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Capitolul 1 
 
 
 
 
 

O lume plină de suferinţă omenească 
 

Suferinţă.  Nu este un subiect de discuţie plăcut, dar este necesar.  Un dicţionar defineşte 
suferinţa ca starea de chin sau durere a unuia care suferă; purtatul de durere, de rană sau 
pierdere (Noul Dicţionar Internaţional Complet al lui Webster [The New International 
Webster’s Comprehensive Dictionary]. 
 Suferinţa necăjeşte lumea noastră.  În multele ei forme ne afectează fizic, psihologic şi 
emoţional.  Oricare ar fi manifestarea ei, suferinţa prelungită poate să ne distrugă trupul şi 
spiritul.   
 Suferinţa afectează pe cel drept şi pe cel nedrept.  Afectează victime nevinovate.  
Acest fapt neconfortabil ne face dificilă împăcarea unor asemenea nedreptăţi vădite cu 
existenţa sau justeţea unei fiinţe divine inteligente. 
 Unii sunt atât de tulburaţi de această stare de fapt încât ei încearcă să o corecteze.  Ei 
devotă multă din energia lor muncilor de caritate intenţionate să uşureze suferinţa nemeritată.  
Ei doresc să facă lumea un loc de trăit mai drept şi mai echitabil. 
 Dar, lăudabile cum sunt aceste eforturi, muncile bune nu rezolvă problemele lumii.  Se 
pare că toate eforturile noastre de a opri suferinţa, în cel mai bun caz, numai amână 
inevitabilul.  Şi nimeni, se pare, nu are o explicaţie credibilă dece persistă atâta mizerie 
omenească. 
 Care este răspunsul?  Dece este suferinţa atât de lipsită de distingere? Dece nu este 
administrată numai acelora care o merită?  Dece acei nevinovaţi suferă din cauza acţiunilor şi 
evenimentelor asupra cărora ei nu au nici un control şi pe care adesea nici nu le pot prevedea? 
 Gânditori şi filozofi au ponderat această chestiune ani întregi, dar nu au reuşit să ofere 
un răspuns raţional inteligent.  Cei în durere – inclusiv mulţi cititori ai acestei broşuri – au 
nevoie de răspunsuri la întrebările lor. 
 
Punctul de vedere al Bibliei:  realist şi încurajator 
 
 Să examinăm cauzele suferinţei dintr-o perspectivă biblică.  Cuvântul lui Dumnezeu 
este sursa cheie care ne poate ajuta să descoperim motivul pentru care oamenii suferă. 
 Punctul de vedere biblic al vieţii este realist şi încurajator.  Biblia explică dece durerea 
a fost întotdeauna cu noi şi dece va rămâne încă, cel puţin pentru un timp. 
 În acelaşi timp părerea Bibliei este de asemenea încurajatoare, în special când ne 
lărgim vederea ca să privim viaţa prin prisma planului lui Dumnezeu şi al scopului Lui pentru 
omenire.   
 Isus Hristos ne spune că misiunea Lui include oferta pentru noi a unei vieţi abundente 
(Ioan 10:10).  Psalmul 16:11 ne spune că „înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse, şi desfătări 
vecinice în dreapta Ta.”  Biblia ne dezvăluie de asemenea, cum Dumnezeu ne va uşura 
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sarcinile şi cum într-o bună zi va veni în ajutor întregii omeniri.  Ne spune de asemenea 
despre o vreme încă mai îndepărtată când suferinţa va dispare complet.   
 Dar aceea nu este situaţia omenirii în epoca noastră. 
 Isus a înţeles că suferinţa este o parte inextricabilă din această viaţă fizică.  El a 
reamintit celor care îl urmau, „în lume veţi avea necazuri”  (Ioan 16:33). 
 
Suferinţa nu va dispare – nu încă 
 
 Suferinţa îi loveşte pe cei bogaţi şi pe cei săraci, religioşi şi nereligioşi, mici şi mari.  
În viaţa aceasta virtual fiecare o va îndura.  Boli şi probleme de sănătate se par că lovesc pe 
cei mai mulţi oameni la un moment sau altul.   
 În secolele trecute boli ordinare au cauzat suferinţe imense.  Dar în ciuda progresului 
ştiinţelor medicale care au prelungit cu mult media de viaţă, noi ştim că totuşi vom muri.  În 
loc să avem vieţile noastre scurtate brusc bolile ucigătoare ale secolelor trecute, acum mulţi 
dintre noi vor expira la o vârstă mai avansată de asemenea aflicţiuni debilitante cum este 
cancerul sau bolile de inimă.  Mulţi îşi vor pierde facultăţile mintale cu mult înainte ca 
trupurile lor    să se istovească. 
 În naţiunile mai sărace, suferinţa şi moartea de boli care, în mare, pot fi prevenite, încă 
creează o cale de mizerie şi disperare.   
 Barbarismul este responsabil pentru multă suferinţă mintală şi fizică. Nimic nu reduce 
mai repede omul la cruzime brutală decât războiul şi omul se luptă întotdeauna cu 
concetăţeanul lui.  Cu câteva decade în urmă istoricii Will şi Ariel Durant au scris că în cei 
3421 de ani de istorie înregistrată „numai 268 nu au văzut război”  (Lecţii de istorie [The 
Lessons of History].  Războiul cauzează nu numai morţi şi răni mutilante pe câmpul de bătălie 
dar disperare, distrugerea familiei şi sărăcie.  Seamănă sămânţa duşmăniei care poate dura 
secole.  Isus a prorocit că perioada imediat dinaintea sosirii Lui va vedea suferinţa cea mai 
mare din toate vremurile, mare parte din ea pusă pe seama războiului (Matei 24:6, 21-22). 
 După teroarea războaielor primei jumătăţi a secolului 20 şi distrugerea  mondială pe 
care a generat-o, omenirea s-a bucurat de o pauză moderată în sensul că războaiele de atunci 
au fost mai mult regionale în loc de globale.  Totuşi nu s-a schimbat nimic în natura 
omenească care să ofere multă speranţă pentru viitor. 
 
Unde suferinţa este o constantă 
 
 Suferinţa pretinde taxa cea mai mare asupra oamenilor din ţările cele mai înapoiate şi 
sărace.  În multe ţări populaţia se luptă pur şi simplu să aibă destul să mănânce.  Revista 
Current Events [Evenimente Curente] observă că foamea nu încetează niciodată 
„Aproximativ 800 milioane de oameni – cei mai mulţi dintre ei copii – suferă efectele foamei 
permanente,” şi „35,000 de copii mor în fiecare zi ca rezultat al condiţiilor care pot fi legate 
de o dietă proastă.” 
 „…pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi”  a spus Isus (Matei 26:11).  Aceasta este trist,  
dar adevărat, nu numai în focarele de sărăcie din Africa, Asia şi America Latină, dar practic 
peste tot.  Ceea ce face cu mult mai tragică existenţa celor deplorabili şi nemâncaţi este că cea 
mai mare parte din acest fel de suferinţă poate fi evitată. 
 Prostia politică, conducerea coruptă, războiul şi creşterea rapidă a populaţiei ce 
depăşesc proviziile de alimente stimulează foamea şi înfometarea.  Metode agrare ineficiente 
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şi sisteme insuficiente de transport şi distribuţie a alimentelor sunt factori care contribuie la 
lipsa cronică şi foametele cauzate de om.  Condiţii în afara controlului omenesc joacă şi ele un 
rol. 
 Înfometarea şi bolile sunt probleme care se vor înrăutăţi chiar dacă măsuri de ajutor pe 
termen scurt sunt aplicate cu succes.  Isus a prezis o perioadă de necazuri fără precedenţă în 
„ultimele zile” care va include foamete răspândită în larg.  El a prezis că „pe alocurea, vor fi 
cutremure de pământ, foamete şi ciumi”  (Matei 24:7).   
 Ciumele – epidemii de boli – adesea  însoţesc foametele.  Când lovesc cutremure 
distructive, în special în ţările sărace, o infra structură devastată împiedică ajungerea 
alimentelor în zonele afectate.   
 Deşi războaiele fac ştirile, numărul morţilor prin conflicte armate este mic când este  
comparat cu acei ce mor de boli.  Conform cu unele estimări, SIDA omoară de 10 ori mai 
mulţi în Africa singură, decât mor în războaiele din întreaga lume. 
 
Omul răspândeşte suferinţa de bună voie  
 
 Deşi costul suferinţei, prin lipsa de alimente şi boli, este monumental, lăcomia pură 
aduce şi mai multă suferinţă.   Sclavia, spre exemplu, este o instituţie învechită şi presupusă 
demodată, rămâne totuşi un cancer în multe ţări. Current Events [Evenimentele Curente] 
comentează asupra numerelor: „…Mai mulţi de 200 de milioane de sclavi trăiesc în lume 
astăzi – mai mult decât în orice moment în istorie.”  Revista Time raportează că „zeci de 
milioane de oameni în jurul globului, incluzând copii tineri de şase ani, muncesc în robie – în 
condiţii primejdioase şi degradante care adesea înseamnă zile de lucru de 18 ore, bătăi şi abuz 
sexual.” 
 Mai mult, deşi nu sunt ţinuţi împotriva voinţei lor, trăiesc practic în sclavie, prinşi de 
circumstanţe economice şi ore lungi de lucru, în timp ce abia obţinând un trai sărăcăcios.  
Asemenea condiţii zdrobesc spiritul omenesc.  Imaginează-ţi o viaţă lipsită de bucurii, o 
existenţă în care oamenii nu se bucură niciodată de asemenea plăceri simple ca sunetul unei 
muzici minunate, hazul unei glume bune, atingerea unui costum nou, sau confortul unui 
acoperiş sigur deasupra capului. 
 Lăcomia pretinde o taxă mortală în sute de alte feluri subtile.  Reclamele promovează 
produse care ne pot ruina sănătatea şi eventual ne omoară.  Amuzamentul promovează stiluri 
de viaţă egoiste, arogante care se concentrează pe plăceri de scurtă durată, chiar dacă în finale 
ele distrug relaţiile personale şi ruinează ocaziile pentru fericire de lungă durată.  Unii oameni 
de afaceri, fabricanţi şi guverne otrăvesc aerul, pământul şi apa cu toxine care ameninţă 
sănătatea şi siguranţa.  Lista merge mai departe şi mai departe. 
 
Se va schimba tabloul? 
 
 Când Isus a venit pe pământ cu două milenii în urmă, El a văzut partea Lui de mizerie.  
El a observat problema leproşilor eliminaţi dintre noi, văduve nevoiaşe şi oameni cu probleme 
mintale debilitante.  El a reacţionat cu compasiune să anuleze mizeria. 
 Preocuparea şi compasiunea sunt vizibile când El a plâns în timp ce se apropia de 
Ierusalem ultima dată (Luca 19:41-44).  El a putut prezice necazul pe care avea să-l aducă 
oraşului şi populaţiei lui dragi în 70 A.C. când o revoltă evreiască avea să conducă la asediul 
oraşului de către armatele romane, şi la consecinţe oribile.  
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 El a declarat, că parte din misiunea Lui a fost, „să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, 
să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul 
celor apăsaţi”  (Luca 4:18).  Încă nu a avut loc un asemenea timp pentru întreaga omenire, dar 
Dumnezeu a promis să pună capăt suferinţei în general în timpul domniei milenare a lui 
Hristos şi o va elimina în final (Apocalipsa 21:4). 
 În paginile următoare vom descoperi cum şi când va avea loc această domnie 
milenară.  Dar, pentru a înţelege cum va dispare suferinţe, trebuie ca mai întâi să înţelegem 
cum a început – şi dece continuă. 
 
 

Un loc în faţă pentru suferinţă 
 
Tehnologia ne-a oferit un dar de o valoare 
dubioasă – abilitatea de a vedea oamenii 
suferind la televiziune pe viu, de unde se 
transmit ştirile, aproape oriunde pe planetă. 
 Putem vedea lumea suferind nu 
numai în cartierele noastre proprii, dar 
avem loc în faţă ca să privim la mulţimi în 
mizerie în toată lumea.  Lumea noastră 
înnebunită după noutăţi ne pune la 
dispoziţie modul acesta de ştiri, uneori fără 
puterea de a le evita. 
 Prin ochiul scrutător al 
comunicaţiei moderne, noi putem vedea 
brutalitatea omenirii în culori vii.  Ni se 
serveşte oroarea războiului în confortul 
sufrageriei noastre. Vedem depravarea 
unor indivizi psihopaţi jucată pe scena 
lumii. 
 În decadele recente „media” ne-a 
hrănit forţat cu relatări despre omoruri 

senzaţionale de psihopaţi.  Omoruri în serie 
şi asasini de mase care au fost odată rare 
acum sunt aproape obişnuite. 
 Care este efectul asupra noastră a 
acestei expuneri continue la asemenea 
lucruri decadente şi depresive?  Un efect 
este că suferim mintal, fie că ne dăm seama 
sau nu.  Expunerea continuă la violenţele 
oamenilor psihopaţi este destul de dificilă 
pentru adulţi, dar cauzează daune şi mai 
profunde în minţile tinerilor în anii lor 
formativi. 
 Deşi este imposibil să protejăm 
copii noştri de fiecare aspect neplăcut al 
societăţii, expunerea continuă la atâta 
violenţă nejustificată, devreme în viaţă, îi 
poate dăuna emoţional. Expunerea repetată 
la violenţă – reală sau simulată – în ştiri şi 
emisiuni de amuzament ne împietreşte faţă 
de suferinţa reală a altora. 
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Capitolul 2 
 
 
 
 

Dece un Dumnezeu iubitor permite 
suferinţa? 

 
 

Autorul şi istoricul englez Paul Johnson a scris în cartea sa În căutarea lui Dumnezeu [The 
Quest for God] despre una dintre cele mai mari dileme teologice ale omenirii.  „Bănuiesc că 
problema răului împinge departe de religie mai mulţi oameni care gândesc decât orice altă 
problemă”  a scris el (1996, p. 61). 
 Multă lume crede că dacă Dumnezeu ar fi cu adevărat Dumnezeul dragostei şi al milei 
El ar fi legat de caracterul şi principiile lui proprii ca să prevină suferinţa în lume.  Aceasta 
aduce o întrebare foarte bună.  Dece nu intervine Dumnezeu ca să prevină suferinţa? 
 Răul pe care îl permite Dumnezeu, şi tragediile pe care El preferă să nu le prevină, 
conduc pe mulţi să pună la îndoială înţelepciunea, bunătatea şi chiar existenţa lui Dumnezeu.  
Unii atei citează realitatea răului ca atuul lor în polemica despre existenţa lui Dumnezeu.  
Julian Huxley a exprimat părerea că existenţa răului „este o provocare a caracterului moral al 
lui Dumnezeu”  (Religie fără revelaţi [Religion Without Revelation], 1957, p. 109). 
 Huxley a conchis că revelaţia divină şi un Revelator divin nu există.  (Pentru dovada 
că Dumnezeu este într-adevăr real şi că evoluţia este o poveste, te rugăm să ceri broşurile 
noastre gratuite Există Dumnezeu? Întrebarea fundamentală a vieţii [Life’s Ultimate 
Question: Does God Exist?], şi Creaţie sau evoluţie – are vre-o importanţă ce crezi? 
[Creation or Evolution: Does It Really Matter What You Believe?]. 
 Dece permite Dumnezeu răul?  Oricine care a simţit durerea vreodată sau a suferit o 
tragedie se minunează despre aceasta.  Teologii, filozofii, istoricii şi oamenii de ştiinţă au 
cugetat asupra acestei chestiuni.  Să considerăm unele dintre concluziile lor. 
 
