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Capitolul 1 

CE ESTE                           
PROVIDENȚA?  

 

Într-o zi, pe când mă uitam la o emisiune de știri, 

a intervenit o reclamă la o serie de cărți despre proble-

mele vieții din trecut. Una dintre imaginile din reclamă 

ilustra un soldat confederat din războiul civil, care stă-

tea întins pe o targă și era îngrijit de o asistentă și de un 

medic de pe front. Naratorul m-a informat apoi că, dacă 

aș fi citit acea carte, aș fi înțeles mai bine ce însemna să 

fii bolnav la mijlocul secolului al XIX-lea. Acest lucru mi-

a atras atenția, pentru că mulți oameni din secolul nos-

tru sunt atât de puternic legați de aceste vremuri, încât 

se gândesc rareori la felul în care oamenii trăiau în epo-

cile și generațiile anterioare. 

Acesta este un domeniu în care eu mă consider di-

ferit de contemporanii mei. Eu mă gândesc destul de 

frecvent la viețile celor din generațiile anterioare, pen-

tru că am obiceiul să citesc cărți care au fost scrise de 

oameni ce au trăit, în multe cazuri, cu mult timp înain-

tea secolului al XXI-lea. Îmi place în special să citesc au-

tori din secolele al XVI-lea, al XVII-lea și al XVIII-lea.  
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În scrierile acestor autori văd mereu o conștienti-

zare clară a prezenței lui Dumnezeu. Acești oameni 

aveau un sentiment al providenței cuprinzătoare a lui 

Dumnezeu. Un indiciu al conștientizării adevărului că 

toată viața se află sub călăuzirea și stăpânirea Dumne-

zeului atotputernic stă chiar în faptul că unul dintre pri-

mele orașe din ceea ce sunt acum Statele Unite ale Ame-

ricii a fost Providence, Rhode Island (întemeiat în 1636). 

Tot astfel, corespondența personală a oamenilor din se-

colele anterioare, cum ar fi Benjamin Franklin sau John 

Adams, este înțesată de cuvântul providență. Oamenii 

vorbesc despre o „Providență binevoitoare” sau despre 

o „Providență mânioasă”, pentru că exista adesea o con-

vingere că Dumnezeu era implicat direct în viețile zil-

nice ale oamenilor. 

Situația este foarte diferită în zilele noastre. Fostul 

meu prieten, James Montgomery Boice, obișnuia să ne 

povestească o întâmplare amuzantă care ilustrează 

foarte bine gândirea curentă în legătură cu Dumnezeu 

și implicarea Lui în lume. Se făcea că un alpinist a alu-

necat pe o stâncă și era pe punctul de a plonja mii de 

metri într-o căzătură mortală, dar imediat ce a început 

să cadă, el s-a agățat de un copăcel firav care crescuse 

printr-o crăpătură din acea stâncă. Când alpinistul s-a 

agățat de ramura acelui copac, rădăcinile lui au început 

să se smulgă, așa că omul se confrunta cu moartea si-

gură. În acea clipă, el a strigat către cer: „Este cineva 
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acolo sus care să mă poată ajuta?” Drept răspuns, s-a 

auzit din cer un glas puternic, ca de bariton, spunând: 

„Da. Sunt aici și vreau să te ajut. Dă-i drumul acelei ra-

muri și ai încredere în Mine”. Omul nostru s-a uitat în 

sus, apoi a privit în jos către prăpastie și, în final, și-a 

ridicat din nou glasul și a spus: „Mai este cineva acolo 

sus care să mă poată ajuta?” 

Îmi place această întâmplare pentru că eu cred că 

ilustrează bine mentalitatea societății din zilele noastre. 

Mai întâi, alpinistul a întrebat: „Este cineva acolo sus?” 

Majoritatea oamenilor din secolul al XVIII-lea erau si-

guri că există Cineva acolo sus. În mințile lor erau pu-

ține îndoieli asupra faptului că un Creator atotputernic 

guverna treburile universului. Dar noi trăim într-o pe-

rioadă de scepticism fără precedent în legătură cu însăși 

existența lui Dumnezeu. Da, sondajele ne spun constant 

că între 95 și 99% dintre oamenii care locuiesc în Sta-

tele Unite cred într-un fel de Dumnezeu sau o putere su-

perioară. Eu mă gândesc că acest lucru poate fi explicat 

parțial prin impactul tradiției, astfel că idei care au fost 

prețioase pentru oameni vreme de generații sunt greu 

de abandonat, iar în societatea noastră există încă un 

anumit stigmat social atașat ateismului fățiș. De aseme-

nea, eu cred că nu putem scăpa de logica prezumției că 

trebuie să existe un fel de cauză ultimă, fundamentală 

pentru existența acestei lumi, așa cum o trăim noi. To-

tuși, de obicei, când ne apropiem de oameni și începem 
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să îi întrebăm despre ce anume cred ei că este acea „pu-

tere superioară” sau „ființă supremă”, descoperim că 

avem de-a face cu un concept mai degrabă impersonal 

decât cu un „El” – un fel de energie sau forță nedefinită. 

Iată de ce alpinistul a întrebat în final: „Mai este cineva 

acolo sus?” În acel moment de criză, el a recunoscut că 

are nevoie de o ființă stăpână peste univers. 

Există un alt aspect al acelei anecdote care, cred 

eu, este important. Când alpinistul era pe punctul de a 

cădea și a muri, el nu a întrebat pur și simplu: „Există 

oare cineva acolo sus?”, ci a specificat: „Este cineva 

acolo sus, care poate să mă ajute?” Aceasta este întreba-

rea omului modern. El vrea să știe dacă există cineva 

dincolo de sfera vieții zilnice, care să fie în măsură să îl 

ajute. Dar eu cred că alpinistul punea o întrebare și mai 

esențială. El nu voia să știe doar dacă exista cineva care 

ar putea să îl ajute, ci dacă exista cineva dornic să îl 

ajute. Aceasta este întrebarea pe care oamenii din lumea 

modernă o au când se gândesc la aceste aspecte. Cu alte 

cuvinte, ei vor să știe nu doar dacă există providența, ci 

și dacă aceasta este rece și lipsită de sentimente, sau 

bună și plină de compasiune.  

De aceea, chestiunea providenței pe care vreau să 

o analizăm în această carte nu ține doar de întrebarea 

dacă există cineva acolo sus, ci dacă acel cineva poate 

și este dornic să facă vreun lucru în lumea în care 

trăim. 
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UN UNIVERS ÎNCHIS, MECANICIST 

Printre ideile care au modelat societatea occiden-

tală, una dintre cele mai importante este aceea a unui 

univers închis, mecanicist. Această perspectivă asupra 

lumii a existat vreme de două sute de ani și a avut o in-

fluență imensă în modelarea felului în care oamenii au 

înțeles cum să trăiască. Aș spune că, în lumea seculară, 

ideea dominantă este aceea că trăim într-un univers în-

chis față de orice fel de intruziune din afară, un univers 

care funcționează doar prin forțe și cauze mecanice. Alt-

fel spus, problema omului modern este cauzalitatea. 

În societatea americană pare să se audă un protest 

crescând față de influența negativă a religiei. Religia 

este prezentată ca forța care îi ține pe oameni captivi în 

epocile întunecate ale superstiției, cu mințile încuiate 

față de orice înțelegere a realităților lumii, realități pe 

care știința le-a descoperit. 

Religia pare privită tot mai mult ca aflându-se la 

polul opus al științei și rațiunii. Este ca și cum știința 

ar fi un lucru făcut pentru minte, cercetare și inteli-

gență, în timp ce religia este ceva ce se adresează emo-

țiilor și sentimentelor. Totuși, încă există o oarecare 

toleranță față de religie. În mass-media este exprimată 

adesea ideea că orice om are dreptul să creadă ceea ce 

alege să creadă, și important este ca el să creadă ceva 

anume. Nu contează dacă ești evreu, musulman, budist 

sau creștin. 
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Când aud comentarii de genul acesta, aș vrea să 

pot striga: „Oare mai contează adevărul?” După umila 

mea opinie, esențial este să crezi adevărul. Eu nu pot fi 

satisfăcut să cred orice lucru doar de dragul de a crede 

ceva. Dacă ceea ce eu cred nu este adevărat – dacă este 

o superstiție sau o erezie – vreau să fiu eliberat de acest 

lucru. Dar mentalitatea zilelor noastre pare să fie aceea 

că, în chestiunile religioase, adevărul este neimportant. 

