom.



Aký má byť náš postoj v utrpení?

Jakub 5,10-11
Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým,
berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v
mene Pánovom. Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých.
O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj
to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý
je Pán a milosrdný.

2.Kor. 12,8-10
Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo
mňa, ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti;
lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva.
Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami,
aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto
mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach,
súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre
Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný.

Zjav. 2,10
Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol
hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby
ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení.
Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!

1. Pt. 4,12-14
Milovaní, nedivte sa ohňu (súženia), ktorý vás
prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo
nezvyčajné. Ale nakoľko sa podieľate na
Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s
plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy.
Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre
Kristovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží,
spočíva na vás.

https://biblia.sk/citanie/sep/zj/2/10


2.Kor. 6,4
Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží
služobníci; v mnohej trpezlivosti, súženiach,
nedostatkoch, úzkostiach, ranách, väzeniach,
nepokojoch, námahách, bdeniach, pôstoch,

Rím. 12,12
veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v
modlitbe vytrvalí,

Flp. 3,10
aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia,
mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v
smrti -

Čo sa o utrpení učíme od Ježiša?

Žid. 2,9-10
Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas urobil
menším, ako sú anjeli, pretože pretrpel smrť,
bol ovenčený slávou a cťou. Lebo pre milosť
Božiu musel okúsiť smrť za všetkých. Tak sa
totiž patrilo Jemu, kvôli ktorému je všetko a
skrze ktorého je všetko, aby po privedení
mnohých synov do slávy aj Pôvodcu ich
spasenia za cenu utrpení urobil dokonalým.

Žid. 5,8
Hoci bol Synom, tým, že trpel, naučil sa
poslušnosti.

Žid. 2,18
lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže
pomáhať pokúšaným.

https://biblia.sk/citanie/sep/rim/12/12
https://biblia.sk/citanie/sep/flp/3/10
https://biblia.sk/citanie/sep/heb/5/8
https://biblia.sk/citanie/sep/heb/2/18


Zjav 2,9
poznám tvoje súženie a chudobu - ale si bohatý
- i rúhanie (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú
Židia, a nie sú, ale sú satanovou synagógou.

Čo všetko nám môže utrpenie
priniesť?

2. Kor. 4,16-18
Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší
človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa
na deň. Lebo toto terajšie ľahké bremeno
súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej
slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na
neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale
neviditeľné je večné.

Rím. 8,18
Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie
sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.

2.Tes 1,4-8
takže sa my sami vami chválime po Božích
cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a
vernosť aj pri všetkých prenasledovaniach a
súženiach, ktoré znášate. Ony sú dôkazom
spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní
za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte.
Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás
sužujú, odplatil súžením, a vám, sužovaným,
spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi
svojej moci v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z
neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a
neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša.

https://biblia.sk/citanie/sep/zj/2/9
https://biblia.sk/citanie/sep/rim/8/18


1.Pt 5,9-10
vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že
takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva
po celom svete! Boh všetkej milosti, ktorý vás
povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď
trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a
postaví na stály základ!

2.Tim.2,11-12
Verná je to reč: Ak sme s Ním umreli, s Ním
budeme aj žiť; ak s Ním znášame utrpenie, s
Ním budeme aj kraľovať; ak (Ho) zaprieme, aj
On zaprie nás.

1.Pt.4,1-2
Keď Kristus trpel telesne, vyzbrojte sa aj vy
tým istým zmýšľaním, že kto trpel telesne,
prestal hrešiť, aby - dokiaľ je ešte v tele - nežil
viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle
Božej.

Utrpenie a to, ako ho zvládame je
svedectvom o Ježišovi

1.Pt.2,19-21
Veď je milosťou, keď niekto s čistým svedomím
pred Bohom znáša bolesti a trpí bez viny. Ale
čože je to za sláva, keď vás bijú preto, že
hrešíte? Keď však dobre robíte, a predsa
vytrváte v utrpení, to je milé Bohu, lebo na to
ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás,
dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho
šľapaje.



Flp. 1,29
Lebo vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste
nielen verili v Neho, ale aj trpeli pre Neho.

2. Kor. 4,8-12
Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme
tiesnení, ale si nezúfame; sme prenasledovaní,
ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme;
Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj
život Ježišov zjavný bol na našom tele. My živí,
ustavične sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby
aj život Ježišov zjavený bol na smrteľnom
našom tele. 12 A tak v nás pôsobí smrť, ale vo
vás život.

Môže súženie spôsobiť, že
odídeme od Krista?

R 8,35
Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie
alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad,
nahota, nebezpečenstvo alebo meč?

Mk.4,16
Podobne na skalnatú pôdu (zasiate) sú tí, ktorí,
keď počúvajú slovo, hneď ho prijímajú s
radosťou, ale nemajú koreň v sebe, sú
chvíľkoví; len čo príde súženie alebo
prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršia.

https://biblia.sk/citanie/sep/flp/1/29
https://biblia.sk/citanie/sep/rim/8/35