Un Dumnezeu rău contra unui Dumnezeu bun? 
 
 Marcion, învăţătorul gnostic al secolului al doilea, care a fost declarat un eretic din 
cauza vederilor sale, a crezut că „existau doi Dumnezei rivali:  unul, creatorul tiranic şi cel 
care a dat legea Vechiului Testament; şi celălalt, Dumnezeul necunoscut al dragostei  şi milei, 
care L-a trimis pe Isus să ne răscumpere mântuirea de la Dumnezeul creator”  (Enciclopedia 
Webster [Webster Encyclopedia], ediţia de un volum, 1985, p. 561). 
 În vederea lui Marcion, Dumnezeul dătător al legii a fost responsabil pentru existenţa 
durerii şi a răului, şi munca Mântuitorului a fost să salveze omenirea de durerea şi răul cauzat 
de Dumnezeul acela.  Ironic, părerea aceasta greşită, a fost modificată şi rafinată de alţii şi 
treptat s-a înrădăcinat în corpul doctrinei bisericii principale, unde influenţa sa a produs 
confuzie şi lipsă de înţelegere până astăzi. 
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 Mulţi presupun că Dumnezeu intervine mânios ca să ne pedepsească oricând deviem 
dela linia dreaptă, în timp ce El în general ne lasă  să suferim consecinţele propriei noastre 
comportări egoiste şi mioape (vezi Ieremia 2:19; 10:23).  Cea mai multă lume nu reuşeşte să-
şi dea seama că Dumnezeu nu trebuie să intervină direct de fiecare dată când noi păcătuim; 
legile Lui spirituale pe care El le-a pus în mişcare se fac singure ascultate, aducând pedeapsa 
lor proprie atunci când noi le încălcăm. 
 
Este aceasta manopera lui Dumnezeu? 
 
 Istoricii s-au adresat aparentei contradicţii dintre o lume creată de Dumnezeu dar 
totuşi plină de rău.  Englezul Arnold Toynbee a observat că „una dintre concluziile trase de 
spectatorii omeneşti a răului moral al Universului este că această cameră a ororilor nu poate fi 
manopera lui Dumnezeu”  (Un Studiu al Istoriei [A Study of History], versiunea scurtă, 1957, 
vol X, p. 300). 
 Toynbee a recunoscut că mult din suferinţa omenirii este cauzată de conducerea 
tiranilor.  Scripturile arată că Dumnezeu poate înlocui dela putere oamenii răi (Daniel 2:21).  
El l-a umilit şi l-a înlocuit pe împăratul babilonian Nabucodonosor, cel mai puternic 
conducător al epocii sale.  Autoritatea lui Nabucodonosor a fost atât de mare încât el ar fi 
putut să execute pe oricine după cum dorea el”  (Daniel 5:18-19).  Totuşi Dumnezeu i-a făcut 
cartela, neutralizând influenţa lui pentru şapte ani.. 
 Aşa dar, dece nu face Dumnezeu aceasta mai des?  Nabucodonosor, cu toată 
îngâmfarea lui şi pompa lui, a cauzat numai o fracţiune din mizeria cauzată nouă de unii 
dictatori moderni ai epocii noastre.  
 Fizicianul Paul Davies meditează asupra părţii acesteia a dezbaterii bun contra rău.  El 
consideră chestiunea dece Dumnezeu, dacă El este Atotputernic,  nu intervine şi să oprească 
tot răul.  „Este Dumnezeu capabil să prevină răul”?  Davies se minunează.  „Dacă El este 
atotputernic, da.  Dece atunci nu a reuşit să facă aşa?”  (Dumnezeu şi Fizica Nouă [God and 
the New Physics], 1983,  p. 143).     
 Întrebările lui Davies sunt rezonabile.  Este Dumnezeu fără putere în faţa suferinţei?  
Dacă El există, dece nu acţionează să ia durerea şi răutatea de pe faţa pământului?  Întrebările 
sunt neplăcute, deşi nu pentru că sunt greu de înţeles.  Ele sunt neplăcute pentru că 
răspunsurile nu sunt ceeace am fi dorit noi să fie.  Adevărul chestiunii ne face să reconsiderăm 
ideile noastre despre Dumnezeu şi Planul Său şi scopul lui pentru noi.  Când le înţelegem pe 
acelea, înţelegem că Dumnezeu are motivele Sale de a nu acţiona acum. 
 
Un scop mai mare? 
 
 Dece Dumnezeu nu interzice răul pur şi simplu?  Ca să înţelegem răspunsul, trebuie să 
considerăm consecinţele pe care le-ar putea avea o asemenea acţiune. 
 Pentru ca să înţelegem dece Dumnezeu permite răul şi suferinţa ce rezultă se cere o 
înţelegere fundamentală a unuia dintre cele mai preţioase daruri ale lui Dumnezeu – şi de 
asemenea de felul în care omul a abuzat continuu de acel dar. 
 Darul este libera voinţă – sau, cum este numită mai popular, libertatea de alegere.  
Dumnezeu a acordat această libertate primilor noştri părinţi, Adam şi Eva, la creaţie.  Dar în 
decursul mileniilor ne-am dovedit noi înşine să fim administratori dureros de incapabili ai 
acestui dar atât de preţios şi răspunderii lui de lungă durată. 
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 După cum a explicat Dumnezeu Israelului din antichitate, libertatea de a face alegeri 
este esenţială pentru dezvoltarea caracterului drept (Deuteronom 30:15-19).  Fără libertatea de 
alegere noi nu am fi nimic mai mult decât roboţi, cu comportarea noastră fie pre-programată 
şi de neschimbat, fie dictată în toate amănuntele ei de o forţă externă ca Însuşi Dumnezeu. 
 Dar nu aceasta este intenţia lui Dumnezeu.  El are speranţe diferite din partea noastră, 
din cauza scopului Lui mult mai înalt pentru noi.  El doreşte ca noi să alegem să-l ascultăm 
din inimă.  El doreşte ca noi să iubim şi să îndrăgim cu entuziasm valorile şi standardele Lui, 
care sunt bazate pe două principii precumpănitoare – iubindu-L pe El din toată inima şi 
iubindu-i pe alţii cum ne iubim pe noi înşine (Matei 22:35-40). 
 După cum vom vedea alegând să-L ascultăm pe Dumnezeu şi învăţând să-i iubim pe 
alţii în timp ce avem libertatea de face altfel este vital pentru viitorul pe care Dumnezeu l-a 
plănuit pentru noi. 
 
Nivele diferite de luat hotărâri 
 
 Dintre toate creaturile făcute de Dumnezeu, omul singur poate exprima libera alegere.  
Formele de viaţă simple, cum sunt microbii sau insectele, sunt preprogramate să reacţioneze 
în anumite feluri la anumiţi stimulanţi.  Ei se comportă conform cu mediul lor nu au de fapt 
nici o putere de a face o liberă alegere în sensul celor pe care le are omul. 
 Acţiunile formelor de viaţă mai complexe, cum ar fi mamiferele, sunt de asemenea în 
mare guvernate de instinct, deşi ele fac hotărâri rudimentare când răspund la stimuli sau când 
se adaptează la situaţii. 
 Singuri oamenii au un sens avansat al timpului.    Ecleziastul 3:11 zice că Dumnezeu 
„a pus [Dumnezeu] în inima lor chiar şi gândul veciniciei.”  Cu alte cuvinte, noi putem 
contempla viitorul.  Noi luăm hotărâri pline de consecinţe şi ne planificăm vieţile cu luni şi 
ani înainte.   
 Noi de asemenea studiem trecutul.  Avem un sens al istoriei.  Noi învăţăm lecţii din 
experienţa noastră şi a altora.  Dumnezeu a dat numai omului, în toată creaţia Sa fizică, 
capacitatea de a lua hotărâri avansate. 
 Dumnezeu a desemnat fiinţele omeneşti capabile de a face alegeri. Totuşi noi nu am 
învăţat niciodată cum să facem consistent alegeri înţelepte şi informate corect.  Nici nu am 
învăţat cum să ne controlăm efectiv emoţiile, motivele şi dorinţele precum şi influenţa lor 
asupra hotărârilor noastre. 
 
Prima exersare de alegere liberă 
 
 Libertatea noastră de a hotărî ce vrem să facem poate rezulta în acte bune sau rele.  
Dumnezeu ne-a dat libertatea fie ca să-i ajutăm pe concetăţenii noştri sau să acţionăm 
egocentric şi în moduri care dăunează atât nouă cât şi altora.   
 Frecvent exercităm libertatea noastră de alegere în moduri greşite, şi atunci culegem 
consecinţele – care iau forma unor pedepse adesea neaşteptate.  Aceasta nu este cu nimic nou;  
s-a întâmplat mai întâi în Grădina Eden cu Adam şi Eva. 
 Dumnezeu a pus doi pomi în grădină.  Unul a fost pomul vieţii şi celălalt pomul 
cunoaşterii binelui şi a răului  (Genesa 2:9).  Dumnezeu i-a spus lui Adam că el poate mânca 
din primul, dar să nu se atingă de cel din urmă.  „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom 
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din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei 
mânca din el, vei muri negreşit”  (versurile 16-17). 
 Aşa cum cartea Apocalipsa explică, pomul vieţii simbolizează ascultarea de 
Dumnezeu care ar conduce în final la viaţa veşnică (Apocalipsa 2:7; 22:1-2).  Celălalt pom – 
pomul cunoaşterii binelui şi al răului – a refuzat respingerea modului lui Dumnezeu.  Această 
alegere avea să conducă eventual la moarte. 
 Eva, tentată de şarpe, şi-a exercitat voinţa ei liberă în mod neînţelept şi a fost înşelată 
(2 Corinteni 11:3).  Ea şi-a raţionalizat acţiunea ei în jurul instrucţiunilor lui Dumnezeu.  Deşi 
Apostolul  Pavel ne spune că Adam nu a fost înşelat (1Timotei 2:13-14), el i-a permis nevestei 
lui să-l convingă să i se alăture ei în nesupunerea către Dumnezeu (Genesa 3:17).   
 Completa înţelegere a acţiunilor sale a lui Adam l-au făcut cu atât mai vinovat pentru 
ce s-a întâmplat.  Dumnezeu l-a ţinut pe el responsabil chiar mai mult decât pe Eva.  Totuşi, 
acţionând împreună, ei au ales să-l asculte şi să-l urmeze pe şarpe (Genesa 3:1-6), identificat 
în Apocalipsa 12:9 ca diavolul şi Satana (pentru o mai bună înţelegere a influenţei satanei cere 
broşura gratuită Există cu adevărat un diavol? ( Is There Really a Devil?). 
 Adam şi Eva au cules consecinţele păcatului lor.  Dumnezeu le-a spus că în final ei 
aveau să moară – lucru care s-a întâmplat – dar consecinţa imediată a fost că Dumnezeu i-a 
dat afară din grădină şi le-a tăiat accesul la pomul vieţii.   
 Acum ei au trebuit să-şi urmeze calea lor proprie într-o lume dificilă (Genesa 3:22-
24).  Ei au fost lăsaţi cu înţelepciunea lor deficitară – propria lor judecată (versul 6).  Viaţa 
din acel moment a inclus tristeţea, durerea şi munca din cauza răzvrătirii lor contra 
instrucţiunilor clare ale lui Dumnezeu (versurile 16-17).   
 
Un model este stabilit 
 
 Câteva milenii mai târziu apostolul Paul a scris că „firea a fost supusă deşertăciunii” şi  
„robiei stricăciunii”  (Romani 8:20-21).  Fără îndoială că el s-a referit la condiţii care au 
început cu evenimentele din Grădina Eden. 
 De atunci „toţi am păcătuit”  (Romani 3:23; 5:12) şi am cules pedepsele pe care Adam 
şi Eva şi le-au atras. 
 Multă lume desconsideră Biblia pentru că include multe relatări de comportări rele ale 
oamenilor.  Scripturile le-au inclus pentru că este o relatare istorică a felului păcătos de viaţă 
ales de om când a respins poruncile lui Dumnezeu şi a cules consecinţele care au decurs. 
 Dumnezeu a inspirat înregistrarea lecţiilor în Vechiul Testament pentru ca noi să 
putem învăţa din experienţa altora (1 Corinteni 10:6, 11).  Deşi Noul Testament include lecţii 
asemănătoare pentru noi, focalizarea lui este mai mult asupra mesajului Împărăţiei lui 
Dumnezeu şi veştile bune că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să ne mântuiască de păcatele 
noastre (Ioan 3:16).  Ne dezvăluie de asemenea cum vor înceta tristeţea şi suferinţa. 
 
O alegere de binecuvântări şi blesteme 
 
 Aproape 2,500 de ani după Adam şi Eva, Dumnezeu a oferit Israeliţilor o uşurare reală 
a suferinţelor.  Dumnezeu a început să lucreze cu ei pe când erau încă în robie în Egipt.  El   
le-a promis nu numai să-i elibereze din sclavie dar să le dea ocazia să fie o naţiune model pe 
care alţii ar imita-o (Deuteronom 4:5-8). 