Noi învățăm adevărul din știință, iar sentimentele bune 

le căpătăm din religie. 

Uneori vedem prezentată ideea foarte simplistă că 

superstiția religioasă a fost ceea ce a dominat trecutul, 

așa că Dumnezeu era socotit cauza oricărui lucru. Dacă 

cineva se îmbolnăvea, boala lui trebuia să fi fost cauzată 

de Dumnezeu. Evident, acum ni se spune că bolile sunt 

cauzate de microorganisme care ne invadează trupurile 

și că acele organisme mici operează potrivit naturii lor, 

făcând ceea ce au evoluat să facă. Tot astfel, în timp ce 

oamenii credeau în vremurile de odinioară că un cutre-

mur sau o furtună erau provocate de Dumnezeu, astăzi 

suntem asigurați că există motive și cauze naturale ale 

acestor evenimente. Ele se petrec din cauza forțelor care 

sunt parte din ordinea naturală a lucrurilor. 

În secolul al XVIII-lea a fost scrisă o carte ce a de-

venit o lucrare clasică în teoria economică occidentală – 

The Wealth of Nations, de Adam Smith. În acea carte, 

Smith a încercat să aplice metoda științifică la domeniul 
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economiei, într-un efort de a descoperi ce anume cau-

zează anumite răspunsuri economice și contra-răspun-

suri de pe piață. Smith a dorit să elimine speculația și să 

găsească acele cauze elementare care produceau efecte 

predictibile. Dar chiar dacă el aplica această cercetare 

științifică rețelei complicate de acțiuni și reacții econo-

mice, el a vorbit despre „mâna invizibilă”. Cu alte cu-

vinte, Smith spunea: „Da, există cauze și efecte care se 

produc în această lume, dar trebuie să recunoaștem că 

deasupra tuturor trebuie să existe o putere cauzală ul-

timă, altfel n-ar mai exista niciun fel de puteri cauzale 

inferioare. Astfel, întregul univers este cu orchestrat de 

mâna invizibilă a lui Dumnezeu”. Totuși, în vremurile 

noastre, noi ne-am concentrat atât de mult pe activita-

tea imediată a cauzei și efectului, încât am ignorat sau 

am respins în mare parte puterea cauzală supremă din 

spatele a tot ceea ce există. În esență, omul modern nu 

recunoaște niciun concept al providenței. 

DUMNEZEUL CARE VEDE 

Doctrina providenței este una dintre cele mai fas-

cinante, importante și dificile învățături din credința 

creștină. Ea are de-a face cu întrebări dificile, cum ar fi: 

„Cum interacționează puterea și autoritatea cauzală ale 

lui Dumnezeu cu cele ale noastre?”; „Care este relația 

dintre stăpânirea suverană a lui Dumnezeu și alegerile 

noastre libere?”; „Care este relația dintre stăpânirea lui 

Dumnezeu și suferința și răul din această lume?”; și 
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„Are rugăciunea vreo influență asupra deciziilor provi-

dențiale ale lui Dumnezeu?” Cu alte cuvinte, cum ar tre-

bui să ne trăim viețile în lumina mâinii invizibile a lui 

Dumnezeu? 

Haideți să începem cu o simplă definiție. Terme-

nul providență conține un prefix, pro-, care are sensul 

de „înainte” sau „în fața”. Rădăcina vine din verbul latin 

videre, care are sensul de „a vedea”, de unde se trage și 

termenul video din limba modernă. Astfel, literal vor-

bind, termenul providență are sensul de „a vedea mai 

dinainte”. Providența lui Dumnezeu se referă la faptul 

că El vede ceva mai dinainte pe scara timpului. 

Providența nu este același lucru cu ideea de cu-

noaștere mai dinainte sau preștiința lui Dumnezeu. 

Preștiința este abilitatea Lui de a privi înainte, pe cori-

doarele timpului, și de a ști rezultatul unei acțiuni îna-

inte ca aceasta să înceapă. Cu toate acestea, este potrivit 

să folosim termenul providență când facem referire la 

acțiunea activă a lui Dumnezeu de guvernare a univer-

sului, întrucât El este într-adevăr un Dumnezeu care 

vede. El vede tot ce are loc în univers. Totul este dezvă-

luit înaintea ochilor Lui. 

Acest lucru poate constitui unul dintre cele mai 

înfricoșătoare gânduri pe care o ființă omenească le 

poate avea – anume că există cineva, așa cum se plân-

gea Jean-Paul Sartre, un văzător cosmic final care pri-

vește prin gaura cheii cerului și observă fiecare acțiune 
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a fiecărei ființe omenești. Dacă există ceva în caracterul 

lui Dumnezeu care Îl face respingător înaintea oameni-

lor mai mult decât sfințenia Lui, acel lucru este atotști-

ința Lui. Noi toți avem o tânjire hotărâtă după un senti-

ment al intimității, așa că vrem ca nimeni să nu ne in-

vadeze și să nu tragă cu ochiul la lucrurile secrete din 

viețile noastre. 

La momentul primei nelegiuiri, când păcatul a in-

trat în lume, Adam și Eva au experimentat imediat un 

simțământ al goliciunii și rușinii (Gen. 3:7). Ei au reac-

ționat încercând să se ascundă de Dumnezeu (v. 8), tră-

ind astfel priveliștea Dumnezeului providenței. Aseme-

nea alpinistului din anecdota mea de mai devreme, noi 

vrem ca Dumnezeu să se uite spre noi doar când avem 

nevoie de ajutor. Totuși, în majoritatea timpului, am 

dori ca El să ne ocolească, pentru că vrem intimitate. 

Într-o circumstanță memorabilă din timpul lu-

crării Domnului nostru, cărturarii și fariseii au târât o 

femeie în prezența lui Isus, pentru că o prinseseră în 

adulter. Ei I-au amintit că Legea lui Dumnezeu cerea 

ca femeia să fie omorâtă cu pietre, dar voiau să știe ce 

anume avea El să facă. Pe când vorbeau ei, Isus S-a 

aplecat și a scris ceva pe pământ. Aceasta este singura 

circumstanță în care ni se relatează că Isus a scris ceva, 

și nu știm precis ce anume a scris El. Totuși, ni se 

spune că El S-a ridicat și a spus: „Cine dintre voi este 

fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea” (Ioan 
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8:7). Apoi a reluat scrierea cuvintelor Lui pe pământ. În 

acel moment, cărturarii și fariseii au început să plece, 

unul câte unul. 

Aici speculez un pic, dar mă întreb dacă nu 

cumva Isus scria atunci păcatele secrete pe care acei 

oameni zeloși le ținuseră bine ascunse. Poate că El a 

scris adulter, iar unii dintre bărbați, care fuseseră ne-

credincioși față de soțiile lor, au citit acel cuvânt și au 

plecat. Poate că El a scris „evaziune fiscală”, și unii din-

tre fariseii care nu îi dăduseră Cezarului ceea ce i se 

cuvenea, s-au hotărât să plece acasă.  

În natura Sa divină, Isus putea pătrunde dincolo 

de măștile pe care oamenii le purtau, văzând locurile 

ascunse în care ei erau cei mai vulnerabili. Acest lucru 

face parte din conceptul providenței divine. Ea are sen-

sul că Dumnezeu cunoaște totul despre noi. 

Așa cum am observat mai sus, noi considerăm 

această privire divină ca un lucru care ne neliniștește, 

dar conceptul că Dumnezeu ne vede, conceptul privirii 

pătrunzătoare a lui Dumnezeu ar trebui să ne aducă 

mângâiere. Isus a spus: „Nu se vând oare două vrăbii la 

un ban? Totuși, niciuna dintre ele nu cade pe pământ 

fără voia Tatălui vostru” (Matei 10:29). Această învăță-

tură a inspirat bine-cunoscuta cântare intitulată „His 

Eye Is on the Sparrow” [Ochiul Lui vede vrabia]. Îți 

amintești versurile ei? „Ochiul Lui vede vrabia, iar eu 
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știu că veghează asupra mea”.1 Eu sunt convins că auto-

rul acelui cântec a înțeles ceea ce Isus spunea – că Dum-

nezeu cunoaște fiecare clipă când cea mai însemnată pa-

săre cade la pământ. Dumnezeu nu trece cu vederea nici 

măcar cel mai mărunt detaliu din univers. Dimpotrivă, 

El stăpânește universul având o cunoaștere totală a ori-

cărui lucru care se petrece în el. 

