Do all things really work together for good?
Todas as coisas realmente trabalhão juntas para o bem?
Don Fortner
How often have you heard this statement, "All things work together
for good"? Someone is sick, some tragedy has happened, someone
has died, and someone says, "Well, we know that all things work
together for good". Do all things really work together for good? Did
you know that the Bible does not make that statement, and does not
teach that doctrine?
This is what the Bible says and teaches "We know that all things work
together for good TO THEM THAT LOVE GOD, TO THEM WHO ARE
THE CALLED ACCORDING TO HIS PURPOSE" (Rom. 8:28). It may
or may not be true that all things work together for your good. But
this we know, all things work together for good to all of God's true
children, those who love him and are called by his grace. The promise
is rightfully claimed only by those to whom the promise is given. Let's
take just a moment to examine each word of this precious text.
Romans 8:28 is a treasure chest for the people of God. Each word is
like a precious gem. Each phrase is like a diamond studded necklace.
"WE" - We who are the people of God, chosen by grace, redeemed
by blood, and taught by the Holy Spirit. We who believe on Christ and
walk by faith. "WE KNOW" - Our knowledge is the assured
confidence of faith. The Word of God, our own experience in Divine
providence, and the inner witness of the Holy Spirit have given us this
confidence. "WE KNOW THAT ALL THINGS" - That includes every
experience and every event in life, all things in the world, and all
things of all time. "ALL THINGS WORK TOGETHER FOR GOOD".
No evil thing shall happen to God's elect. All that comes to pass is for
the spiritual and eternal good of God's covenant people. God
sovereignly manipulates everything by the hand of his providence for
the good of his people. Even those things that bring pain, heartache,
and trouble are ruled by our heavenly Father for our good. Our trials
teach us the vanity of this life. Our trials prove our faith. Our trials
give us patience. Our trials make Christ precious to us. Our trials
have a way of detaching us from this world. Our trials teach us to
pray.
Trials make the promise sweet,
Trials give new life to prayer:
Trials bring me to His feet,
Lay me low and keep me there.
God in providence sees to it that nothing happens except that which
is best for his children. Can you rest in the love and wisdom, power
and goodness of your heavenly Father?
Who can claim this precious promise? Paul tells us, "We know that all
things work together for good TO THEM THAT LOVE GOD, TO
THEM WHO ARE THE CALLED". If you love God as he is revealed in
Christ, this word of grace is for you. If you are one of those whom he
has talled to life in Christ, this precious promise is for you. You may
not be able to see it now. But you can by faith rest in the promise of
God. Whatever he does, or allows to be done, will be what is best for
you.
How can we be sure that all things work together for our spiritual and
eternal good? Paul tells us again, that all things are done
"ACCORDING TO HIS PURPOSE". Nothing in God's universe is left
to chance. Everything is under his control. Everything that ever
comes to pass, comes to pass "according to his purpose". And our
heavenly Father has purposed to do us good and not evil. Child of
God, take this sweet, rich, full promise with you through the day "WE KNOW THAT ALL THINGS WORK TOGETHER FOR GOOD TO
THEM THAT LOVE GOD, TO THEM WHO ARE THE CALLED
ACCORDING TO HIS PURPOSE". Surely this is a promise to
encourage our faith and comfort our hearts. "What shall we then say
to these things? If God be for us, who can be against us?"
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Quantas vezes você já ouviu esta afirmação: "Todas as coisas
cooperam para o bem"? Alguém está doente, alguma tragédia
aconteceu, alguém morreu e alguém diz: "Bem, sabemos que todas
as coisas funcionam juntas para o bem". Todas as coisas realmente
funcionam juntas para o bem? Você sabia que a Bíblia não faz essa
afirmação e não ensina essa doutrina?
Isto é o que a Bíblia diz e ensina "Sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem DAQUELES QUE AMAM A DEUS, DAQUELES
QUE SÃO CHAMADOS ACORDO COM SEU PROPÓSITO” (Rom. 8:28).
Pode ou não ser verdade que todas as coisas funcionem juntas para o
seu bem. Mas sabemos disso que todas as coisas cooperam para o
bem de todos os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que o amam e
são chamados por sua graça. A promessa é legitimamente
reivindicada apenas por aqueles a quem a promessa é dada. Vamos
dar um momento para examinar cada palavra desse precioso texto.
Romanos 8:28 é um baú de tesouro para o povo de Deus. Cada
palavra é como uma jóia preciosa. Cada frase é como um colar
cravejado de diamantes.
"Nós" - Nós que somos o povo de Deus, escolhidos pela graça,
redimidos pelo sangue e ensinados pelo Espírito Santo. Nós que
cremos em Cristo e caminhamos pela fé. "NÓS SABEMOS" - Nosso
conhecimento é a confiança assegurada na fé. A Palavra de Deus,
nossa própria experiência na Providência Divina e o testemunho
íntimo do Espírito Santo nos deram essa confiança. "NÓS SABEMOS
QUE TODAS AS COISAS" - Isso inclui todas as experiências e todos os
eventos da vida, todas as coisas do mundo e todas as coisas de todos
os tempos. "TODAS AS COISAS FUNCIONAM PARA O BEM".
Nenhuma coisa má acontecerá aos eleitos de Deus. Tudo o que
acontece é para o bem espiritual e eterno do povo da aliança de
Deus. Deus soberanamente manipula tudo pela mão de sua
providência para o bem de seu povo. Mesmo aquelas coisas que
trazem dor, angústia e problemas são governadas pelo nosso Pai
celestial para o nosso bem. Nossas provações nos ensinam a vaidade
desta vida. Nossas provações provam nossa fé. Nossas provações nos
dão paciência. Nossas provações fazem de Cristo precioso para nós.
Nossas provações têm um meio de nos separar deste mundo. Nossas
provações nos ensinam a orar.
Provações tornam a promessa doce
As provações dão nova vida à oração:
Provações me trazem a seus pés
Me deita e me mantem lá.
Deus na providência faz com que nada aconteça, exceto o que é
melhor para seus filhos. Você pode descansar no amor e sabedoria,
poder e bondade de seu Pai celestial?
Quem pode reivindicar esta promessa preciosa? Paulo nos diz:
"Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
amam a Deus, daqueles que são chamados". Se você ama a Deus
como ele é revelado em Cristo, esta palavra de graça é para você. Se
você é um daqueles a quem ele criou para a vida em Cristo, esta
promessa preciosa é para você. Você pode não ser capaz de ver isso
agora. Mas você pode pela fé descansar na promessa de Deus. Tudo
o que ele faz, ou permite que seja feito, será o que é melhor para
você.
Como podemos ter certeza de que todas as coisas funcionam juntas para o
nosso bem espiritual e eterno? Paulo nos diz novamente que todas as
coisas são feitas "DE ACORDO COM O SEU PROPÓSITO". Nada no universo
de Deus é deixado ao acaso. Tudo está sob o seu controle. Tudo o que
acontece, acontece "de acordo com o seu propósito". E nosso Pai celestial
se propôs a nos fazer bem e não ao mal. Filho de Deus, leve esta doce,
rica e plena promessa com você ao longo do dia - "NÓS SABEMOS QUE
TODAS AS COISAS TRABALHAM JUNTAS PARA O BEM DAQUELES QUE
AMAM A DEUS, DAQUELES QUE SÃO CHAMADOS DE ACORDO COM SEU
PROPÓSITO". Certamente esta é uma promessa para encorajar nossa fé e
consolar nossos corações. "O que diremos então a estas coisas? Se Deus é
por nós, quem pode ser contra nós?"
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