Why Does God Allow Suffering - Dece Permite Dumnezeu Suferinţa.doc - 10 - 

 Parte din înţelegerea lui Dumnezeu cu ei, ei trebuiau să devină poporul Lui ascultător 
(Exodul 19:5).  El i-a instruit în zece puncte cardinale ale legii Lui eterne, spirituale – Cele 
Zece Porunci (Exodul 20).  El le-a dat legi şi statute adiţionale, pe care le găsim mai cu seamă 
în cărţile scrise de Moise (Pentateuhul).   
 Legea aceea, le-a spus El, „va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea 
popoarelor, cari vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este 
un popor cu totul înţelept şi priceput!”  (Deuteronom 4:6). 
 Dumnezeu le-a spus Israeliţilor că ei aveau de ales între două moduri de viaţă:  „Iau 
azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, 
binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, 
Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi 
lungimea zilelor tale…”  (Deuteronom 30:19-20). 
 El i-a informat că dacă vor fi ascultători vor culege multe binecuvântări (Deuteronom 
28:2), dar dacă vor fi neascultători vor fi blestemaţi (versul 15).  Multe dintre blestemele 
spuse de Dumnezeu că vor rezulta din neascultare (versurile 15-68) sunt în fapt identice cu 
durerile şi suferinţa care distrug naţiunile moderne.  Unele din aceste probleme vor afecta o 
naţiune întreagă.  Altele vor fi aflicţiuni personale, atât fizice cât şi mintale. 
 Regretabil, Israelul a fost neascultător şi a cules munţi din mizeria pe care le-a prezis-o 
Dumnezeu.  Acestea au inclus catastrofe agricole, sărăcie, probleme de familie, sănătate 
proastă, crime şi violenţă, înfrângeri militare şi în cele din urmă captivitatea. 
 După experimentul lung de secole al Israeliţilor cu libertatea de alegere – în timpul 
căreia au ales consistent să-L ignore pe Dumnezeu şi au determinat să facă lucrurile în felul 
lor, au fost eventual reîntorşi la o stare de sclavie naţională. 
 
Cauza şi efectul: adesea nebăgate în seamă 
 
 Dumnezeu a încercat adesea să impresioneze asupra omului principiul crucial că 
fiecare efect are o cauză.  Dar noi avem dificultate ca să cuprindem adevărul acesta, astfel noi 
continuăm să suferim efectele debilitante ale transgresiunilor noastre.   
 Putem trasa multe tragedii şi multă suferinţă la propriile noastre decizii şi acţiuni prea-
omeneşti.  Într-o lume a libertăţii de alegere, unele alegeri vor conduce inevitabil la rezultate 
dăunătoare şi dureroase. 
 Acţiunile produc consecinţe.  Multă lume recunoaşte proverbul „culegi ceea ce ai 
semănat,”  dar ei nu-şi dau seama că vine din Biblie (Galateni 6:6-7).  Mii de ani în urmă unul 
din prietenii lui Iov – cunoscător al suferinţei – a observat că „cei ce ară fărădelegea şi 
seamănă nelegiuirea îi seceră roadele!  (Iov 4:8).   
 Când analizăm fenomenul suferinţei, putem afla multe dacă trasăm circumstanţele 
înapoi la cauză.  Proverbul 22:3 ne avertizează să considerăm consecinţele de lungă durată ale 
acţiunilor noastre:  „Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte 
şi sunt pedepsiţi.”   
 Când căutăm cauzele principale ale suferinţei, adesea nu trebuie să ne uităm mai 
departe de noi înşine – deciziile şi acţiunile indivizilor şi ale omenirii ca un întreg.  Într-un fel 
sau altul păcatul este de obicei cauza şi suferinţa efectul ei. 
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Cauzele suferinţei 
 
 Naţiuni şi indivizi suferă multe nenorociri din cauza ignoranţei şi a nerespectării 
aceloraşi legi spirituale ale lui Dumnezeu pe care nu le-a ascultat Israelul.  Poruncile lui 
Dumnezeu sunt legi vii, cu aplicare universală, aducând beneficii pentru observarea lor şi 
pedepse pentru neascultarea lor.  Cuvântul Lui inspirat ne spune că acei ce iubesc legea Lui au 
„Multă pace”  (Psalm 119:165), „dar calea celor stricaţi este pietroasă”  (Proverb 13:15). 
 Biblia indică multe experienţe omeneşti care sunt un rezultat direct al păcatului.  Un 
asemenea exemplu este agresiunea militară.  Apostolul Iacov a scris despre originea 
conflictelor armate:  „De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele 
voastre, cari se luptă în mădularele voastre?  Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu 
izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi”  (Iacov 4:1-2). 
 Cuvintele acestea sunt aplicabile naţiunilor cât şi indivizilor, pentru că naţiunile nu 
sunt decât grupuri de oameni căutând propriile lor interese.  Agresorii se duc la război din 
dorinţa de a-şi mări puterea, prestigiul şi avuţia.  Făcând aceasta ei aruncă de o parte legea, 
etica, moralitatea şi pacea.  Ei ucid şi schilodesc ca să-şi înainteze propriile lor dorinţe, 
punând în practică principiul „puterea face dreptatea” şi maxima că „învingătorului îi aparţin 
trofeele.”   
 Will Durant a înţeles tendinţa aceasta omenească atunci când a scris:  „Cauzele 
războiului sunt aceleaşi ca şi cauzele  competiţiei între indivizi:  acapararea, combativitatea, şi 
mândria; dorinţa pentru mâncare, pământ, materiale, combustibilele, dominarea”  (Lecţii de 
istorie [The Lessons of History], 1968, 81). 
 În mod ironic, naţiunile care aleg liber violenţa, inclusiv bunăstarea, adesea moştenesc 
o soartă asemănătoare cu aceea a ţărilor pe care ei le-au distrus.  Isus a înţeles aceasta când a 
spus:  „…toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri”  (Matei 26:52).  Istoria este o cronică a 
succesiunii împărăţiilor cucerind şi fiind cucerite.  Omenirea este sortită să repete ciclul atâta 
timp cât nesupunerea lui Dumnezeu rămâne calea aleasă de ea. 
 
Deciziile au consecinţe 
 
 Multe forme de suferinţă sunt simplu inevitabila consecinţă a hotărârilor personale.   
Spre exemplu, în multe din naţiunile avansate sărăcia încă persistă în ciuda bilioanelor de 
dolari cheltuite ca să controleze problema. 
 Adesea sărăcia poate fi trasată la deciziile individuale.  Studenţii nu se mai duc la 
şcoală, scurtând educaţia lor şi condamnându-se la o viaţă de joburi dificile, salarii mici, 
dificultăţi financiare şi ambiţii frustrate. 
 Mulţi adolescenţi devin activi sexual, cu milioane de fete dând naştere în afara 
căsătoriei, la copii care poate că nu-şi vor vedea taţii niciodată.  Studiile au arătat că copii 
abandonaţi de taţii lor, sunt cu mult mai mult tentaţi să înceapă la o vârstă mult mai devreme 
să folosească droguri, să adopte o comportare criminală şi promiscuitate sexuală, aducând 
suferinţa asupra lor şi a copiilor lor. 
 Multe dintre mamele tinere – adesea nemăritate pentru că taţii fug de răspundere – se 
găsesc ele însele, în slujbe cu plată mică, cu multe guri tinere de hrănit şi sunt forţate să 
depindă de pomeni, de obicei guvernamentale sau de caritate ca să supravieţuiască.  Schema 



Why Does God Allow Suffering - Dece Permite Dumnezeu Suferinţa.doc - 12 - 

se repetă într-un ciclu de sărăcie ce se întinde peste generaţii – de obicei din cauza miopiei 
alegerilor personale şi a acţiunilor. 
 
Sănătatea şi alegerile  
 
 Nespuse probleme de sănătate ne afectează din cauza deciziilor noastre individuale.  
Mâncăm prost, nu exersăm, consumăm substanţe dăunătoare şi din neatenţie ne rănim pe noi 
şi pe alţii în accidente.  Mulţi suferă de afecţiuni mintale ca rezultat al violării principiilor ce 
guvernează relaţiile pe care Biblia le descrie clar. 
 Probleme fizice şi psihologice rezultă din abuzul alcoolului şi al altor droguri.  
Asemenea indivizi care abuzează nu numai că pierd ani din propriile lor vieţi, dar obiceiurile 
lor impun un cost enorm familiilor şi prietenilor lor.  Chiar şi mai tragic, mulţi abuzatori sunt 
amestecaţi în accidente care schilodesc sau iau vieţile  unor spectatori nevinovaţi. 
 Dauna fizică cauzată de fumat este documentată solid.  Bolile legate de fumat iau 
aproape 400,000 de vieţi anual în Satele Unite şi milioane mai multe în restul lumii.  Multe 
din morţile acelea sunt extraordinar de dureroase şi încete.  Noi recunoaştem imediat că cea 
mai bună cură pentru durerea cauzată de fumat este simplu să numai fumăm, şi totuşi mulţi 
sunt atât de dependenţi încât nesocotesc această soluţie simplă. 
 Fumatul nu este decât una dintre comportările care cauzează durere.  Dr. Paul Martin: 
„situaţiile de aparentă comportare nevinovată pot să se cumuleze în timp:  „Sunt destule 
scheme de comportări obişnuite, care omoară lumea treptat dar în numere mari” (Mintea care 
vindecă [The Healing Mind], 1997, p.58). 
 Adesea când noi luăm o hotărâre de sănătate ne-înţeleaptă, corpurile noastre ne atrag 
atenţia că am făcut o alegere proastă.  Paul Brand şi Filip Yancey observă că:  „o proporţie 
uimitoare de probleme de sănătate izvorăsc din alegeri de comportare care arată indiferenţă 
pentru semnalele clare ale corpului”  (Darul pe care nu-l vrea nimeni [The Gift Nobody 
Wants], 1993, p. 226).   
 Dr. Brand a raportat că la o conferinţă naţională majoră de sănătate, el a început o listă 
a problemelor serioase de sănătate legate de comportare, pe agendă care iau un preţ serios din 
sănătatea Americanilor.    Ele includ „boli de inimă şi hypertensiune exacerbate de stres, ulcer 
de stomac, cancere asociate cu un mediu toxic, SIDA, boli transmise sexual, emfizem şi 
cancer de plămâni cauzate de fumatul ţigaretelor, daune ale fetusului izvorând din abuzul 
matern de alcool şi droguri, diabetul şi alte dezordine legate de dietă, crime de violenţă, 
accidente de automobil având alcoolul drept cauză.  Acestea erau endemice, dar cu preocupări 
epidemice pentru experţii de sănătate din Statele Unite”  (Brand şi Yancey,  pp.226-227).  
 
Culegem ce am semănat 
 
 Concluzia trebuie să fie evidentă.  Multă suferinţă este cauzată de alegeri greşite.  
Biblia oferă ghidare de cum ar trebui să trăim.  Totuşi,  demult înapoi cât Adam şi Eva, noi 
am dispreţuit instrucţiunile lui Dumnezeu şi am adus tristeţe şi dureri enorme asupra noastră.   
 Biblia oferă sfaturi practice aproape asupra tuturor aspectelor vieţii.  Multe din 
principiile sale dezvăluie cum să evităm – şi până la un punct să uşurăm – suferinţa.   (Noi am 
adunat multe din această îndrumare în Făcând să muncească viaţa (Making Life Work] o 
broşură care arată că multe lucruri funcţionează mai bine dacă noi aplicăm principiile lui 
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Dumnezeu dezvăluite Cuvântul Lui.  Cere-ţi o copie dela oficiul cel mai apropiat de tine sau 
coboar-o de pe Internet la www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm ). 
 Noi nu putem trăi substanţial liberi de suferinţă până nu ne împăcăm cu Dumnezeu şi 
poruncile Sale.  „Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele!  Căci 
ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace”  (Proverbe 3:1-2).   
 Dacă ar fi ca noi să urmăm instrucţiunile lui Dumnezeu la o scară naţională, am vedea 
reduceri imediate şi drastice de crimă, boli, ostilităţi între naţiuni, poluare, accidente, boli 
mintale, familii distruse, relaţii zdrobite şi multe alte fenomene care ne cauzează mâhnire.  
Legea lui Dumnezeu nu este dură şi împovărător de restrictivă.  Este o lege a libertăţii (Iacov 
1:25) care ar elimina cea mai mare parte a durerii lumii dacă ar fi ascultată universal. 
 

Cum putem explica toată suferinţa? 
 
Poate că suferinţa cea mai greu de înţeles 
este aceea care pare să vină din senin şi 
fără un motiv vizibil.  Noi trebuie să ne 
dăm seama că tragedii individuale pot avea 
loc asupra cărora noi să nu avem nici un 
control şi care sunt imposibile de prevăzut.  
În asemenea situaţii Scripturile ne 
încurajează să ne rugăm, cerându-I lui 
Dumnezeu să îndepărteze sau să uşureze 
problema sau să ne ajute să trecem prin 
dificultate şi să învăţăm din ea. 
 Creatorul nostru în înţelepciunea 
Lui nu ne dă întotdeauna răspunsul pe care 
îl vrem noi.  Rareori ne dezvăluie El 
motivul specific pentru decizia pe care o 
face.  Totuşi El are întotdeauna un motiv 
foarte bun. 
 Spre exemplu, Dumnezeu l-a scăpat 
pe apostolul Pavel din multe încercări, dar 
în cel puţin una a refuzat să intervină, în 
ciuda rugăciunilor fierbinţi ale lui Pavel (2 
Corinteni 12:7-10).  În ocazia aceasta, 
răspunsul pentru Pavel a fost „Harul Meu 
îţi este de ajuns; căci puterea Mea în 
slăbiciune este făcută desăvârşită.” 
 În situaţia aceasta, împuternicind 
un aspect al perspectivei spirituale sau al 
caracterului lui Pavel a fost în cele din 
urmă mai importantă decât confortul lui 
personal. 
 Exemplul acesta ar trebui să ne 
ajute să înţelegem că perspectiva lui 
Dumnezeu este diferită de a noastră (Isaia 