Da, acest fel de cunoaștere intimă poate fi înfrico-

șătoare. Totuși, deoarece știm că Dumnezeu este bine-

voitor și grijuliu, cunoașterea Lui cuprinzătoare este o 

sursă de mângâiere. El cunoaște nevoile noastre înainte 

ca noi să-l cerem ceva. Iar când apar aceste nevoi, El 

este deopotrivă capabil și dornic să ne ajute. Pentru 

mine, nu există nimic mai mângâietor decât să știu că 

există un Dumnezeu al providenței care cunoaște nu 

doar fiecare păcat al meu, ci și fiecare lacrimă, fiecare 

durere și fiecare temere. 

 

 

  

 
1 Fragment din cântarea “His Eye Is on the Sparrow” de Civilla D. Martin și Charles 
H. Gabriel, 1905. 
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Capitolul 2 

DUMNEZEU FACE CA           
TOTUL SĂ EXISTE  

 

Așa cum am văzut în capitolul anterior, unul din-

tre conceptele dominante din societatea occidentală din 

ultimii 200 de ani este că noi trăim într-un univers în-

chis, mecanicist. Teoria este că totul operează după legi 

fixe naturale și că nu există nicio posibilitate de inter-

venție din afară. Astfel, universul este asemenea unei 

mașini care funcționează prin propriile mecanisme in-

terioare. 

Cu toate acestea, chiar și cei care au introdus acest 

concept la începutul secolului al XVII-lea încă susțin 

ideea că Dumnezeu a construit la început toată această 

mașinărie. Fiind gânditori și oameni de știință inteli-

genți, ei nu pot să elimine necesitatea unui Creator. Ei au 

recunoscut că n-ar exista nicio lume pe care să o studieze 

dacă n-ar fi existat cauza ultimă a tuturor lucrurilor. 

Chiar dacă ideea unui Stăpân providențial și implicat în 

treburile zilnice ale vieții a fost atacată și pusă sub sem-

nul întrebării, s-a prezumat totuși tacit că trebuie să 

existe un Creator mai presus și dincolo de ordinea creată. 
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În gândirea clasică, providența lui Dumnezeu era 

foarte strâns legată de rolul său de Creator al universu-

lui. Nimeni nu credea că Dumnezeu a creat pur și simplu 

universul, apoi i-a întors spatele și a pierdut contactul 

cu el, sau că stă liniștit pe tronul Său din ceruri și doar 

privește universul cum acționează prin propriile meca-

nisme interioare, refuzând să Se amestece în treburile 

lui. Dimpotrivă, gândirea clasică a creștinilor a fost că 

Dumnezeu este deopotrivă cauza primară a universului 

și a tot ceea ce are loc în univers. 

Unul dintre principiile fundamentale ale teologiei 

creștine este că nimic din această lume nu are putere 

cauzală intrinsecă. Nimic nu are vreo putere cu excepția 

acelei puteri care i-a fost dată, care i-a fost împrumu-

tată, dacă vreți, sau care a lucrat prin anumite acțiuni, 

putere ce Îi aparține, în ultimă instanță, lui Dumnezeu. 

Iată de ce, din punct de vedere istoric, teologii și filozofii 

au făcut o deosebire clară între cauzalitatea primară și 

cea secundară. 

Dumnezeu este sursa cauzalității primare. Cu alte 

cuvinte, El este prima cauză. El este Autorul a tot ceea 

ce există și El continuă să fie cauza primară a evenimen-

telor omenești și a consecințelor naturale. Totuși, cau-

zalitatea primară nu exclude cauzele secundare. Când 

ploaia cade și iarba se udă, acest lucru nu se petrece 

pentru că Dumnezeu face ca iarba să fie udă în mod di-

rect și nemijlocit, ci pentru că ploaia aduce apă peste 
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iarbă. Dar ploaia nu poate cădea fără puterea cauzală a 

lui Dumnezeu, care este deasupra oricărei activități ca-

uzale secundare. Totuși, omul modern intervine și 

spune: „Iarba este udă pentru că ploaia cade”, dar el nu 

caută mai departe o cauză mai înaltă, finală. Oamenii 

din secolul nostru par să creadă că pot să se descurce 

foarte bine folosind cauzele secundare, fără a se gândi 

deloc la cauza primară. 

Conceptul elementar de aici este că ceea ce Dum-

nezeu creează, El susține. Astfel, una dintre subdiviziu-

nile importante din doctrina providenței este conceptul 

susținerii divine. Exprimat în termeni simpli, acesta 

este conceptul creștin clasic că Dumnezeu nu este ma-

rele Ceasornicar care construiește ceasul, îl întoarce, 

după care iese din peisaj. Nu, ceea ce El creează, El păs-

trează și susține. 

De fapt, putem vedea acest adevăr chiar de la în-

ceputul Bibliei. Geneza 1:1 spune: „La început, Dumne-

zeu a făcut cerurile și pământul”. Termenul ebraic tra-

dus prin „a făcut” este o formă a verbului bārā, care are 

sensul de „a crea, a face”. Acest cuvânt comportă ideea 

de susținere. Îmi place să ilustrez această idee făcând 

referire la diferența din muzică dintre o notă staccato și 

o notă legato. O notă staccato este scurtă și abruptă: „La 

la la la la”. O notă legato este una prelungă: „Laaaa”. Tot 

astfel, termenul bārā ne spune că Dumnezeu nu a adus 

lumea în existență doar pentru un moment, ci indică și 
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că El continuă să o creeze, ca să zic așa. El o susține, o 

păzește și o întreține. 

AUTORUL EXISTENȚEI 

Unul dintre conceptele teologice cele mai impor-

tante și profunde este că Dumnezeu este Autorul ființe-

lor. Nu putem exista fără o ființă supremă, pentru că nu 

avem puterea de a fi în și prin noi înșine. Dacă un ateu s-

ar gândi serios și logic la conceptul existenței pentru doar 

cinci minute, acest lucru ar conduce la sfârșitul ateismu-

lui lui. Este o realitate incontestabilă că nimeni din 

această lume nu are puterea ființei în sine, și totuși exis-

tăm. Astfel, trebuie să existe cineva care are puterea fiin-

ței în sine. Dacă nu există o astfel de persoană, ar deveni 

absolut imposibil din punct de vedere științific ca vreun 

lucru să existe. Dacă nu există nicio ființă supremă, nu 

poate exista nicio ființă de niciun fel. Dacă există ceva, 

trebuie să existe un altceva care are puterea ființei, căci 

altfel nimic n-ar exista. Iată cât de simplu este.  

Când apostolul Pavel le-a vorbit filozofilor din 

Areopagul din Atena, el a menționat că văzuse multe al-

tare în acel oraș, inclusiv unul construit în cinstea „unui 

dumnezeu necunoscut” (F.A. 17:23a). El a folosit apoi 

acea observație ca o modalitate de a le prezenta adevă-

rul biblic: „ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea 

vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce 

este în ea... El, care le dă tuturor viața, suflarea și toate 
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lucrurile... Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după 

cum au zis și unii dintre poeții voștri: ,Suntem din nea-

mul lui’” (v. 23b-28a). Pavel a spus că tot ceea ce Dum-

nezeu creează este complet dependent de puterea Lui, 

nu doar pentru originea, ci și pentru continuitatea exis-

tenței acelui lucru. 

 Uneori îmi pierd răbdarea când văd libertățile po-

etice pe care autorii de imnuri și le permit. Un imn cu-

noscut include acest verset: „Ce iubire minunată! Cum 

se poate ca Tu, Dumnezeul meu, să mori pentru mine?”2 

Da, într-un fel, Dumnezeu a murit pe cruce. Dumnezeu-

Omul, Acela care a fost Dumnezeu întrupat, a murit 

pentru poporul Său. Totuși, natura divină nu a pierit la 

Calvar. Ce s-ar fi întâmplat cu universul dacă Dumnezeu 

ar fi murit? Dacă Dumnezeu înceta să existe, universul 

ar fi pierit odată cu El, pentru că Dumnezeu nu doar că 

a creat totul, ci El și susține totul. Noi suntem depen-

denți de El nu doar pentru originea noastră, ci și pentru 

continuarea existenței noastre. Întrucât noi nu avem 

puterea ființei în și prin noi înșine, noi nu am putea con-

tinua să existăm nici măcar pentru o secundă fără pute-

rea Lui susținătoare. Acest lucru face parte din provi-

dența lui Dumnezeu. 