55:8-9; 2 Petru 3:8).  Uneori El pune 
lecţiile de caracter pe care trebuie să le 
învăţăm în situaţii grele mai presus de 
confortul nostru fizic sau mintal.  În 
asemenea momente putem crede că 
Dumnezeu nu ne-a auzit rugăciunile 
noastre, dar El le-a auzit.  Adesea noi nu 
vrem să acceptăm că răspunsul Lui este 
NU sau NU ÎNCĂ – sau ca în cazul 
apostolului Pavel:  „Am în minte ceva mai 
bun pentru tine.” 
 Avem nevoie să ştim de 
promisiunea lui Dumnezeu să nu ne 
încerce niciodată mai mult decât putem noi 
îndura (1 Corinteni 10:13).  Pavel ne-a dat 
un exemplu minunat.  El simplu a avut 
încredere în înţelepciunea lui Dumnezeu şi 
a hotărât să continue să ducă munca pe 
care El îl chemase s-o facă. 
 Dacă noi suntem vreodată încărcaţi 
cu o suferinţă pe care Dumnezeu nu vrea s-
o inverseze – în special aceea cauzată de 
împrejurări în afara controlului nostru – ar 
trebui să urmăm acest sfat biblic bun dela 
Petru „Aşa că cei ce sufăr după voia lui 
Dumnezeu, să-şi încredinţeze sufletele 
credinciosului Ziditor, şi să facă ce este 
bine”  (1 Petru 4:19). 
 Observă zona specială de suferinţă 
pe care Petru a avut-o în minte:  „Dacă 
sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui 
Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul 
slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte 
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peste voi.  Nimeni din voi să nu sufere ca 
ucigaş, sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, 
sau ca unul care se amestecă în treburile 
altuia.  Dimpotrivă, dacă sufere pentrucă 
este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să 
proslăvească pe Dumnezeu pentru numele 
acesta”  (versurile 14-16). 
 Dacă suferinţa fiecărui individ s-ar 
putea trasa direct la încălcarea lui a unei 
legi specifice, ar fi mai uşor să înţelegem şi 
să acceptăm ca o consecinţă dreaptă.   Dar 
rareori este aşa de simplu. 
 Dându-ne libertatea de alegere, 
Dumnezeu ne-a dat spaţiu să acceptăm sau 
să refuzăm ghidarea Lui, să alegem 
răzvrătirea sau ascultarea, să luăm hotărâri 
prosteşti sau înţelepte.  Prin aceasta El a 
dat fiecăruia dintre noi un viitor 
nepredeterminat. 
 Suntem liberi să conducem maşina 
neatenţi sau după ce am băut prea mult, 
liberi să aruncăm toxine în mediul 
înconjurător, liberi să mâncăm neînţelept.  
Fiecare dintre noi are libertatea aceasta, 
după cum o au vecinii noştri şi fiecare 
altcineva din jurul nostru.  Toate acţiunile 
noastre – şi ale lor – produc consecinţe.   
Uneori suferim pentru hotărârile noastre 
proprii, uneori suferă vecinul nostru – sau 
invers.  Libertatea de alegere este un dar 
minunat, dar este o responsabilitate pe care 
rareori am mânuit-o bine, după cum se 
vede dela lumea noastră tristă şi suferindă. 
 Aceasta ne dă puţină înţelegere 
dece nevinovaţii, inclusiv copiii mici, 
suferă uneori ca rezultat al alegerilor 
proaste făcute de alţii.  În timpul acestor 
momente avem nevoie cel mai mult de 
ajutorul confortant dela un Dumnezeu 
iubitor şi suportul familiei şi al prietenilor. 
 Nici unul dintre noi nu este imun la 
consecinţele acţiunilor – ale noastre sau 
ale2 altora.  Persoana care se îmbolnăveşte 
de o boală care nu se poate trasa la o 
comportare a ei specifică sau copilul care 
se naşte cu un defect congenital suferă 

amândoi, deşi nu în mod necesar din cauza 
a ceva ce au făcut ei. 
 Cei care sunt răniţi sau omorâţi în 
accidente sau dezastre naturale sunt adesea 
şi ei victime inocente.  Nu toată suferinţa 
este rezultatul neascultării personale sau a 
unei comportări iresponsabile a celui care 
suferă.  Chiar şi în Cele Zece Porunci 
Dumnezeu ne aminteşte că consecinţele 
acţiunilor greşite pot afecta descendenţii 
cuiva pentru mai multe generaţii (Exodul 
20:5). 
 Adesea cauza specifică a situaţiilor 
de suferinţă simplu nu pot fi explicate 
exact – cel puţin nu în viaţa aceasta.  
Uneori, cel mai bun lucru ce putem face   
s-o acceptăm ca fiind explicabilă numai 
prin ceea ce Biblia numeşte „vreme şi de 
împrejurări”  (Ecleziastul 9:11).  Deşi 
Dumnezeu nu cauzează accidentele, nici 
nu micro administrează El vieţile fiecărei 
fiinţe omeneşti ca să le prevină.  Pavel ne 
spune că în viaţa aceasta noi vedem ca 
„într'o oglindă, în chip întunecos”             
(1 Corinteni 13:12).  Noi nu vom înţelege 
niciodată unele lucruri din viaţa aceasta.  
Dar o vom înţelege în lumea ce are să vină.   
 Trebuie să ne dăm seama că chiar şi 
suferinţa care este rezultatul timpului şi a 
şansei nu este fără cauză.  Dacă nu poate fi 
asociată cu o comportare specifică, este 
adesea o consecinţă a unuia sau mai multor 
obiceiuri de comportare pe care le-a urmat 
rasa omenească dela creaţie. 
 Adam a ales, prin păcătuire, să se 
întoarcă de la Dumnezeu.  Restul omenirii 
a luat aceeaşi cale.  „De aceea, după cum 
printr-un singur om a intrat păcatul în 
lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi 
astfel moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit”  
(Romani 5:12). 
 Una dintre consecinţele hotărârii 
omenirii de a trăi contrar cu învăţătura lui 
Dumnezeu este o lume supusă capriciilor şi 
toanelor „vremii şi împrejurărilor” şi 
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acţiunilor altora.  Acest sistem va 
predomina până se reîntoarce Hristos ca să 
stabilească Împărăţia lui Dumnezeu pe 
pământ.  Întreaga lume va fi atunci plină de 

cunoştinţa lui Dumnezeu şi a Legilor lui 
drepte (Isaia 11:9).  Toată omenirea, în 
sfârşit, va înflori într-o lume care este 
dreaptă şi echitabilă. 

 
 

Rolul Satanei în suferinţa omenească 
 
Credinţa în Satana diavolul ca o fiinţă reală 
nu este la modă în multe locuri.  Chiar şi în 
Statele Unite, unde credinţa în diavol este 
obişnuită, sondajele au arătat că cei mai 
mulţi americani nu cred în Satana ca o 
entitate reală, în viaţă.  Mulţi se gândesc la 
Satana ca un simbol al neomeniei omului 
către om sau întruparea răului în general. 
 Biblia, totuşi, prezintă Satana ca o 
fiinţă reală – o prezenţă spirituală 
posedând puteri mari de a face rău.  Pentru 
că atât de mulţi resping ideea existenţei 
unui diavol actual, el este cauza 
nerecunoscută a multor suferinţe.  Dacă ne 
dăm seama sau nu, înşelarea lui a omenirii 
este cauza majoră de durere şi nefericire. 
 Extinderea influenţei şi puterii 
Satanei este dezvăluită clar în Biblie.  
Apocalipsa 12:9 ne spune că „înşeală 
întreaga lume.”  Ioan scrie în altă parte că 
„toată lumea zace în cel rău”  (1 Ioan 
5:19).  Când Pavel proclamă că 
„dumnezeul veacului acestuia” a orbit 
mintea multora ca să nu creadă Evanghelia 
(2 Corinteni 4:4), el s-a referit la diavol. 
 Petru i-a prevenit pe Creştini că 
„protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca 
un leu care răcneşte, şi caută pe cine să 
înghită”  (1 Petru 5:8).  În parabola 
semănătorului şi a seminţei, Isus ne spune 
că imediat ce multă lume aude Cuvântul lui 
Dumnezeu explicat „vine Satana îndată, şi 
ia Cuvântul sămănat în ei”  (Marcu 4:15).  
Această fiinţă rea vrea ca omenirea să fie 
oarbă pentru confortul, încurajarea şi 
mântuirea adevărului lui Dumnezeu. 
 Prin ignoranţă şi orbire spirituală 
Satana s-a strecurat în lume, el este 

instigatorul unor suferinţe incalculabile.  El 
a orbit omenirea pentru motivul existenţei 
noastre.  El a înşelat oamenii ca să creadă 
că felul lui de viaţă – calea egoismului şi a 
păcatului – este mai bună decât ascultarea 
poruncilor lui Dumnezeu.  Regretabil, 
oamenii au căzut pradă trucurilor Satanei, 
ne dându-şi seama de durerea finală pe 
care o aduce păcatul. 
 Prin toată istoria, diavolul a reuşit 
să tenteze oamenii să-şi permită un 
exerciţiu ilegal şi imoral al apetitului lor 
fizic.  El a folosit strategia aceasta în 
Grădina Eden, şi jocul lui i-a mers minunat 
de atunci încoace.  Fiecare a suferit din 
cauza aceasta. 
 Isus l-a descris pe diavol că „el dela 
început a fost ucigaş”  (Ioan 8:44).  Intenţia 
Satanei a fost întotdeauna să facă 
mizerabilă viaţa omenească şi în final să ne 
distrugă.  Chiar natura lui este distructivă, 
şi acei care fac acte de distrugere îl 
urmează pe El.  Apocalipsa 9:11 îl numeşte 
pe Satana „îngerul Adâncului, care pe 
evreieşte se cheamă Abadon iar pe greceşte 
Apolion.”  Cuvintele acestea două, 
înseamnă „distrugere” şi „distrugător,” 
respectiv.  Prin contrast cu Dumnezeu care 
este Creatorul, susţinătorul şi dătătorul de 
viaţă, Satana este distrugătorul şi ucigaşul 
final. 
 Satana este agitatorul pentru război 
şi alte conflicte.  Cartea Apocalipsa descrie 
spiritele demonice la sfârşitul epocii 
acesteia că „se duc la împăraţii pământului 
întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei 
celei mari a Dumnezeului Celui 
Atotputernic”  (Apocalipsa 16:14).  Satana 
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şi demonii săi, vor provoca un timp de 
suferinţă ce va fi cu mult mai teribil decât 
orice devastare pe care fiinţele omeneşti au 
suferit vreodată (Matei 24:21-22). 
 Putem vedea din pasajele acestea că 
Satana exercită o putere întinsă asupra 
omenirii.  Dumnezeu, însă, pune limite 
puterii Satanei (Iov 1:12; 2:6).  Dumnezeu 
nu-i va permite Satanei să-i contracareze 

planul Lui pentru mântuirea omenirii.  
Dumnezeu nu va renunţa niciodată la 
controlul Lui final asupra omenirii şi a 
restului Creaţiei Sale.  (Pentru a afla mai 
mult despre rolul Satanei în afacerile 
omeneşti, cere copia ta gratuită a broşurii 
Este cu adevărat un Diavol? [Is There 
Really a Devil?]. 
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Capitolul 3 
 
 

 
 

Cum poate binele veni din suferinţă 
Sigmund Freud a lucrat ca sfătuitor să vindece lumea din dificultăţi psihologice.  Totuşi el a 
fost destul de sincer ca să admită că puterea lui de a ajuta era limitată.  El a mărturisit că el 
evidenţiază „suferinţele neuroticului numai ca să-l expună suferinţelor normale ale vieţii”  
(Ernest Becker, Negarea Morţii [The Denial of Death], 1973, p.271).  Freud a avut dreptate: 
Nu există un asemenea lucru ca o viaţă fără probleme. 
 Cum noi nu putem evita toată suferinţa, noi trebuie să păstrăm în minte că ea poate şi 
adesea produce rezultate bune. Este mai uşor să înduri suferinţa şi durerea când le priveşti ca 
încercări decât când ne gândim la ele ca la blesteme de neîndurat.   
 A fost tradiţional o caracteristică a culturii vestice, şi pe bună dreptate astfel, că unele 
dificultăţi sunt bune în aceea că ne ajută să ne maturizăm şi să devenim oameni mai buni.  
Dar, autorul Richard Kyle ne aminteşte că mare parte din Europa, Marea Britanie şi Statele 
Unite au intrat în epoca de după Creştinism, în care „Creştinismul numai este cel ce defineşte 
valorile culturale”  (Ultimele zile sunt din nou aici [The Last Days Are Here Again], 1998,    
p. 25). 
 Mentalitatea  post-creştină respinge părerea biblică tradiţională că greutăţile şi durerea 
– deşi neplăcute şi nedorite – pot lucra spre scopul final.  Expresii cum sunt „Prin răbdarea 
voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre”  (Luca 21:19) şi „în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie 
să intrăm prin multe necazuri”  (Faptele Apostolilor 14:22), deşi adevărate, numai sunt 
acceptate.   
 Biblia învaţă clar că adversitatea poate produce rezultate beneficiare.  Deşi Hristos a 
fost Fiul lui Dumnezeu, El, de asemenea „a învăţat să asculte prin lucrurile pe cari le-a suferit. 
Şi după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri 
vecinice”  (Evrei 5:8-9).  Chiar şi istoria seculară oferă multe exemple de indivizi şi naţiuni 
care, în condiţiuni dure, au învins circumstanţe dificile ca să realizeze măreţia.  Uneori un 
individ cu determinare a produs scânteia necesară pentru ca naţiuni să îndure vremuri grele şi 
să realizeze obiective demne de laudă. 
 
Un prim-ministru serveşte ţara cu tărie 
 
 Sir John Keegan a observat aceasta să fie adevărat pentru Winston Churchill şi Marea 
Britanie în cel de al Doilea Război Mondial.   În 1940, în timpul perioade celei mai 
întunecoase a conflictului, Churchill a acţionat cu curaj să adune asediatul popor Britanic.   
„Într-o serie de cuvântări magnifice, apelând la curajul şi măreţia istorică a poporului său el a 
strâns Anglia lângă el.  Prin cuvintele lui puternice, el şi-a impus „voinţa şi imaginaţia asupra 
concetăţenilor săi”  (US News & World Report [Noutăţile US şi raportul lumii], 29 mai, 
2000). 
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 Încurajaţi de determinarea Primului Ministru al lor, Englezii au rezistat loviturilor 
îngrozitoare ale Luftwaffei lui Hitler în Bătălia Angliei şi au întors un timp de încercare şi 
înfrângere iminentă într-un triumf în ceea ce a numit Churchill „momentul cel mai superb” al 
patriei sale.   
 Keegan scrie că Anglia, sub ameninţarea invaziei, „a exemplificat complet cum ar 
trebui să fie trăită cea mai superbă oră.  Ei i-au scos pe vii şi pe morţi de sub ruine, au păzit 
plajele şi şi-au „strâns curelele.” 
 Will Durant a observat că „o încercare întâlnită cu succes…ridică temperamentul şi 
nivelul unei naţiuni şi o face mai capabilă să facă faţă încercărilor viitoare”  (Lecţiile Istoriei 
[The Lessons of History], 1968, p 91). 
 Experienţa Britanică demonstrează nevoia de a ne aduna împreună şi de ne susţine unii 
pe alţii în momentele de adversitate.  Dr. Brand ne spune cum se prepară el pentru mai rău:  
Cel mai bun lucru pe care-l pot face ca să mă prepar pentru durere este să mă înconjor cu o 
comunitate iubitoare care va sta lângă mine când loveşte tragedia”  (Brand şi Yancey, p.236).  
El observă că suferinţa este intolerabilă numai când nimănui nu-i pasă”  (p. 257).   
 Dumnezeu ne dezvăluie că suferinţa poartă cu ea un scop nobil:  Ar trebui să ne ajute 
să creştem în dragostea frăţească.  „Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea 
lui Hristos,” scrie Pavel (Galateni 6:2). 
 Când grija noastră se exprimă către alţii, care suferă, cât de dureroasă şi nedorita este, 
poate fi o experienţă profitabilă.  Învăţăm realitatea că „că orice pedeapsă, deocamdată pare o 
pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, 
roada dătătoare de pace a neprihănirii”  (Evrei 12:11). 
 