Această idee că Dumnezeu susține lumea – lumea 

pe care El a creat-o și pe care o vede până la cele mai 

 
2 Fragment din imnul “And Can It Be That I Should Gain” de Charles Wesley, 1738. 
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mărunte detalii – ne conduce în miezul conceptului pro-

videnței, doctrina care ne învață că Dumnezeu stăpâ-

nește peste creația Lui. Această învățătură comportă 

multe aspecte, dar în restul acestui capitol vreau să mă 

concentrez pe trei dintre ele – adevărurile că guverna-

rea lui Dumnezeu peste toate lucrurile este permanentă, 

suverană și absolută. 

O GUVERNARE PERMANENTĂ 

La fiecare câțiva ani, în Statele Unite avem parte 

de o schimbare de guvern și vedem cum o nouă admi-

nistrație prezidențială preia puterea. Constituția limi-

tează numărul de ani pe durata cărora un președinte 

poate sluji ca principalul om din Statele Unite. Astfel, 

după standarde omenești, guvernele vin și pleacă. Ori 

de câte ori un președinte ajunge la putere, mass-media 

face referire la „luna de miere”, acea perioadă când li-

derul este tratat cu favoare, primit cu căldură și așa mai 

departe. Dar pe măsură ce tot mai mulți oameni devin 

deranjați și dezamăgiți de politicile lui, popularitatea sa 

scade. În curând, auzim diverse persoane opinând că ar 

trebui să îl dăm afară pe președintele „inapt”. În alte 

țări, astfel de nemulțumiri au stârnit revoluții armate în 

anumite situații, lucruri care au condus la răsturnarea 

violentă de la putere a președinților sau a primilor mi-

niștri. În orice caz, niciun lider pământesc nu rămâne la 

putere pe veci. 
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Prin contrast, Dumnezeu stă așezat pe tronul Său 

ca Guvernator suprem al cerului și pământului. Și El 

are de-a face cu oameni nemulțumiți de stăpânirea Lui, 

care obiectează față de politicile Lui și care se împotri-

vesc autorității Sale. Dar chiar dacă unii ajung să res-

pingă până și existența lui Dumnezeu, și chiar dacă al-

ții pot să se împotrivească autorității Lui și să nu as-

culte de legile Sale, guvernarea Sa providențială nu 

poate fi răsturnată niciodată. 

Psalmul 2 ne oferă o imagine vie a domniei sigure 

a lui Dumnezeu. Psalmistul scrie: „Pentru ce se întărâtă 

neamurile, și pentru ce cugetă popoarele lucruri de-

șarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se 

sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva 

Unsului Său, zicând: ‚Să le rupem legăturile și să scă-

păm de lanțurile lor!’” (v. 1-3). Imaginea de aici este 

aceea unui summit a celor mai puternici lideri ai acestei 

lumi. Ei se strâng pentru a intra într-o coaliție, un fel de 

axă militară, ca să plănuiască răsturnarea autorității di-

vine. Este ca și cum ar plănui să lanseze rachete nu-

cleare către tronul lui Dumnezeu, așa încât să Îl arunce 

din cer. Scopul lor este să scape de autoritatea divină, să 

arunce „legăturile” și „lanțurile” cu care Dumnezeu îi 

leagă. Dar conspirația aceasta nu se îndreptă doar împo-

triva Domnului, ci și împotriva „Unsului Lui”. Termenul 

ebraic de aici este māšîah, de unde avem și termenul din 

limba noastră, Mesia. Dumnezeu Tatăl L-a înălțat Fiul 
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Său spre a fi Cap peste toate lucrurile, dându-I dreptul 

de a stăpâni peste liderii acestei lumi. Cei care sunt in-

vestiți cu autoritate pământească se sfătuiesc împreună 

cum să scape universul de autoritatea lui Dumnezeu și 

a Fiului Său. 

Care este reacția lui Dumnezeu în fața acestei con-

spirații pământești? Psalmistul ne spune că „Cel ce șade 

în ceruri râde, Domnul Își bate joc de ei” (v. 4). Regii 

pământului se ridică împotriva lui Dumnezeu. Ei cad de 

acord prin tratate și pacte serioase, și se încurajează re-

ciproc să nu dea înapoi de la hotărârea lor de a-L răs-

turna pe Împăratul universului. Dar când Dumnezeu 

privește în jos către toate aceste puteri strânse laolaltă, 

El nu tremură de frică. Nu, ci El râde, dar nu râde amu-

zându-Se. Psalmistul descrie râsul lui Dumnezeu ca un 

râs al batjocurii. Acesta este râsul pe care un rege pu-

ternic îl exprimă atunci când se uită cu dispreț înspre 

vrăjmașii lui. 

Dar Dumnezeu nu Se limitează la râs: „Apoi, în 

mânia Lui, le vorbește și-i îngrozește cu urgia Sa, zi-

când: ‚Totuși, Eu L-am uns pe Împăratul Meu pe Sion, 

muntele Meu cel sfânt’” (v. 5-6). Dumnezeu va mustra 

națiunile rebele și Îl recunoaște pe Împăratul pe care L-

a înscăunat în Sion. 

Eu sunt uimit adesea de diferența de accent pe 

care o găsesc pe paginile Sfintei Scripturi prin compa-
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rație cu ceea ce citesc în revistele religioase și aud pre-

dicându-se de la amvoanele bisericilor noastre. Noi 

avem o imagine a unui Dumnezeu plin de bunăvoință. Îl 

vedem ca pe un fel de chelner ceresc pe care îl putem 

chema când avem nevoie de ajutor, sau pe un Moș Cră-

ciun cosmic, care este gata să plouă cu daruri peste noi. 

El găsește plăcere să facă tot ceea ce noi îi cerem. Între 

timp, El insistă cu blândețe pe lângă noi să ne schimbăm 

căile și să venim la Fiul Său, Isus. Noi nu auzim în mod 

obișnuit de un Dumnezeu care poruncește ascultarea, 

care Își întărește autoritatea peste univers și insistă să 

ne plecăm capetele în fața Unsului Său, Mesia. Totuși, 

nu vedem niciodată un Dumnezeu care invită oamenii 

să vină la Isus. El ne poruncește să ne pocăim și ne do-

vedește vinovați de trădare la nivel cosmic, dacă alegem 

să nu Îl ascultăm. Refuzul de a ne supune autorității lui 

Hristos probabil că nu îi va da nimănui necazuri în re-

lație cu biserica sau cu guvernele, dar în mod sigur îi va 

crea o problemă mare înaintea lui Dumnezeu.  

În discursul din odaia de sus (Ioan 13-17), Isus le-

a spus ucenicilor Lui că El avea să plece, dar le-a promis 

un alt Ajutor (14:16), pe Duhul Sfânt. El a spus: „când 

va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește pă-

catul, neprihănirea și judecata” (16:8). Când Isus a spus 

că Duhul va veni ca să convingă lumea de păcat, El a fost 

foarte specific în legătură cu păcatul pe care-l avea în 

vedere. Era vorba despre păcatul necredinței. El a spus 
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că Duhul avea să vină aducând convingere „în ce pri-

vește păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine” (v. 9). Din per-

spectiva lui Dumnezeu, refuzul supunerii față de dom-

nia lui Hristos nu se datorează pur și simplu unei ab-

sențe a convingerii sau lipsei informației. Dumnezeu 

privește acest lucru ca necredință, ca un eșec de a-L ac-

cepta pe Fiul lui Dumnezeu pentru cine este El. 

Pavel a reluat această idee la Areopag, când a 

spus: „Dumnezeu nu ține seama de vremurile de nești-

ință, și le poruncește acum tuturor oamenilor de pretu-

tindeni să se pocăiască” (F.A. 17:30). Pavel a spus că 

Dumnezeu fusese răbdător, dar acum El îi poruncea ori-

cărui om să se pocăiască și să creadă în Hristos. Noi au-

zim rareori acest lucru de la amvon sau din cărți, anume 

ideea că este datoria noastră să ne supunem lui Hristos. 

Totuși, chiar dacă nu o auzim exprimată astfel, ea nu 

este un lucru opțional înaintea lui Dumnezeu. 

Exprimând acest adevăr în termeni simpli, Dum-

nezeu domnește suprem peste universul Lui, iar domnia 

Lui nu va nu se va sfârși niciodată. 

O GUVERNARE SUVERANĂ 

În Statele Unite, noi trăim în democrație, așa că ni 

se pare dificil să înțelegem ideea de suveranitate. Starea 

din societatea noastră ne spune că nimeni nu poate gu-

verna decât cu acceptul celor guvernați. Dar Dumnezeu 

nu are nevoie de consimțământul sau aprobarea noastră 
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ca să stăpânească peste noi. El ne-a creat, așa că are un 

drept intrinsec de a stăpâni peste noi. 

În Evul Mediu, regii Europei căutau să își întă-

rească autoritatea prin așa-zisul „drept divin al regilor”. 

Ei spuneau că aveau un drept dat de Dumnezeu de a stă-

pâni peste semenii lor. În realitate, doar Dumnezeu are 

un astfel de drept. În Anglia, puterea monarhilor, cândva 

foarte mare, a ajuns acum să fie foarte limitată. Anglia 

este o monarhie constituțională. Regina se bucură de 

toată pompa și privilegiile regalității, dar parlamentul și 

primul ministru sunt cei care conduc țara, nu Palatul 

Buckingham. Regina domnește, dar nu stăpânește. 

Prin contrast, Împăratul biblic domnește și stăpâ-

nește. Iar El nu Își exercită stăpânirea prin referendum, 

ci prin suveranitate personală. 

O GUVERNARE ABSOLUTĂ 

Guvernarea lui Dumnezeu este o monarhie abso-

lută. Nu există limitări exterioare care să Îi fie impuse. 

El nu trebuie să respecte un echilibru de puteri cu un 

Congres sau o Curte Supremă. Dumnezeu este Președin-

tele, Senatul, Casa Albă și Curtea Supremă în același 

timp, pentru că El este investit cu autoritatea unui mo-

narh absolut. 

Istoria Vechiului Testament este istoria domniei lui 

Iehova peste poporul Său. Motivul central al Noului Tes-
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tament este instaurarea pe pământ a Împărăției lui Dum-

nezeu în Mesia, pe care Dumnezeu Îl înalță la dreapta au-

torității și Îl încununează ca Împăratul împăraților și 

Domnul domnilor. El este Stăpânul final, Căruia Îi dato-

răm dedicarea finală și ascultarea ultimă.  

Una dintre marile ironii ale istoriei este că, atunci 

când Isus, Împăratul cosmic, S-a născut la Betleem, lu-

mea era condusă de un om pe nume Caesar Augustus.  

Totuși, dacă ar fi să vorbim corect, termenul august  

este potrivit doar pentru Dumnezeu. El are sensul de 

„demnitate sau grandoare supremă; maiestuos; venera-

bil, eminent”. Dumnezeu este împlinirea superlativă a 

tuturor acestor termeni, căci Domnul Dumnezeu stăpâ-

nește atotputernic. 
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Capitolul 3 

DUMNEZEU SAU               
ÎNTÂMPLAREA? 

 

După ieșirea evreilor din Egipt, Dumnezeu i-a po-

runcit poporului Său să construiască un cort, un cort 

mare, care avea să fie centrul închinării lor. Partea in-

terioară a cortului, care era acoperită cu o perdea, era 

locul preasfânt, unde nu putea intra decât marele preot, 

și asta o singură dată pe an, în ziua ispășirii. Chivotul 

legământului era păstrat acolo, în locul preasfânt. Chi-

votul nu era ca o corabie, așa cum cunoaștem din istoria 

cu arca lui Noe, ci ca un cufăr larg, acoperit cu aur. În 

interiorul cufărului erau păstrate tablele Celor 10 Po-

runci, toiagul lui Aaron care înflorise și rodise, și un vas 

cu mana pe care Dumnezeu a trimis-o pentru a-Și hrăni 

miraculos poporul în pustie (Evrei 9:4). Capacul chivo-

tului, care era împodobit cu doi heruvimi din aur, era 

privit ca scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Exprimat 

în termeni simpli, chivotul era cel mai sacru vas din 

toată istoria religioasă evreiască. 

Chivotul avea și o semnificație militară pentru evrei. 

Când Moise și Iosua i-au condus pe evrei în călătoria lor 
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către țara promisă și în recucerirea Canaanului, când 

aveau de dus lupte împotriva vrăjmașilor lor, preoții 

obișnuiau să poarte chivotul legământului. Atunci când 

tronul lui Dumnezeu însoțea armatele Israelului, aces-

tea ieșeau biruitoare. Dumnezeu era alături de ele în bă-

tălie, și lupta de partea evreilor.  

Trist este că poporul a ajuns în final să pună victo-

ria în bătălie pe seama chivotului în sine, nu pe seama 

lui Dumnezeu. Vedem acest lucru ilustrat în 1 Samuel 4, 

care ne relatează o circumstanță când evreii s-au luptat 

cu filistenii (dar nu au fost însoțiți de chivot) și au fost 

învinși, pierzând patru mii de bărbați.  

Citim apoi că „poporul s-a întors în tabără și bă-

trânii lui Israel au zis: ‚Pentru ce ne-a lăsat Domnul să 

fim bătuți astăzi de filisteni? Haidem să luăm de la Silo 

chivotul legământului Domnului, ca să vină în mijlocul 

nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri” 

(v. 3). Poporul a pus înfrângerea pe seama lui Dumne-

zeu, dar a privit către chivot ca să îl salveze.  

Astfel, chivotul a fost adus în tabăra evreilor. Când 

soldații au văzut sosirea tronului lui Dumnezeu, au iz-

bucnit în strigăte de bucurie. De peste vale, filistenii au 

auzit aceste strigăte și, când au descoperit motivul bu-

curiei evreilor, știau că aveau mari probleme, căci și-au 

amintit de felul în care Dumnezeu îi lovise pe egipteni 

în timpul exodului (v. 5-8). 
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În această perioadă, Israelul era condus de Eli, preot 

și judecător. Eli era un om evlavios care slujise poporul 

vreme de zeci de ani, dar avea un defect grav. El avea doi 

fii, pe Hofni și Fineas, care erau la rândul lor preoți, dar 

nu împărtășeau evlavia lui Eli, așa că erau dedați la tot fe-

lul de acte de desacralizare a vocației lor sfinte. Cu toate 

acestea, Eli nu i-a disciplinat niciodată. Astfel, Dumnezeu 

i-a vorbit lui Eli printr-un profet, avertizându-l de judecata 

care urma să cadă asupra casei lui, căci Hofni și Fineas ur-

mau să moară amândoi în aceeași zi (2:30-34). 

Această prorocie s-a împlinit atunci când evreii, 

jubilând că aveau chivotul legământului cu ei, s-au în-

tors la bătălia cu filistenii, iar Hofni și Fineas au însoțit 

chivotul. Lucrul de neconceput s-a petrecut, anume că 

evreii nu au ieșit învingători, deși chivotul era prezent. 

De data aceasta, treisprezece mii de evrei au căzut în 

bătălie (4:10). Hofni și Fineas au murit și ei, dar cel mai 

rău dintre toate lucrurile era că filistenii păgâni captu-

raseră chivotul legământului (v. 11). 

După bătălie, un mesager a alergat cu vestea tristă 

înapoi la Silo. Eli avea 98 de ani pe atunci, fiind de ase-

menea orb și supraponderal (v. 15, 18). El stătea lângă 

poarta unde se făceau judecățile, căci aștepta nerăbdă-

tor veștile despre deznodământul bătăliei. Când mesa-

gerul a venit și i-a spus că Israelul a fost învins, că fiii 

lui muriseră și că a fost capturat chivotul, Eli a căzut pe 

spate, și-a rupt gâtul și a murit (v. 18). 
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Nora lui Eli, nevasta lui Fineas, era însărcinată și 

aproape de momentul nașterii. Când auzit vestea înfrân-

gerii și i s-a spus de moartea soțului ei, a intrat în trava-

liu, născând un fiu, dar femeia a murit la naștere. Totuși, 

înainte de a muri, ea și-a numit fiul I-Cabod, care are sen-

sul că „s-a dus slava” (v. 19-22). Acel băiat s-a născut în 

ziua când gloria cea mai mare din Israel, tronul lui Dum-

nezeu, a fost luată în captivitate de filistenii păgâni. 