Făcând faţă dificultăţilor 
 
 Credinţa că suferinţa poate să aducă beneficii considerabile aproape a dispărut din 
cultura vestică.  Este înlocuită în mare de ideea că suferinţa sau orice lucru neplăcut este 
nedrept şi trebuie să fie evitat cu orice preţ. 
 Este posibil că noţiunea aceasta să ne fie în parte lăsată moştenire de traiul într-o 
societate de cârpăceală care ne învaţă că avem dreptul să avem o pilulă pentru fiecare durere 
şi o soluţie rapidă pentru fiecare problemă.  Este de asemenea parte din mentalitatea de 
victimă – refuzul de a accepta răspunderea pentru acţiunile sau circumstanţele noastre – care 
poate slăbi societatea care îi sucombă.  Orice societate care recunoaşte că uneori viaţa nu este 
dreaptă şi desigur că nu este uşoară aproape niciodată – şi care răspunde la provocări cu curaj 
– devine mai puternică. 
 În viziunea modernă, durerea este sinistră, un duşman care trebuie să fie evitat.  O 
putem vedea în felul acesta, sau o putem privi ca un act de prevenire că trebuie să ne 
schimbăm comportarea.  Dacă nu o putem evita, atunci poate că o putem accepta ca o 
provocare şi să devenim o persoană mai puternică, mai bună. 
 Uneori nu putem face nimic decât să îndurăm încercarea şi să o lăsăm să ne şlefuiască 
caracterul.   Sfătuitorul Norman Wright a scris că „criza nu este întotdeauna rea.  Poate deveni 
un punct pivotal în viaţa ta pentru mai bine…poartă cu ea oportunitatea pentru creştere şi 
schimbare”  (Cum să ai o criză creatoare [How to Have a Creative Crisis], 1986, p. 15). 
 Biblia ne reaminteşte că în încercări trebuie să privim dincolo de prezent şi să ne 
concentrăm pe beneficiile potenţiale.  „Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, 
pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic”  (Jacov 1:4).   
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Nu lăsa încercările să te copleşească 
 
 Noi nu spunem că cineva trebuie să sufere dacă o poate evita.  Dar, când noi nu o 
putem evita, trebuie să învăţăm cum să ne comportăm cu suferinţa şi, dacă este necesar, să o 
acceptăm.  Dacă nu învăţăm să facem lucrul acesta încercările noastre pot duce la probleme şi 
mai mari, dacă alegerile pe care le facem sunt rezultatul nervozităţii aduse de încercări.   
 Cum scrie Dr. Martin, „tensiunea şi neliniştea…ne pot împiedica de a dormi cum 
trebuie şi ne fac să fim mai înclinaţi să fumăm, să bem cantităţi excesive de alcool, să 
mâncăm prea mult din alimentele nesănătoase, să omitem de a ne lua medicamentele, să 
neglijăm exerciţiile fizice, să folosim droguri recreaţionale dăunătoare, să ne permitem o 
comportare sexuală riscantă, să conducem prea repede fără să purtăm cureaua de siguranţă, să 
avem un accident violent sau chiar să comitem sinucidere”  (The Healing Mind [Mintea 
vindecătoare], 1998, p. 55).  
 Ratele ridicate de sinucidere în multe naţiuni pot reflecta în parte inabilitatea 
oamenilor de a accepta că viaţa poate fi dificilă. 
  
Un mesaj de veşti bune 
 
 Biblia ne spune că Dumnezeu permite suferinţa ca să servească un scop divin.  
Creştinii ştiu că Mântuitorul lor, Isus Hristos, a suferit şi a murit pentru ei şi că ei trebuie să-i 
urmeze în paşii Lui, ceea de include suferinţa (1 Petru 2:21).  Isus a îndurat agonia şi a murit 
astfel ca Dumnezeu să ne poată ierta păcatele şi să ne dea viaţa veşnică, în timpul căreia noi 
vom domni cu Hristos (Apocalipsa 5:10).  Cunoscând aceasta ne poate ajuta să acceptăm mai 
uşor greutăţile vieţii. 
 „Dacă răbdăm,” ne aminteşte Pavel, „vom şi împărăţi împreună cu El”  (2 Timotei 
2:12).  Hristos se va întoarce pe pământ ca să domnească – şi va aduce eventual un sfârşit 
tristeţii şi suferinţei.   
 Mesajul lui Isus este unul de noutăţi bune fundamentale care se concentrează pe 
Împărăţia lui Dumnezeu (Marcu 1:14-15), pe care Hristos o va stabili la întoarcerea Sa.  El va 
institui o epocă de pace şi fericire în toată lumea.  Isaia a proorocit despre pacea şi bucuria 
acelei Împărăţii care are să vină:  „Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele 
Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele cari-l 
acopăr”  (Isaia 9:11).   
 Când cunoştinţa despre Dumnezeu este reîntoarsă la oameni, şi influenţa Satanei 
interzisă, durerea care a rezultat din urmărirea diavolului în loc de a lui Dumnezeu va înceta 
(pentru mai multe amănunte cere broşura noastră gratuită Evanghelia Împărăţiei [The Gospel 
of the Kingdom] sau coboar-o depe Internet la www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm ). 
 
Un viitor minunat 
 
 Dumnezeu cheamă acum numai puţini, relativ vorbind, dintre oameni pentru a îi face 
parte din Biserica Lui.  El îi priveşte ca pârga (primele fructe) a recoltei Sale spirituale (Iacov 
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1:18) – aleşi, dacă rămân credincioşi, pentru a domni împreună cu Hristos în Împărăţia Sa.  
Dar El nu cheamă pe toată lumea acum (Romani 11:7-8, 25-26).  „Nimeni nu poate veni la 
Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimes” a spus Isus „şi Eu îl voi învia în ziua de apoi”  
(Ioan 6:44). 
 Când Isus a vorbit despre înviatul celor ai lui în ziua de apoi, El se referea la a doua 
Lui venire.  Pavel oferă aceste amănunte adiţionale: „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu 
glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei 
morţi în Hristos.  Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, 
ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.  Mângâiaţi-vă 
dar unii pe alţii cu aceste cuvinte”   (1 Tesaloniceni 4:16-18). 
 Când noi înţelegem şi acceptăm planul de mântuire al lui Dumnezeu, aflăm mult 
confort în acest adevăr.  Când Isus vine, acei care s-au pocăit şi L-au acceptat ca pe 
Mântuitorul lor şi şi-au dat vieţile în ascultare din dragoste, vor afla confort.  Suferinţa lor nu 
va mai exista.  Dumnezeu le va da viaţa veşnică într-un trup nou – un trup spiritual – care nu 
va cunoaşte suferinţa (1 Corinteni 15:35-54). 
 Ne vom da seama atunci de ceva ce putem înţelege numai în parte acum, cât suntem 
încă în viaţă şi carne, că „suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături 
cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi”  (Romani 8:18). 
 Acei care au ajuns să înţeleagă marele scop şi chemarea lui Dumnezeu, încă află că 
viaţa uneori este dureroasă (versul 22), dar ei înţeleg dece.  Ei privesc înainte spre timpul când 
Dumnezeu le va da viaţa veşnică şi îi va împuternici să domnească cu Hristos în Împărăţia lui 
Dumnezeu.  Pavel ne încurajează să „Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte”            
(1 Tesaloniceni 4:18). 
 
Lecţii dureroase 
 
 Paul observă că Creştinii, ca şi Hristos, trebuie să sufere:  „…vouă vi s-a dat harul nu 
numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El”  (Filipeni 1:29). 
 Petru reaminteşte Creştinilor că ei să se aştepte să sufere, pentru că Dumnezeu 
foloseşte suferinţa ca să ne ajute să ne purifice de eroare,  „Astfel dar, fiindcă Hristos a 
pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaş fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup, a 
sfârşit-o cu păcatul,  pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască 
după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu”  (1 Petru 4:1-2). 
 După cum a explicat Hristos, urmaşii lui se pot aştepta să sufere.  Dar Dumnezeu 
uneori ne permite să suferim pentrucă durerea ne învaţă să ne abţinem dela păcat chiar şi în 
situaţiile cele mai dificile.   
 Când Dumnezeu ne lasă să suferim din cauza alegerilor noastre greşite, El în fapt 
acţionează cu milostenie.  Dece?  Pentrucă consecinţa persistării în păcat când ştim mai bine 
(dacă nu ne-am pocăit de el) va fi moartea pentru toată eternitatea. 
 „Până ce am fost smerit,” zice scriitorul Psalmului 119, „rătăceam; dar acum păzesc 
Cuvântul Tău” (versul 67).  El ne aminteşte că suferinţa este o reamintire a consecinţelor 
păcatului, că suferind ne poate aduce beneficii de lungă durată, pe care nu le-am putea 
distinge în timp ce avem de a face cu durerea noastră fizică sau emoţională. 
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Scopul important al durerii 
 
 Dr. Brand a muncit ani de zile tratând pacienţi cu lepră în India şi America. În timpul 
muncii sale el a ajuns la o concluzie uimitoare privitor patologia la leprei. 
 Victimele leprei suferă blestemul de a avea extremităţile – degetele dela mâini şi dela 
picioare sau chiar şi nasul şi urechile – deteriorate şi distruse, dar nimeni nu a ştiut dece.  
Înainte de cercetările Doctorului Brand, medicii au presupus că bolnavii de lepră erau 
blestemaţi cu „carne rea.”  Descoperirea remarcabilă a Doctorului Brand a fost că problema se 
datorează bacilului leprei, care atacă nervii diferitelor părţi ale corpului, începând un proces 
care rezultă în moarea nervilor.  Când se întâmplă aceasta, un bolnav care suferă chiar şi cea 
mai mică rană – chiar şi o vânătaie – la un loc afectat, nu simte nici o durere.  În consecinţă el 
continuă să folosească partea corpului afectată.  Această folosire repetată agravează rana.  
Eventual ţesutul devine atât de dăunat încât carnea actualmente moare şi cade. 
 Dr. Brand a început să trateze rănile leproşilor protejându-le, uneori chiar şi cu ipsos. 
Rănile se vindecau şi nu mai sufereau daune în continuare.  Carnea protejată devenea din nou 
bună, chiar dacă leprosul numai recâştiga senzaţia în partea corpului afectată din cauza 
ţesutului nervos care fusese distrus permanent. 
 Dr. Brand a conchis că durerea este un dar dela Dumnezeu care ne avertizează că ceva 
nu este în regulă.   
 Observaţia doctorului este aplicabilă la cele mai multe boli, nu numai la lepră.  Când 
suferim, trebuie să răspundem semnalelor corpului şi să luăm măsuri ca să uşurăm durerea şi 
să eliminăm cauza.  „Nu am avut nici o idee cât de vulnerabil devine corpul când îi lipseşte 
acest sistem de avertizare”  (Brand şi Yancey, p. 121). 
 
Lecţii spirituale din suferinţă 
 
 Putem trage o paralelă spirituală descoperirii Doctorului Brand.  Parte din suferinţă se 
datorează propriilor noastre păcate sau prostii.   Uneori rezultatul este producerea automată în 
corpurile noastre a consecinţelor dureroase în corpurile noastre. Dumnezeu uneori permite 
asemenea disconfort – şi suferinţa – să ne ajute să dăm atenţie la ceea ce facem, şi să ne ajute 
să ne schimbăm comportarea, atitudinea sau convingerile. 
 Multă durere mintală şi fizică este rezultatul încălcării legilor lui Dumnezeu, ştiind sau 
neştiind.  După cum a zis un psihiatru:  „jumătate din lume care se duce la clinici cu plângeri 
fizice în realitate spun; viaţa mea mă doare” (ibid. p. 251). 
 Uneori păcătuim dar nu ne doare imediat. Dumnezeu ne poate aduce păcatul în atenţia 
noastră permiţând o încercare dureroasă ulterioară.  „…Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte, 
şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte”  (Evrei 12:6).  Scripturile conţin exemplele 
multor oameni ale căror vieţi au demonstrat principiul acesta. 
 Permiţând ca necazul să ne aducă în atenţie greşelile şi defectele de caracter, 
Dumnezeu nu este diferit de orice alt părinte iubitor.  Taţii şi mamele care îşi iubesc copiii lor 
învestesc timp şi efort învăţând şi întărind lecţiile pentru binele lor.  Dumnezeu face la fel 
pentrucă El doreşte ca noi să învăţăm (Evrei 12:5-11). 
 Dumnezeu uneori ne permite să suferim astfel ca să deosebim binele de rău, ca să ne 
dăm seama de dependenţa noastră de El şi de instrucţiunile Lui.  Deci, nu ar trebui să fim 
surprinşi când viaţa, chiar şi pentru un Creştin, include stresuri şi încercări.  (1 Petru 4:12-13). 
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 În alte circumstanţe suferinţa poate să se întâmple nu ca un rezultat direct al păcatului 
per se, dar pentru că Dumnezeu vede nevoia ca să finiseze şi să întărească o parte a 
caracterului nostru.  Aşa cum un muşchi s-ar atrofia dacă nu este folosit, tot aşa caracterul şi 
credinţa noastră se pot atrofia dacă nu sunt exersate. 
 Petru scrie despre valoarea încercărilor când el ne explică:  „În ea voi vă bucuraţi 
mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite 
încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi 
care totuşi este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus 
Hristos”  (1 Petru 11:6-7). 
  