SUFERINȚE PENTRU FILISTENI 

Ni se spune apoi că filistenii au luat chivotul și l-

au dus la Asdod, una dintre cele cinci cetăți-stat ale lor. 

Ei l-au dus în templul lor cel mai sfânt, care îi era dedi-

cat lui Dagon, principala lor zeitate. În templu, ei au pus 

chivotul la picioarele chipului lui Dagon, un simbol de 

umilință și subordonare (5:1-2). Cu toate acestea, în di-

mineața următoare, filistenii au descoperit statuia lui 

Dagon căzută cu fața în jos, ca și cum Dagon s-ar fi ple-

cat înaintea tronului lui Iehova. Preoții au ridicat statuia 

zeului lor înapoi, dar a doua zi, statuia nu era doar că-

zută cu fața în jos, ci și capul și mâinile îi fuseseră des-

prinse de corp (v. 3-4). 

Ca lucrurile să arate și mai rău, o plagă a izbucnit 

în Asdod (v. 6), și se pare că se manifesta prin bube la 

șezut (6:5). Oamenii din Asdod au suspectat că aceste 

suferințe veneau din mâna lui Dumnezeu, așa că au or-

ganizat o întâlnire în care să decidă ce aveau de făcut. 
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Atunci a fost luată decizia de a trimite chivotul în Gat, o 

altă cetate a filistenilor (5:7-8). Aceleași suferințe au iz-

bucnit însă și în Gat, așa că oamenii din această cetate au 

decis să trimită chivotul la Ecron. În cazul acesta, vestea 

suferințelor a ajuns înaintea chivotului, așa că populația 

din Ecron a refuzat să îl primească. După șapte luni de 

încercări, filistenii și-au dat seama în final că erau nevoiți 

să trimită chivotul înapoi în Israel (5:9-6:1). 

Returnarea unui obiect sacru pentru Israel nu era 

o treabă simplă. Filistenii au strâns preoții și ghicitorii 

pentru a le cere sfatul în legătură cu felul în care trebu-

iau să facă acest lucru. Preoții le-au recomandat să îl tri-

mită înapoi împreună cu o „jertfă pentru vină” - cinci 

umflături de aur și cinci șoareci de aur (6:2-6). 

Acesta este momentul în care narațiunea devine 

interesantă. Preoții și ghicitorii le-a spus liderilor filis-

teni să pregătească un car nou și să pună în el chivotul 

și obiectele de aur. Apoi trebuiau să găsească două vaci 

care fătaseră de curând și care nu fuseseră puse nicio-

dată la jug. În final, trebuiau să țină departe vițeii aces-

tor vaci. După toate aceste lucruri, filistenii trebuiau să 

elibereze carul, dar să nu intervină, ci doar să vadă în ce 

direcție se îndreptau vacile. Ei au spus: „Să-l urmăriți 

cu privirea; și dacă se va sui pe drumul hotarului său 

spre Bet-Șemeș, Domnul ne-a făcut acest mare rău; dacă 

nu, vom ști că nu mâna Lui [Dumnezeul Israelului] ne-

a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare” 
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(v. 9). În esență, acesta era un experiment elaborat pen-

tru a vedea dacă Dumnezeu era în spatele suferințelor 

lor sau dacă nu cumva ele erau rezultatul „întâmplării”. 

Este vital să înțelegem cum filistenii au încercat să 

pună toate piedicile pentru a vedea clar dacă Dumnezeul 

lui Israel fusese Cel care le cauzase suferințele. 

Ei au găsit vaci care tocmai ce fătaseră. Care este 

înclinația naturală a unei vaci într-o astfel de situație? 

Dacă iei o astfel de vacă și o ții departe de vițelul ei, când 

îi dai drumul, o vei vedea cum se năpustește țintă către 

acesta. Tot așa, ei au ales vaci care nu fuseseră niciodată 

înjugate sau învățate să tragă la car.  

Într-un astfel de caz, cel mai probabil că vaca s-ar 

fi zbătut în jug și era improbabil că va trage bine alături 

de cealaltă vacă. Având aceste probleme deja puse în ex-

periment, era foarte puțin probabil ca filistenii să vadă 

carul îndreptându-se în orice direcție, cu atât mai puțin 

către Israel.  

Dacă vacile ar fi fost în stare să tragă carul, cu si-

guranță că s-ar fi îndreptat către locul unde erau vițeii 

lor.  

De aceea, dacă acel car se ducea către Israel, avea 

să fie semnul sigur că Dumnezeu era Cel care călăuzea 

vacile și, de aceea, El fusese Cel ce orchestrase suferin-

țele care veniseră asupra filistenilor după ce au capturat 

chivotul. 
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UN EXPERIMENT AL ATEILOR 

Acest experiment poate suna primitiv. El a fost fă-

cut în era pre-științifică. Acești oameni nu erau sofisti-

cați. Ei nu aveau doctorate în fizică. În felul în care au 

încercat să afle cauza suferinței care venise asupra lor, 

naivitatea lor este amuzantă. Dar există ceva în legătură 

cu această circumstanță care mi se pare foarte contem-

poran – acești oameni erau clar niște atei. Ai putea fi 

surprins de afirmația aceasta, dacă te gândești că Biblia 

ne spune că filistenii aveau un templu, o preoție și o re-

ligie, și că, implicit, ei făceau tot felul de activități reli-

gioase. De ce spun, atunci, că filistenii erau atei? 

În urmă cu mai mulți ani, pe când predam la un 

seminar, eram responsabil cu un curs de teologie bazat 

pe Mărturisirea de Credință de la Westminster, un do-

cument teologic din secolul al XVII-lea care constituie 

fundamentul confesional al prezbiterianismului istoric. 

Primele două capitole ale Mărturisirii de Credință dis-

cutau subiectul Scripturilor și al Dumnezeului Triunic, 

în timp ce capitolul al treilea este intitulat „Despre decre-

tele veșnice ale lui Dumnezeu”. Prezbiterienii știu precis 

ce înseamnă asta – predestinarea. Studenții de la seminar 

s-au bucurat să analizeze chestiuni doctrinare dificile, și 

îndeosebi să participe la dezbaterea pe tema predestină-

rii, așa că erau încântați de lecția mea. Majoritatea stu-

denților și-au invitat prieteni care nu credeau în predes-

tinare, așa că, atunci când urma să discutăm această 
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doctrină dificilă, s-a adunat un număr aproape dublu 

față de câți veneau în mod obișnuit. 

Am început acea lecție citind primele cuvinte ale 

capitolului 3 din Mărturisirea de la Westminster: „Din 

veșnicii, Dumnezeu a hotărât, prin sfatul perfect înțe-

lept și sfânt al voii Sale, de bunăvoie și fără posibilitatea 

de schimbare, tot ceea ce trebuie să se întâmple”. Apoi 

m-am oprit și am spus: „Mărturisirea spune că, din veș-

nicie, Dumnezeu a rânduit tot ce are să se întâmple, ne-

condiționat și neschimbător. Câți dintre voi credeți 

asta?” Eram la un seminar prezbiterian, așa că s-au ri-

dicat multe mâini. Studenții prezbiterieni din acea clasă 

erau mândri să își arate crezul ferm în suveranitatea lui 

Dumnezeu. 

Evident, nu toți au ridicat mâna, așa că am între-

bat: „Câți dintre voi nu credeți aceasta? Nimeni nu o 

să vă scrie numele. Nu veți avea niciun fel de probleme. 

Nu veți fi judecați aici pentru erezie și nu vom lua chi-

briturile ca să vă ardem pe rug. Doar trebuie să fiți 

onești”. În final, câțiva dintre cei prezenți au ridicat 

mâinile. Când au făcut asta, am spus următoarele: „Ha-

ideți să vă pun o altă întrebare: câți dintre voi v-ați 

descrie deschis ca atei? Fiți onești”. Nimeni n-a mai ri-

dicat mâna, așa că am spus: „Nu înțeleg de ce aceia 

dintre voi care spuneți că nu sunteți de acord cu Măr-

turisirea de Credință nu ați ridicat mâinile când v-am 

întrebat dacă sunteți atei”. 
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După cum vă imaginați, au existat proteste și ne-

mulțumiri din partea studenților care nu erau de acord 

cu Mărturisirea de Credință. Ei erau gata să mă linșeze. 

De aceea, mi-au zis: „Despre ce vorbiți? Doar pentru că 

nu credem că Dumnezeu rânduiește tot ceea ce are să se 

întâmple, spuneți că suntem atei?” Eu am răspuns atunci: 

„Exact asta spun că sunteți. Dacă nu credeți că Dumnezeu 

rânduiește tot ce are să se întâmple, nu credeți în Dum-

nezeu”. Apoi am continuat și le-am explicat că pasajul pe 

care-l citisem din Mărturisirea de Credință nu spune ni-

mic caracteristic prezbiterienilor. El nu spune nimic unic 

nici măcar pentru creștini. Acea afirmație nu face deose-

bire între prezbiterieni, metodiști, luterani sau anglicani, 

și nu face deosebire nici măcar între prezbiterieni, mu-

sulmani și evrei. Afirmația respectivă făcea pur și simplu 

o deosebire între teism și ateism. 

Ceea ce doream ca acești tineri să vadă era urmă-

torul lucru: dacă Dumnezeu nu este suveran, El nu este 

Dumnezeu. Dacă ar exista o singură moleculă care să 

rătăcească de una singură prin univers, o singură mole-

culă care să alerge fără rost, în afara orizontului rânduit 

de Dumnezeul suveran, nu putem avea nici cea mai mă-

runtă încredere că vreo promisiune pe care Dumnezeu 

a făcut-o vreodată se va împlini. 

Iată de ce am spus că filistenii erau atei. Ei accep-

tau posibilitatea unui eveniment cauzat de întâmplare 

în această lume – posibilitatea ca, împotriva oricăror 
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dovezi, suferințele pe care ei le înduraseră să se fi pe-

trecut din pură coincidență. În gândirea lor, ei permi-

teau existența unei molecule rătăcitoare, așa că în min-

tea lor exista posibilitatea unui Dumnezeu care să nu fie 

suveran, iar un Dumnezeu care nu este suveran, nu este 

Dumnezeu. 

Ideea esențială a ateismului este că „întâmplarea” 

sau șansa are putere cauzală. Această perspectivă este 

exprimată repetat, și ea spune că nu trebuie să Îi atri-

buim lui Dumnezeu creația universului, pentru că noi 

știm că universul a apărut ca urmare a ecuației spațiu + 

timp + șansă. Acesta este nonsens, căci șansa nu poate 

face nimic. Șansa este un cuvânt foarte bun pentru a 

descrie posibilitățile matematice, dar ea nu este decât 

un cuvânt. Ea nu este o entitate. Șansa nu este nimic. Ea 

nu are nicio putere, pentru că nu are ființă. De aceea, ea 

nu poate exercita nicio influență asupra niciunui lucru. 

Totuși, există astăzi oameni de știință sofisticați care fac 

afirmații serioase, declarând că întregul univers a fost 

creat ca urmare a șansei. Aceste afirmații sunt echiva-

lente cu spune că nimic a creat ceva, și nu există afirma-

ție mai neștiințifică decât aceasta. Orice lucru are o ca-

uză și, așa cum am văzut, cauza ultimă este Dumnezeu. 

Când filistenii le-au dat drumul vacilor, acestea 

„au apucat drept pe drum spre Bet-Șemeș; au ținut me-

reu același drum, mugind, și nu s-au abătut nici la 

dreapta nici la stânga” (6:12). Vacile au tras liniștite la 
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car, chiar dacă nu fuseseră puse niciodată la jug. Ele s-

au îndepărtat de vițeii lor, deși și-ar fi dorit să meargă 

înapoi la aceștia, lucru dovedit prin mugetele lor. Aceste 

vaci s-au îndreptat direct către Israel. Oare acest lucru 

s-a putut petrece la întâmplare? Nu, căci vacile erau că-

lăuzite de mâna invizibilă a Dumnezeului providenței. 

Astfel, filistenii au putut ști că aceeași mână fusese cea 

care venise cu suferință asupra lor. 
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Capitolul 4 

ESTE DUMNEZEU             
RESPONSABIL PENTRU 

RĂUTATEA OMULUI? 
 

În data de 12 Februarie 1938, doi oameni au avut 

o întâlnire privată la o cabană de munte. În decursul 

conversației lor, unul dintre ei i-a spus celuilalt: „Am o 

misiune istorică și o voi împlini, pentru că Providența 

mi-a rânduit acest destin”.3 Acest om își închipuia că 

scopul vieții lui se afla sub influența modelatoare a pro-

videnței divine. El a continuat spunându-i celuilalt băr-

bat că oricine „nu este alături de mine, va fi zdrobit”.4  

Omul care a emis această pretenție de a avea un 

destin providențial era Adolf Hitler. Tot astfel, când Iosif 

Stalin a fost promovat în funcția de premier al Uniunii 

Sovietice, episcopii Bisericii Ortodoxe Ruse s-au bucurat 

de această acțiune a providenței, fiind convinși că Dum-

nezeu îl ridicase pe Stalin să fie un instrument divin pen-

tru conducerea poporului rus. Cu toate acestea, astăzi, 

 
3 Adolf Hitler, citat în William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich: A His-
tory of Nazi Germany, 3rd edition (New York: Simon & Schuster, 1990), p. 326. 
4 Ibid. 
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când oamenii vorbesc despre relele diabolice care s-au 

abătut asupra rasei omenești, două dintre numele pe care 

le auzim cel mai frecvent asociate cu răutatea omului 

sunt cele ale lui Hitler și Stalin. 

Ori de câte ori studiem doctrina providenței și 

chestiunea guvernării divine, ne întâlnim inevitabil cu 

învățătura Scripturii care spune că Dumnezeu ridică și 

coboară națiuni (Dan. 2:21; 4:17; Rom. 13:1). Aceasta ne 

pune în fața următoarei întrebări: Ce relație există între 

providența divină și guvernările rele, indivizii răi și, 

fără îndoială, toată problema răului? În capitolul ante-

rior, am citat din al treilea capitol al Mărturisirii de Cre-

dință de la Westminster, care spune că „din veșnicii, 

Dumnezeu a hotărât, prin sfatul perfect înțelept și sfânt 

al voii Sale, de bunăvoie și fără posibilitatea de schim-

bare, tot ceea ce trebuie să se întâmple”. Înseamnă asta 

că Dumnezeu i-a rânduit pe Hitler și pe Stalin? Este răul 

rânduit prin providența lui Dumnezeu? 

S-a spus că existența răului și dificultatea de a-l 

explica în lumina conceptului unui Dumnezeu suveran 

care se presupune că este bun constituie „călcâiul lui 

Ahile” al creștinismului. În mitologia greacă, la nașterea 

lui Ahile, mama lui l-a scufundat în râul Styx în încerca-

rea de a-l face nemuritor. Dar când a făcut aceasta, l-a 

ținut pe băiat de un călcâi, astfel că acea parte din trupul 

lui n-a fost scufundată în apă, iar implicația a fost că el 

nu era invincibil. În final, Ahile a fost ucis când a primit 
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o săgeată în acel călcâi, în timpul războiului troian. Cei 

care susțin ca problema răului ar fi călcâiul lui Ahile al 

creștinismului, vor să spună că acesta este cel mai vul-

nerabil aspect din creștinism. Dacă Dumnezeu rându-

iește tot ce are să se întâmple, pare logic să se afirme că 

Dumnezeu trebuie să fie Cel care a rânduit răul. Iar dacă 

Dumnezeu rânduiește răul, continuă argumentul, El în-

suși ar fi rău. 

Filozoful John Stuart Mill (1806–1873) a folosit 

acest argument în obiecțiile lui la adresa creștinismului. 

El a scris că „guvernarea naturii nu poate să semene cu 

lucrarea unei ființe bune și atotputernice nici măcar pe 

baza celei mai distorsionate teorii a binelui care a fost 

formulată vreodată de fanatismul religios sau filoso-

fic”.5 El dorea să spună că, din cauza realității incontes-

tabile a răului, nu-și putea închipui un Dumnezeu care 

putea fi deopotrivă atotputernic și drept. 