Învăţând să depindem de Dumnezeu 
 
 Trebuie să ne dăm seama că, deşi Dumnezeu permite încercările, El nu ne este 
indiferent când acestea sosesc.  Dumnezeu este Tată.  Chiar mai mult decât un tată omenesc 
plin de dragoste.  El nu se bucură să-şi vadă copii în dureri.  Ce simte El către noi în asemenea 
momente?  „Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi”    
(1 Petru 5:7).  Cuvintele acestea ne spun că uneori trebuie să depindem total de Dumnezeu 
pentru puterea de a îndura.   
 Când suntem în durere, Dumnezeu ne vrea ca să venim la El.  El promite că ne va 
ajuta când o facem. Pavel a scris că Dumnezeu îi încurajează pe cei mâhniţi (2 Corinteni 7:6), 
dar trebuie să-i cerem Lui ajutorul acela.  El ne promite că nu ne va încerca dincolo de 
limitele noastre şi ne va prevedea fie cu uşurare, fie cu puterea de care avem nevoie ca să 
îndurăm (1 Corinteni 10:13).  Trebuie să-L luăm pe Dumnezeu la cuvântul Lui şi să ne ducem 
la El cu promisiunea aceasta, în special când simţim că suntem aproape de punctul de rupere. 
 Trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu adesea îi protejează pe cei care Îl caută.  
„Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este 
doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână”  (Psalm 37:23-24).   
 Citeşte întreg Psalm 91 cu aceasta în minte.  Noi trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să 
ne protejeze pe noi şi pe cei dragi.  El aude rugăciunile drepţilor (Iacov 5:16; 1 Petru 3:12), şi 
ocroteşte şi binecuvântează poporul Lui.  Totuşi, nimeni nu este imun la capriciile timpului şi 
ale şansei.  Când acestea ne afectează negativ, trebuie să-I cerem să ne adăpostească de 
suferinţele care depăşesc puterea noastră de a îndura şi să ne dea puterea să îndurăm ce 
trebuie să îndurăm. 
 
Dumnezeu rămâne în control 
 
 Studii au arătat că puterea unei persoane să îndure durerea este ajutată de perceperea  
unui control asupra ei.  Noi trebuie să facem tot ce putem ca să ne uşurăm şi să câştigăm 
control asupra suferinţei noastre. Atunci ne dăm seama că nu suntem păpuşi supuşi capriciilor 
durerii şi că putem alege să păstrăm controlul asupra atitudinii şi răspunsului nostru la durere. 
 Ca slujitori ai lui Dumnezeu trebuie să învăţăm că în final El este în control şi e plin 
de compasiune.  El este doritor şi capabil să ne mântuiască.  Urechile Îi sunt deschise 
rugăciunilor noastre (1 Petru 3:12). 
 Dar El se aşteaptă ca să depindem de judecata şi timpul Lui şi să ne încredem în El 
implicit „În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul care ne-a 
lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, aşa 
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că nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă.” A scris Pavel. „Ba încă ne spunea gândul că trebuie 
să murim; pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înşine, ci în Dumnezeu care înviază 
morţii.  El ne-a izbăvit şi ne izbăveşte dintr-o astfel de moarte, şi avem nădejde că ne va mai 
izbăvi încă”  (2 Corinteni 1:8-10). 
 
 

Evenimentele modelează caracterul unui viitor Prezident 
 
Theodor Roosvelt, al 26-lea preşedinte al 
Statelor Unite, a fost întărit de suferinţa lui.  
El a fost binecuvântat cu o minte ageră şi 
capabilă, dar a avut un corp bolnăvicios.  
El a suferit de o astmă debilitantă. 
 Când Theodor a fost de circa 12 ani 
tatăl lui i-a spus:  „Theodor, tu ai mintea 
dar nu ai corpul şi fără ajutorul corpului 
mintea nu poate ajunge atât de departe cât 
ar trebui…Tu trebuie să-ţi faci corpul tău 
propriu…Este o corvoadă grea ca să-ţi faci 
corpul tău propriu…dar ştiu că o vei face”  
(David McCullough, Dimineţi pe cal 
(Mornings on Horseback], 1981, p. 112). 
 Teddy, cum aveau să-l cheme 
Americanii cu afecţiune, a povestit mai 
târziu unui prieten efectul pe care 
admonestarea tatălui său a avut-o asupra 
lui.  Din remarcile tatălui său el s-a văzut 
ca un specimen omenesc slab, aşa că a 
trebuit să se facă puternic. 
 El a început imediat un program de 
dezvoltare fizică, antrenându-se la o sală 
de gimnastică cu greutăţi şi saci de box.  
Teddy a fost religios în determinarea lui 
să-şi îmbunătăţească sănătatea.  

Determinarea lui l-a răsplătit.  El şi-a 
dezvoltat un corp puternic ne mai fiind 
suferind de astmă. 
 Mai târziu în viaţă Teddy Roosvelt 
avea să sufere o încercare şi mai mare când 
mama lui şi tânăra lui soţie aveau să moară 
în aceeaşi zi.  Soţia lui născuse o fetiţă 
numai cu două zile mai înainte.  El nu a 
putut să explice o asemenea tragedie.  El a 
zis că nu avea nici un răspuns, cu excepţia 
„Voinţei lui Dumnezeu” sau „o soartă 
stranie şi teribilă” (ibid. p.285). 
 Deşi unii biografi spun că el nu s-a 
recuperat niciodată din calamitatea aceasta, 
el a răspuns provocării ei şi a triumfat 
peste depresiunea care îl învăluise. 
 Deşi moartea soţiei sale la vârsta de 
22 de ani a fost zdrobitoare, el s-a refăcut 
şi şi-a continuat ascensiunea la măreţia 
naţională.  Unii au observat că dacă el nu 
ar fi suferit în felul acela s-ar fi putut să nu 
ajungă niciodată preşedinte al Statelor 
Unite.  Theodor Roosvelt, ca mulţi alţii, a 
răspuns la încercări şi suferinţe realizând 
mai mult decât ar fi realizat el dacă 
încercările acelea nu s-ar fi avut loc. 

 
Viaţă fără durere? 
 
 Între timp, poate că putem prinde înţelepciunea cuvintelor lui Iacov:  „Fraţii mei, să 
priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii cari ştiţi că încercarea 
credinţei voastre lucrează răbdare.  Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru 
ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic”  (Iacov 1:2-4). 
 Cuvintele lui Iacov pot să pară nerealiste locuitorilor lumii din vest pentru că mulţi 
trăiesc cu iluzia că noi trebuie să fim capabili să eliminăm durerea.  Iacov a trăit într-o 
societate în care lumea se confruntă cu suferinţa regular şi des.  Ei erau mai obişnuiţi cu 
beneficiile suferinţelor decât noi. 
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 O viaţă fără durere este imposibilă.  Noi trebuie să acceptăm realitatea că Dumnezeu 
ne învaţă lecţii preţioase prin suferinţa noastră.   Aceasta nu înseamnă să suferinţa va fi 
plăcută vreodată.  Chiar când considerăm perspectiva durerii în avans şi ne pregătim mintal 
pentru ea, când soseşte ne aşteaptă o deşteptare crudă.  Durerea pătrunde în viaţa noastră cu o 
realitate pătrunzătoare.  Este inamicul nepoftit, sau cel puţin aşa pare. 
 Dar suferinţa şi încercările pot fi ajutoare, în sensul spiritual, în prepararea noastră 
pentru scopul lui Dumnezeu şi Împărăţia Sa.   Uneori acceptarea suferinţei se întâmplă mai 
complet numai după faptă – după ce am îndurat-o şi înţelegem maturitatea spirituală pe care o 
poate produce în noi. 
 Singura mântuire de dureri şi greutăţi vine dela Dumnezeu, prin rugăciuni şi încredere 
în El.  Imediat înainte ca Isus să sufere tortura răstignirii Sale, El s-a rugat:  „Tată, dacă este 
cu putinţă, depărtează dela Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu”  
(Matei 26:39). 
 Petru ne aminteşte de beneficiile întâmpinării adversităţilor:  „Dumnezeul oricărui har, 
care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa vecinică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va 
desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi”  (1 Petru 5:10). 
 
 

Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată 
 
Rareori dorim să contemplăm moartea – 
fie a noastră, fie a altuia.  Când cineva drag 
moare noi plângem – cum se şi cuvine. 
 Este evident, totuşi, că trupurile 
noastre nu au fost menite să dureze pentru 
totdeauna.  Aşa cum ne spun Evrei 9:27, 
„oamenilor le este rânduit să moară o 
singură dată…” 
 Dumnezeu nu a creat corpurile 
noastre să dureze mai mult decât câteva 
decade.  Psalmul 90:10 ne reaminteşte că 
„anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de 
ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de 
ani.”  Cu avansurile medicale, spitalele şi 
tehnologia dezvoltată în cursul ultimului 
secol, durata vieţii noastre este aceeaşi cât 
a fost când a fost scris psalmul acesta cu 
câteva mii de ani în urmă.  Unii vor trăi 
ceva mai mult, alţii ceva mai puţin, dar 
aceasta este tot la ceea ce se aşteaptă cei 
mai mulţi dintre noi.  Viaţa este scurtă, 
prea scurtă ca să ne pierdem timpul pe 
lucruri care, până la urmă, nici nu sunt atât 
de importante. 
 Nu ar trebui să fim surprinşi când 
moartea ne bate la uşă.  Este simplu felul 

în care am fost făcuţi.  Aşa cum iarba 
creşte şi atunci se ofileşte, şi florile de pe 
câmpie care înfloresc pentru câteva zile şi 
la fel de repede dispar, tot aşa şi noi 
înflorim pentru câteva zile şi după aceea 
murim (Isaia 40:6-8).  Trupurile noastre 
fizice vor îmbătrâni şi se vor uza.  
Dumnezeu nu le-a creat ca să fie 
permanente. 
 Totuşi, nu înseamnă că totul s-a 
sfârşit.  Credinciosul Iov, a ştiut că se va 
odihni în mormânt până la venirea învierii.  
„Ah! de m-ai ascunde în locuinţa morţilor, 
de m-ai acoperi până-Ţi va trece mânia, şi 
de mi-ai rândui o vreme când Îţi vei aduce 
iarăş aminte de mine!  Dacă omul odată 
mort ar putea să mai învieze, aş mai trage 
nădejde în tot timpul suferinţelor mele, 
până mi se va schimba starea în care mă 
găsesc.  Atunci m-ai chema, şi Ţi-aş 
răspunde, şi Ţi-ar fi dor de făptura mâinilor 
Tale”  (Iov 14:13-15). 
 Deşi moartea este tristă, nu este 
sfârşitul speranţei.  Dumnezeu promite o 
înviere la nemurire pentru slujitorii Lui 
credincioşi ca să domnească împreună cu 
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Isus Hristos şi să-l ajute să administreze 
Împărăţia lui Dumnezeu (1 Corinteni 
15:50-54; Apocalipsa 20:4-6; 5-10). 
 Pentru acei care nu L-au cunoscut 
sau acceptat pe Hristos, Dumnezeu oferă o 
înviere diferită mai târziu, pentru ca şi ei să 
poată afla adevărul planului Său şi să 
primească darul mântuirii (vei afla mai 
mult despre aceasta în ultimul capitol al 
acestei broşuri). 

 Pentru o înţelegere mai bună a ceea 
ce ne dezvăluie Biblia, cere copia gratuită 
a broşurii Ce se întâmplă după moarte?  
[What Happens After Death?] şi Cer şi 
Iad: ce ne învaţă Biblia în realitate? 
[Heaven and Hell:  What Does the Bible 
Really Teach?].  Ambele sunt gratis dela 
oricare din birourile noastre sau le poţi cere 
sau coborî dela www.gnmagazine.org sau 
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm .  

 
 
Concentrare pe viitor 
 
 Când ne dăm seama de beneficiile care însoţesc suferinţa noastră, o putem îndura mai 
uşor.  Victor Frankl, un psyhoterapist care a supravieţuit lagărului morţii dela Auschwitz în al 
doilea Război Mondial, a descoperit importanţa găsirii semnificaţiei în viaţă, în special în 
circumstanţele cele mai rele.  El a observat că prizonierii care se puteau concentra pe un scop 
erau cu mult mai probabili să supravieţuiască. 
 Deşi putem avea greutate să înţelegem beneficiile spirituale ale suferinţei, până la 
urmă le vom putea pricepe complet când vom primi viaţa veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu         
(2 Petru 1:11). 
 În Împărăţia aceea vom câştiga nemăsurat mai mult decât tot ceea ce am pierdut 
vreodată prin suferinţa din viaţa aceasta.  După cum explică Pavel:  „Eu socotesc că 
suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are 
să fie descoperită faţă de noi”  (Romani 8:18).  El ne reaminteşte că „toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt 
chemaţi după planul Său”  (versul 28).  Dumnezeu l-a inspirat pe Pavel să scrie aceasta, şi noi 
trebuie s-o credem! 
 Suferinţa ne ajută să ne împlinim potenţialul ca copii ai lui Dumnezeu (1 Ioan 3:1).  
Cu ajutorul lui Dumnezeu, numai bine va rezulta din ea.  Un poet a descris-o astfel: 
  „Fiecăruia vi s-a dat un sac cu scule, 
  O piatră fără formă şi o carte de regule, 
  Şi înaintea fiecăruia viaţa a aruncat 
  O treaptă sau o piatră de împiedicat.” 
 Această treaptă este calea spre Împărăţia lui Dumnezeu. 
 
Preparându-ne pentru o moştenire 
 
 Pavel ne spune că, pe lângă a fi copiii lui Dumnezeu, suntem „moştenitori ai lui 
Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos”  (Romani 8:16-17).  Dacă suntem moştenitori, 
atunci avem o moştenire.  Biblia dezvăluie că moştenirea noastră nu este un viitor de lenevie 
şi plăcere dar una de mare răspundere. 
 Scripturile dezvăluie că noi vom moşteni proprietatea şi lucrul Tatălui nostru, într-un 
sens real.  Avem încă multe de învăţat dela Tatăl nostru.  El doreşte să ne dea timp să creştem.  
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El vrea să ne înveţe ce vom avea nevoie să ne ajute să ne dezvoltăm caracterul care ne va 
trebui. 
 Nu există scurtătură în procesul acesta.  Cunoştinţa nu este suficientă.  Caracterul nu 
se poate dezvolta peste noapte; cere timp şi efort considerabil.  De aceea Pavel ne spune că 
„dacă suferim cu adevărat împreună cu El [Hristos], ca să fim şi proslăviţi împreună cu El”  
(versul 17).  La fel ca şi Hristos care a învăţat şi a fost perfecţionat prin lucrurile pe care le-a 
suferit (Evrei 5:8-9), tot aşa şi noi vom învăţa şi vom deveni perfecţi prin adversităţile noastre, 
ca până la urmă să împărtăşim moştenirea împreună cu El în Împărăţia lui Dumnezeu. 
 Promisiunea extraordinară a acestei moşteniri împărtăşite – înfierea în familia veşnică 
a lui Dumnezeu (Romani 8:14-23) – ajută să explice dece trebuie să suferim noi.  Dacă 
viitorul nostru era simplu de a zăcea în rai şi de a privi la Dumnezeu pentru veşnicie, El ar 
putea să ne ia acum sau să ne lase aici şi să ne protejeze de orice fel de adversitate şi durere.  
Un asemenea rol nu ar cere nimic din partea noastră. 
 Dar viitorul nostru este cu mult mai măreţ decât aceea.  Mai mare răspunderea pe care 
o are rezervată pentru noi, mai mari sunt greutăţile de ajunge acolo. 
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Capitolul 4 
 
 
 
 

Când va înceta  
suferinţa? 

 

În capitolul precedent am văzut că Dumnezeu are  un scop care se extinde dincolo de viaţa 
aceasta.  Scopul Lui măreţ ia în considerare suferinţa fiecărei persoane care răspunde chemării 
Lui.  Totuşi, cei mai mulţi membri ai rasei omeneşti fie că nu răspund chemării, fie că nu îşi 
dau seama de acest scop fantastic.  Deci, în „acest veac rău”  (Galateni 1:4) Dumnezeu 
permite fiinţelor omeneşti să înveţe lucruri importante. 
 El doreşte ca omenirea să ştie că păcatul produce consecinţe oribile şi că, de când cu 
Grădina Edenului, ne-am adus multă durere asupra noastră respingând instrucţiunile Lui.  
Deşi atraşi de influenţa coruptă şi rea a Satanei, fiinţele omeneşti trebuie să accepte toată 
răspunderea pentru consecinţele acţiunilor lor.  Lumea ar fi fost un loc plin de pace, siguranţă 
şi fericire numai dacă omul ar fi ales să urmeze căile lui Dumnezeu în loc de ale Satanei. 
 Dumnezeu este hotărât să învăţăm lecţia, oricât de dureroasă ar mai fi.  Biblia 
înregistrează că El a încercat în multe ocazii să descurajeze oamenii de a continua pe căile lor 
rele.  Dar majoritatea copleşitoare a respins în mod repetat poruncile Lui, la fel ca şi Adam şi 
Eva în Grădina din Eden. 
 
Reacţia omului la mesagerii lui Dumnezeu 
 
 Spre exemplu, după ce Dumnezeu a eliberat Israelul antic din sclavia egipteană, 
Israeliţii au făcut un legământ cu El să-i ţină poruncile.  Dar ei au renegat această înţelegere. 
 Atunci Dumnezeu a trimis mulţi prooroci, ale căror mesaje sunt păstrate pentru noi în 
Biblie, să-i avertizeze şi să-i încurajeze să se pocăiască.  „Dar ei şi-au bătut joc de trimeşii lui 
Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele, şi au râs de proorocii Lui, până când mânia Domnului 
împotriva poporului Său a ajuns fără leac” (2 Cronici 36 :16). 
 În loc să asculte, ei i-au persecutat şi adesea i-au ucis pe mesagerii lui Dumnezeu.  
Prin profetul Isaia Dumnezeu a vorbit de cum au nesocotit ei oferta Lui de ajutor.  „Mi-am 
întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit…”  (Isaia 65:2). 
 Pentru că ei au refuzat să-i răspundă, Dumnezeu i-a condamnat la o pedeapsă 
naţională.  Imperiul Asirian a cucerit Israelul şi a luat populaţia în captivitate în al 8-lea secol 
B.C (2 Împăraţi 17:5-8).  Regatul lui Iuda a fost subjugat de Babilonul lui Nabucodonosor şi 
luat în exil cu puţin mai mult de un secol mai târziu  (2 Cronici 36:15-20). 
 Parte din naţiunea Iuda s-a întors, în cele din urmă, în ţara natală şi acolo a fost locul 
unde a propovăduit Isus descendenţilor lui Iuda, circa 5 secole după reîntoarcerea lor.  Când ei 
au auzit mesajul lui Isus poruncind pocăire şi ascultare, care a fost reacţia lor?  Majoritatea L-
au   refuzat cum o făcuseră mai devreme cu profeţii.  Şi după aceea L-au omorât! 
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 Ocazional Dumnezeu a trimis profeţi care să avertizeze naţiunile păgâne.  În toată 
istoria citim numai despre un singur popor ne-israelit   care temporar s-a pocăit en masse de 
păcatele lor după avertismentul lui Dumnezeu.  Profetul Iona a propovăduit oraşului Ninive şi 
le-a spus locuitorilor lui:  „„Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!”  (Iona 3:4).  
Regele şi restul populaţiei s-au pocăit de păcatele lor şi Dumnezeu i-a cruţat (versurile 5-10).  
Mai târziu, totuşi, ei s-au reîntors la răutatea lor.  Ca rezultat armatele invadatoare i-au cucerit 
în 612 B.C. 
 Înregistrarea istorică arată că, chiar şi atunci când Dumnezeu şi-a oferit ajutorul şi 
ghidarea naţiunilor, ele de obicei L-au refuzat – întocmai cum făcuseră şi Adam şi Eva. 
 
Aceeaşi atitudine veche 
 
 Noi nu suntem deosebiţi astăzi. Omenirea încă respinge instrucţiunile lui Dumnezeu.  
Cuvântul Lui – Biblia – este la îndemână imediat în cea mai mare parte a lumii.  Şi totuşi 
foarte puţini o citesc în mod regulat, şi chiar şi mai puţini o ascultă.  Nu numai că ei nu se 
supun instrucţiunilor ei, dar din ce în ce mai mult, în special între cei care se pretind 
intelectuali, lumea ţine Biblia în dispreţ.  Chiar şi unii conducători religioşi pretind numai de 
formă că sunt de acord cu Biblia dar dispută părţi majore din ea.  Ei îşi aleg care părţi le vor 
asculta şi care se cred liberi să nu le bage în seamă. 
 Solomon a însumat potrivit condiţia omenească atunci când a scris:  „Ce este strâmb, 
nu se poate îndrepta…”  (Ecleziast 1:15).  Omenirea istoric a respins instrucţiunea lui 
Dumnezeu şi continuă să o facă.  Refuzând dezvăluirea lui Dumnezeu noi ne-am separat 
singuri de singura soluţie de durată la problemele noastre.  
 Rezultatul este o continuare de durere şi necazuri între naţiuni.  Ca rezultat, obiceiul 
lui Dumnezeu din primul secol până acum a fost să cheme numai câţiva indivizi ici şi acolo, 
din „veacul acesta rău”  (Galateni 1:4) ca să devină slujitorii Lui credincioşi. 
 Restul omenirii bâjbâie în întuneric.  Ei caută înţelegerea şi semnificaţia în viaţă dar 
rămân în general ignoranţi de motivele pentru care suntem năpăstuiţi cu atât de multă 
suferinţă.  „Cari învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a 
adevărului” este cum a exprimat-o Pavel (2 Timotei 3:7).  Păcăliţi de diavol şi prizonieri ai 
păcatului, omenirea, ca un întreg, este separată de înţelegerea sfântă şi fără cunoştinţă este 
ţinta urii şi a mâniei Satanei (Efeseni 2:3). 
 Omenirea consistent pune vina pe Dumnezeu pentru răul şi suferinţa din lume.  Dar nu 
este Dumnezeu de vină.   Răspunderea, însă, rămâne strict la noi pentru hotărârea de a refuza 
ghidarea lui şi de a alege o viaţă de păcat – şi pe Satana pentru înşelarea lui a omenirii. 
 
Când va fi sfârşitul? 
 
 Veştile bune sunt că Dumnezeu nu a renunţat la omenire.  El a permis lui Adam şi Eva 
libertatea să aleagă, aşa că El de asemenea lasă naţiunile şi locuitorii naţiunilor să meargă pe 
căile lor proprii.  El lasă lumea să sufere ca să ne înveţe că nu putem găsi pace, securitate şi 
mulţumire  durabile fără El.   
 Noi învăţăm lecţia grea că nu ne putem guverna singuri corect separat de Dumnezeu şi 
legile Lui.  Rezultatul în final al eforturilor noastre este că, imediat înainte de întoarcerea lui 
Hristos pe pământ, omenirea se va afla pe marginea anihilării.  „Şi dacă zilele acelea n-ar fi 
fost scurtate, nimeni n-ar scăpa”  (Matei 24:22). 
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  Aceasta a fost avertizarea lui Isus aproape cu 2000 de ani în urmă.  Numai în 
timpurile recente am intrat într-o epocă în care avem efectiv puterea să distrugem lumea.  
Conducătorii de guverne, ştiinţă şi religioşi cred că singurul mod în care putem evita 
distrugerea este să stabilim un sistem internaţional de cooperare.   
 Michio Katu, om de ştiinţă, autor şi moderator de televiziune, scrie că „simpla putere a 
…revoluţiilor ştiinţifice va forţa naţiunile globului să coopereze la o scală nevăzută niciodată 
mai înainte în istorie.”  El adaugă:  „În culise totdeauna pândeşte posibilitatea unui război 
nuclear,  izbucnirea unei pandemii mortale, sau prăbuşirea mediului înconjurător”  (Viziuni:  
Cum ca revoluţiona ştiinţa secolul 21 [Visions:   How Science Will Revolutionize the 21st 
Century, 1998, p. 19]. 
 Hristos a proorocit că naţiunile, nesurprinzător, nu vor reuşi în încercările lor de a 
coopera în pace.  El a avertizat că războiul nu va înceta, doar va creşte (Matei 24:6-8).  
Suferinţa nu va dispărea;  numai se va intensifica   (versurile 21-22).   
 Dumnezeu va permite oamenilor să încerce să se guverneze singuri, chiar aşa cum ei 
orbecăiesc în întunericul spiritual.  Dar deoarece ei au pus poruncile deoparte‚ ei nu pot avea 
succes.  Dumnezeu va aduce toată lumea să-şi dea seama că ei nu pot obţine pacea omenirii şi 
să pună un sfârşit necazurilor şi suferinţelor fără intervenţia Lui.     
 Ca Dumnezeu iubitor şi drept, Creatorul nostru nu va permite unei lumi rele şi 
nedrepte să continue la nesfârşit. El nu va permite ca noi să ne anihilăm singuri.  El îl va 
trimite pe Isus pe pământ, de data aceasta ca să guverneze ca Împărat al împăraţilor 
(Apocalipsa 19:16).  Mesia va interveni la momentul crizei celei mai serioase din viaţa omului            
(Daniel 12:1).   
 În fapt, Dumnezeu va dărâma totul şi o va lua dela început.  Odată ce distrugerea 
mondială descrisă în Apocalipsa 6:19 şi alte profeţii biblice şi-a urmat cursul, Hristos va 
interveni să stabilească imperiul de dreptate şi va începe să corecteze nedreptatea şi 
incorectitudinea din lume. 
 
Cum vor afla pacea până la urmă acei care suferă? 
 
 Planul lui Dumnezeu include o cale care să-i răscumpere pe toţi cei care au suferit şi 
au murit în trecut fără să înţeleagă dece au suferit.  Bilioane de bărbaţi, femei şi copii au trăit 
şi au murit prin toată istoria fără să-l cunoască pe Dumnezeu sau realizarea scopului Său.  
Majoritatea acestora n-au auzit niciodată de Isus Hristos în timpul vieţii lor.  Ei au trăit şi au 
murit ignoranţi dece a venit El şi fără să priceapă planul lui Dumnezeu. 
 Biblia ne dezvăluie că, 1000 de ani după întoarcerea lui Isus, Dumnezeu va aduce 
înapoi la viaţă pe toţi cei care au trăit vreodată dar au primit puţină înţelegere a scopului lui 
Dumnezeu.  El îi va învia la o viaţă fizică temporară şi le va da o ocazie finală ca să-şi 
exercite libera voinţă – dar de data aceasta cu o înţelegere a adevăratei cunoştinţe spirituale 
într-o lume în care calea lui Dumnezeu şi nu a Satanei domină. 
 În momentul acela ei vor trebui să aleagă, sau în cunoştinţă de cauză să respingă, calea 
de viaţă a lui Dumnezeu.  Alegerea lor va determina dacă vor primi  viaţa veşnică sau vor 
pieri în lacul de foc (Apocalipsa 20:15). 
 Aceasta va fi prima lor ocazie pentru mântuire, pentru că ei fuseseră mai înainte 
alienaţi de Dumnezeu prin înşelăciunea Satanei (2 Corinteni 4:3-4; 1 Ioan 5:19; Apocalipsa 
12:9) 
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 Cu Satana orbindu-i, ei nu au priceput niciodată scopul lui Dumnezeu.  Când îi va 
învia într-o lume în care adevărul Lui se va găsi din belşug (Ieremia 31-34; Isaia 11:9), ei se 
vor gândi la suferinţa imensă pe care păcatul a cauzat-o dealungul  istoriei şi vor putea alege 
din nou, de data aceasta cu o înţelegere completă a consecinţelor păcatului şi a suferinţei pe 
care o aduce.  Cei mai mulţi vor începe să facă alegeri corecte şi să-L accepte pe Hristos ca 
Mântuitor al lor – o potecă, dacă va fi aleasă îi va conduce la viaţa veşnică. 
 Apocalipsa 20:12 descrie învierea aceasta:  „Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd 
în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă 
carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise 
în cărţile acelea”  (Apocalipsa 20:12). 
 Dumnezeu îi va învia pe aceşti oameni, atunci ei vor fi judecaţi după normele biblice 
conform cu felul în care răspund la iluminarea spirituală pe care au primit-o acum pentru 
prima dată.  (Pentru mai multe amănunte privitor la învierea descrisă în Biblie cere broşurile 
gratuite Ce se întâmplă după moarte? [What Happens After Death?] şi Planul zilelor sfinte 
ale lui Dumnezeu:  Promisiunea de speranţă pentru omenire [God’s Holy Day Plan:  The 
Promise of Hope for All Mankind] sau coboară-le depe Internet la:  
www.ucg.com/litlibrary/easteuropean/index.htm ). 
 Lumea prezentă rea nu este justă şi nici nu poate fi niciodată.  După cum am văzut, 
este lumea Satanei nu a lui Dumnezeu.  Dar Dumnezeu este perfect drept, milos şi corect.  
Planul Lui prevede pentru o lume transformată, o cale pentru răscumpărarea întregii omeniri 
şi când totul va fi zis şi făcut, toată suferinţa va fi ştearsă. 
 Apocalipsa 21:3-4 descrie vremea când nu va mai fi suferinţă:  „Şi am auzit un glas 
tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va 
locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.  El 
va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici 
ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintâi au trecut.”  Ce cuvinte încurajatoare! 
 

Mergând prin văile vieţii 
 
Regele David a scris în Psalmul 23 despre 
mersul prin „valea umbrei morţii.”  
Aceasta este o metaforă pentru încercările 
vieţii în general, deşi se poate aplica de 
asemenea unei persoane înfruntând propria 
sa moarte sau moartea cuiva drag.   
 În viaţa aceasta noi înfruntăm multe 
încercări.  Suntem expuşi mereu la un şir 
de încordări şi presiuni.  Însă, putem 
invoca câteva strategii ca să ne micşorăm 
povara.  Iată câţiva paşi efectivi: 

• Învaţă din încercări şi suferinţă.  
Ele ne pot ajuta să învăţăm 
îndemânări noi.  Isus Hristos a 
învăţat prin circumstanţele şi 
experienţele Lui grele (Evrei 5:8), 
la fel putem şi noi. 

• Numără-ţi binecuvântările.  Când 
ne concentrăm pe durere, adesea 
uităm cât de bună a fost viaţa 
pentru noi.  Pavel a spus că noi să 
fim întotdeauna recunoscători 
(Filipeni 4:6).  El a explicat de 
asemenea că rezultatul mulţumirii 
este „pacea lui Dumnezeu, care 
întrece orice pricepere”  (versul 7). 

• Nu fi prizonier al propriei tale 
suferinţe.  Încercările severe pot 
cauza paralizie emoţională.  
Trebuie să fim activi pentru că 
inactivitatea devastează mai departe 
moralul.  Dr. Paul Brand, un expert 
în subiectul durerii, a zis:  „Când 
mă confrunt cu o durere intensă, 
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caut activităţi care mă vor absorbi 
complet, fie mintal sau fizic.  Am 
aflat că distracţia conştientă şi 
disciplina activităţii pot fi unelte 
folositoare în combaterea durerii”  
(Paul Brand şi Filip Yancey, The 
Gift Nobody Wants [Darul pe care 
nu-l vrea nimeni], 1993, p.254). 

• Găseşte pe cineva cu care să-ţi poţi 
împărtăşi  povara.  Multă lume în 
decursul unor încercări severe, face 
greşeala să încerce să le manipuleze 
singuri.  Fără discuţie că acei care 
se întind spre alţii în momentele de 
nevoie beneficiază din aceasta.  Noi 
avem nevoie de contact omenesc.  
„Mai bine doi decât unul…Căci, 
dacă se întâmplă să cadă, se ridică 
unul pe altul; dar vai de cine este 
singur, şi cade, fără să aibă pe altul 
care să-l ridice!”  (Ecleziaste 4:9-
10). 

• Împarte încercarea în bucăţi mici.  
Când dificultăţile tale sau munca 
sunt copleşitoare, împarte-le în 
sarcini care sunt mai uşor de 
mânuit. 

• Ia viaţa o zi câte o zi.  Lumea 
luptându-se cu depresiunea, cu 
luptele emoţionale şi greutăţile în 
general adesea are aceeaşi stare 
mintală de înfrângere de sine.  
Emoţiile lor le spun că încercările 
lor nu se vor termina niciodată.  În 
asemenea momente avem nevoie de 
o atitudine care îşi dă seama că şi 
încercarea aceasta va trece – şi într-
adevăr cele mai multe dificultăţi o 
fac.  Adoptă perspectiva 
psalmistului:  „Aceasta este ziua, 
pe care a făcut-o Domnul: să ne 
bucurăm şi să ne veselim în ea!”  
(Psalm 118:24), în pofida 
dificultăţilor noastre. 

• Nu te lăsa frustrat de chestiuni 
minore.  Învaţă să pui problemele 

mici înapoia ta şi ia hotărârile de 
importanţă mai mică cu un minim 
de stres şi grijă. 

• Mănâncă o dietă echilibrată şi 
hrănitoare.  Trupurile şi minţile 
noastre sunt cu mult mai puţin 
capabile să aibă de a face cu stresul 
şi alte dificultăţi dacă nu le 
prevedem cu materialele nutritive 
de care au nevoie. 

• Exersează regulat.  Exerciţiul 
corect elimină stresul, aduce un 
sentiment de bunăstare şi ne ajută 
să dormim mai bine – toate fiind 
importante pentru mulţumirea 
noastră şi stabilitatea mintală. 

• Oferă-ţi odihnă şi relaxare 
regulată.  Dumnezeu ne-a poruncit 
că să ne odihnim în fiecare 
săptămână în ziua de Sabat.  Noi 
avem nevoie de asemenea şi de 
timp de relaxare zilnică. 

• Fă o schimbare.  Nu putem 
întotdeauna evita unele situaţii 
dezastruoase, iar altele pe care să 
nu le evităm.  Ar fi rău să optăm 
afară din ele.  Dar nu fi un „gluton” 
pentru pedeapsă.  Dacă poţi scăpa o 
încercare fără a fi iresponsabil, ia 
măsuri ca să o poţi face (vezi 
Proverbe 22:3). 

• Dezvoltă-ţi simţul tău de umor.  „O 
inimă veselă este un bun leac”  
(Proverbe 17:22).  Umorul ne ajută 
să ne ridicăm deasupra stresului. 
Victor Frankl a descoperit, în 
timpul cât a fost încarcerat la 
Auschwitz, că umorul este o armă 
înnăscută în lupta pentru 
supravieţuire.  Râsul este într-
adevăr o doctorie bună. 

• Dă-ţi seama că în final toate 
lucrurile sunt în mâna lui 
Dumnezeu.  Isus ne-a îndreptat spre 
Dumnezeu:  „Tată, în mâinile Tale 
Îmi încredinţez duhul!”  (Luca 
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23:46).  David ne îndeamnă 
„Încredinţează-ţi soarta în mâna 
Domnului, încrede-te în El”  
(Psalm 37:5).  Cuvântul ebraic 
tradus „încredinţează” înseamnă 
„să răstorni un obiect.”  Un tablou 

mintal care să ne ajute să clarificăm 
înţelesul este gândul de a te arunca 
cu totul lui  Dumnezeu – ca un 
copil care ar cădea neajutorat în 
braţele întinse ale tatălui său fizic. 

 
Ce ar trebui să faci tu? 
 
 Multă lume menţine concepţia greşită care a fost populară în vremea lui Isus.  În epoca 
aceea se presupunea în mod obişnuit că sănătatea şi avuţia unei persoane erau indicaţii ale 
neprihănirii sau vinovăţiei lui.  Acei care duceau o viaţă confortabilă şi prosperă erau presupuşi 
să fi fost binecuvântaţi de Dumnezeu, în timp ce acei care sufereau de sărăcie, boli şi alte 
adversităţi se credea că erau blestemaţi divin pentru păcatele lor. 
 Isus s-a adresat acestei noţiuni când lumea i-a spus despre o tragedie care a mişcat pe 
locuitorii Ierusalemului.  Bazat pe ordinele guvernatorului Roman, câţiva oameni fuseseră 
omorâţi în timp ce aduceau sacrificii în templu.   
 Isus a întrebat:  „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti Galileeni au fost mai păcătoşi 
decât toţi ceilalţi Galileeni, pentrucă au păţit astfel?  Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi 
veţi peri la fel”  (Luca 13:2-3). 
 A fost de neconceput pentru cei care au auzit cuvintele lui Hristos că o asemenea tragedie 
poate cădea asupra unor oameni care erau în mijlocul unui act de a face bine.  Ei nu au putut nici 
să înceapă să înţeleagă cum a putut Dumnezeu să permită un asemenea dezastru. 
 Isus a vrut să spună clar că nimeni nu este imun la întoarcerile şi cotiturile vieţii.  
Morala?  Dacă nu ne pocăim noi toţi vom pieri. 
 Isus a subliniat lecţia cu un alt exemplu:  „…acei optsprezece inşi, peste cari a căzut 
turnul din Siloam, şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni, cari 
locuiau în Ierusalem?  Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel”  (versurile 4-5). 
 Moartea prematură, cum a fost omorârea Galileenilor care aduceau sacrificii, a fost 
simplu o chestiune de a fi la momentul nepotrivit în locul nepotrivit.  Victimele tragediilor 
acestea nu au fost mai mari păcătoşi decât alţi oameni;  ei au fost victime la întâmplare în 
evenimente întâmplătoare.  Ei au fost păcătoşi, totuşi, şi ca orice păcătos erau destinaţi să moară. 
 Acelaşi lucru este valabil pentru noi.  Poate că nu suntem victime ale unei violenţe 
întâmplătoare sau a căderii unei clădiri, dar suntem cu toţii păcătoşi, şi eventual ceva ne va face 
de petrecanie.  Când ne vom da seama de aceasta, avertismentul lui Isus ar trebui să ne pătrundă 
în conştiinţă:  „dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”   
 Ştiind că trăim într-o lume inundată de nefericire, în care tragedia poate să lovească în 
orice moment, nu ar trebui să dăm atenţie avertismentului lui Hristos de a ne pocăi şi să începem 
să ne aliniem viaţa noastră cu a lui?  După cum a spus Isus unui om pe care tocmai îl vindecase 
de o boală de lungă durată:  „să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău”  (Ioan 
5:14). 
 Isus se aşteaptă ca noi să ne pocăim şi să ne întoarcem la Dumnezeu.  Într-adevăr, 
„Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de 
pretutindeni să se pocăiască”  (Faptele Apostolilor 17:30).  Ştiind că timpul nostru pe pământ 
este scurt, noi mai bine să ne concentrăm pe lucrurile care sunt cel mai importante pentru El.  
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(Pentru ca să înţelegi ce înseamnă pocăinţa cere broşura noastră gratuită Transforming Your Life 
– The Process of Conversion [Transformându-ţi viaţa – procesul de convertire]). 
 
Când suferi 
 
 Când tu suferi ce trebuie să faci?  Ia-ţi problema ta lui Dumnezeu prin rugăciune cu 
credinţă şi cere-i Lui să te aline şi să te încurajeze!  În cartea Psalmi citim că Regele David l-a 
rugat pe Creator de multe ori să-i ajute suferinţele lui.   
 Isus a venit pe pământ ca să ne uşureze suferinţele noastre. El nu este străin de suferinţele 
omenirii.  El oferă alinare, ajutor şi speranţă celor care suferă.  „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.  Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci 
Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”  (Matei 11:28-29). 
 Noi nu trebuie să fim descurajaţi de răul care umple lumea.  Ştiind că suferinţa are loc 
pentru motive bine întemeiate, ne ajută să răspundem la întrebarea dece o permite Dumnezeu în 
primul rând.  Dumnezeu este suveran şi în final deţine controlul.  El a promis că va elibera lumea 
de suferinţă – nu acum, dar când Hristos se reîntoarce să stabilească Împărăţia lui Dumnezeu.  El 
ne spune să ne rugăm pentru sosirea Împărăţiei aceleia şi să aşteptăm cu răbdare acel moment 
(Matei 6:9-10; Luca 21:19).  Numai atunci va înceta suferinţa. 
 În ce priveşte viaţa ta proprie, să fii sigur că te-ai predat lui Dumnezeu în pocăire 
adevărată, aşa cum a poruncit Isus (Luca 13:3, 5).  Când Isus a venit pe pământ ca Fiu al lui 
Dumnezeu cu 2000 de ani în urmă, El şi-a dat seama că El a venit la un popor care gemea sub 
greutatea nedreptăţii şi a durerii.  Despre lumea aceea El a zis: „…Norodul acesta, care zăcea în 
întunerec, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, a răsărit 
lumina”  (Matei 4:16).  Lumina la care s-a referit a fost El Însuşi şi Adevărul lui Dumnezeu pe 
care l-a dezvăluit El.   
 Isus le-a spus oamenilor că responsabilitatea lor a fost să se întoarcă la Dumnezeu:  
„Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape”  (versul 17).  Aceasta, mai presus de orice, 
este ceea ce trebuie să facem.  Nu putem evita suferinţa într-o lume plină de rău, dar când ne 
întoarcem la Dumnezeu putem simţi alinarea şi speranţa privind înainte spre o lume fără 
suferinţă. 
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Dacă doreşti să ştii mai mult… 
 
Cine suntem: Această literatură este publicată de Biserica Unită a lui Dumnezeu, o Asociaţie 
Internaţională, care are pastori şi congregaţii prin toată lumea.  
  
Noi ne trasăm originea la Biserica pe care a înfiinţat-o Isus devreme în secolul I, a.d.   Noi 
urmăm aceleaşi învăţături, doctrine şi practice stabilite atunci.  Însărcinarea noastră este să 
proclamăm întregii lumi ca un martor evanghelia sosirii Împărăţiei lui Dumnezeu şi să învăţăm 
toate naţiunile să observe ceea ce a poruncit Hristos (Matei 24:14; 28:19-20). 
 
Gratis: Isus Hristos a zis: „Fără plată aţi primit, fără plată să daţi” (Matei 10:8).  Biserica Unită a 
lui Dumnezeu oferă aceasta  precum şi alte publicaţii gratis.  Noi te invităm să ceri abonamentul 
tău gratis la revista The Good News (Veştile Bune) şi să te înscrii la cursul de 12 lecţii (Curs de 
studiu al Bibliei) de asemenea gratis şi fără nici o obligaţie.  
 
Noi suntem recunoscători membrilor bisericii, pentru donaţiile şi zeciuelile lor, şi a altor 
susţinători care contribuie voluntar să suporte această muncă.  Noi nu solicităm publicul general 
pentru donaţii.  Însă contribuţii care să ne ajute să împărtăşim cu alţii acest mesagiu de speranţă 
sunt bine venite.  Toate fondurile sunt revizuite anual de o companie independentă de 
contabilitate. 
  
Consilieri personali la dispoziţie: Isus a poruncit urmaşilor Săi să hrănească oile Sale. (Ioan 
21:15-17).  Ca să ajute să satisfacă această poruncă,  Biserica Unită a lui Dumnezeu are 
congregaţii prin întreaga lume.  În aceste congregaţii credincioşii se adună ca să fie instruiţi din 
Evanghelie şi să îşi ţină companie.   
 
Biserica Unită a lui Dumnezeu este dedicată înţelegerii şi practicii creştinismului Noului 
Testament.  Noi dorim să împărtăşim modul de viaţă a lui Dumnezeu cu aceia, care în mod 
sincer, caută să se închine şi să urmeze pe  Mântuitorul nostru, Isus Hristos. 
 
Pastorii noştri sunt disponibili pentru sfaturi, să răspundă la întrebări şi să explice Biblia . 
Dacă ai dori să iei legătura cu un pastor sau să vizitezi una dintre congregaţii, te rugăm să ne scrii 
la una dinte adresele cele mai apropiate sau să iei legătura prin telefon. 
 
Pentru informaţii suplimentare: Poţi folosi computerul tău ca să intri la locaţia  World Wide Web 
pe Internet.   Adresa  www.gnmagazine.org  îţi dă acces la informaţii generale, numere trecute de 
The Good News (Veştile Bune), broşuri şi multe altele. 
 
Pentru coborârea broşurilor direct de pe Internet foloseşte adresa următoare: 
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm .

 
  
 
 
 