Evident, unii încearcă să rezolve această dificultate 

negând realitatea răului. Mary Baker Eddy, fondatoarea 

sectei Christian Science, a spus că răul este o iluzie. Am 

avut cândva o dezbatere cu un scientolog despre chestiu-

nea răului. El a insistat că răul este o iluzie, că el nu există 

în realitate, în timp ce eu am subliniat că răul este ceva 

real. La un anumit moment din discuție, am spus urmă-

torul lucru: „Haideți să vedem dacă putem recapitula 

 
5 John Stuart Mill, Three Essays on Religion (New York: Henry Holt & Co., 1874), 38. 
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pozițiile pe care le avem. Dumneavoastră spuneți că răul 

este o iluzie, iar eu spun că el este real. Ce credeți, eu 

sunt real?” Persona respectivă a răspuns afirmativ. Apoi 

am întrebat: „Înțelegeți că eu spun că răul este real, și 

că dumneavoastră afirmați că este o iluzie?” El a spus 

că înțelege acest lucru. Apoi am continuat astfel: „Cre-

deți că este un lucru bun să îi învăț pe oameni că răul 

este real?” El a spus că nu, nu era un lucru bun ceea ce 

făceam. În final, l-am întrebat: „Credeți că este un lucru 

rău să-i învăț pe oameni că răul este real?” Neștiind ce 

să răspundă în acel moment, a trebuit să concluzioneze 

că eu însumi eram o iluzie. 

CAUZA ȘI EFECTUL 

În primul capitol am arătat că problema cheie a 

omului modern este cauzalitatea, iar această chestiune 

nu se vede niciodată mai acut ca atunci când vorbim des-

pre problema răului. În primul meu an de colegiu, la doar 

câteva luni după ce am devenit creștin, jucam tenis de 

masă în cămin, când mi-a trecut prin minte un gând 

chiar în mijlocul unui voleu (gând care nu era în niciun 

fel original): „Dacă Dumnezeu este cu totul drept, El nu 

poate să facă decât binele. De aceea, cum este posibil ca 

El să fi creat o lume afectată de rău? Dacă Dumnezeu este 

sursa tuturor lucrurilor și El este bun, cum poate exista 

răul?” Problema aceasta m-a tulburat adânc în acel mo-

ment, și ulterior m-a necăjit și mai mult, și îmi dau seama 

că îi poate tulbura pe mulți alți oameni. 
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Când am început să mă gândesc la aceste lucruri și 

să studiez chestiunea cauzalității, am studiat filozofia din 

secolul al XVII-lea, pe care am și predat-o ulterior. Cel 

mai important filozof din acea vreme a fost matematici-

anul și filozoful francez René Descartes. El era foarte pre-

ocupat de raționamentul pe baza cauzalității. El a susți-

nut existența lumii spunând că universul implică o cauză 

suficientă, o cauză capabilă să conducă la rezultatele pe 

care le observăm acum. De aceea, pe baza principiului ca-

uză–efect, el a afirmat că Dumnezeu există, folosind rați-

onamentul în sens invers, de la existența universului la 

cea a lui Dumnezeu. Unul dintre principiile pe care el le-

a folosit în acel argument în favoarea existenței lui Dum-

nezeu a fost următorul: „Nu poate exista nimic în ce 

efect, dacă nu există mai întâi în cauză”. Cu alte cuvinte, 

ar trebui să spunem că „nu poate exista nimic mai mult 

în efect decât există inerent în cauză”. 

Acest principiu, care a fost susținut de gânditori 

vreme de milenii, este unul valid și de o importanță cri-

tică pentru alte argumente în favoarea existenței lui 

Dumnezeu. De exemplu, un argument pe care-l folosim 

pentru a dovedi existența lui Dumnezeu este cel al per-

sonalității omului. Putem dovedi că trebuia să existe o 

cauză primară, că prima cauză trebuia să fie existentă 

în sine și veșnică, și așa mai departe. Dar după ce facem 

aceasta, oamenii ne vor întreba adesea: „Cum putem ști 

că această cauză primară are personalitate proprie?” 
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Una dintre modalitățile în care eu răspund la această în-

trebare este următoarea: „Suntem noi niște persoane? 

Există ideea personalității, care implică voința, inteli-

gența, afecțiunea – lucruri care fac parte din ceea ce noi 

suntem ca ființe omenești?” Dacă oamenii sunt de acord 

că ființele omenești sunt persoane, că au inteligență, in-

tenție, voință și așa mai departe, atunci nu pot răspunde 

decât că „nu putem avea o sursă impersonală pentru un 

efect care are personalitate. Trebuie să existe personali-

tate în cauză dacă vrem să existe personalitate în efect”. 

Dar oricât ar fi de valid, acel argument particular 

poate să aibă un efect de bumerang asupra creștinului. 

Criticii creștinismului au răspuns afirmând că, dacă nu 

poate exista mai mult în efect decât există inerent în ca-

uză, atunci Dumnezeu trebuie să fie rău, pentru că, dacă 

avem parte de un efect rău și dacă nu poate exista ceva 

mai mult în efect decât există inerent în cauză, răul tre-

buie să existe în cauză. 

Cum să răspundem la acest argument? Răspunsul 

simplu este că există ceva în ființa creată care nu rezidă 

în Creator – păcatul. Asta nu înseamnă că ființa creată 

are ceva superior Creatorului, ci mai degrabă că ființei 

create îi lipsește ceva ce Creatorul are.  

O DEFINIȚIE A RĂULUI 

Ca să explic ce vreau să spun, o să mă întorc la 

definiția istorică a răului. Ce este răul? Ca să fie clar, aici 
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nu vorbesc despre răul natural sau răul metafizic, ci mai 

degrabă vorbesc despre răul moral. Ființele omenești au 

cel puțin acest lucru în comun cu Dumnezeu – sunt cre-

aturi morale. Suntem capabili de acțiuni care pot fi con-

siderate bune sau rele. Evident, trăim într-o vreme când 

mulți oameni resping această afirmație. Ei spun că, obi-

ectiv vorbind, nimic nu este bun sau rău. În schimb 

există doar preferințe, ceea ce înseamnă că orice lucru 

este relativ. Binele și răul sunt, se spune, niște simple 

convenții sociale pe care le-am primit prin intermediul 

a multe seturi de valori tradiționale. 

În urmă cu mai mulți ani, am suferit o pierdere 

foarte mare – crosele de golf mi-au fost furate. Acel furt 

m-a deranjat cu atât mai mult cu cât fuseseră puse într-

o geantă nouă de golf, pe care soția mi-o făcuse cadou, 

așa că aveau și o valoare sentimentală. De asemenea, 

aveam acolo și două crose făcute cadou de un prieten 

care juca în liga de golf. Eu sunt teolog. Se presupune că 

știu câte ceva despre păcat. Cred că am văzut orice fel 

de fragilitate omenească ce există sub soare, și înțeleg 

ispitele care însoțesc umanitatea noastră. Dar, ca să fiu 

sincer, n-am înțeles niciodată mentalitatea oamenilor 

care fură, care au îndrăzneala să-și însușească lucrurile 

care le aparțin altora. Un om trudește ore în șir, săptă-

mână de săptămână, câștigându-și salariul cu sudoarea 

frunții, așa încât să-și cumpere un lucru pe care și-l do-

rește sau de care are nevoie. Un altul, văzând ceva ce își 
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dorește sau îi trebuie, pur și simplu și-l însușește fără 

să investească timp sau efort. Nu pot înțelege acest fel 

de a gândi. Chiar dacă suntem maeștri în justificarea de 

sine și experți când vine vorba de a găsi scuze pentru 

păcatele noastre, nu pot să îmi închipui cum poate un 

hoț să se privească în oglindă și să vadă altceva decât o 

persoană nespus de egoistă și egocentrică. Pe scurt, sunt 

uimit de cât de răi pot fi oamenii. Așa cum poți vedea, 

mă aflu în tabăra acelora care cred că furtul este un lu-

cru rău din punct de vedere obiectiv. 

Nu avem nevoie de un argument filosofic complex 

ca să dovedim cât de rău este furtul. Acest lucru este 

evident în sine. Oamenii știu instinctiv că furtul este un 

lucru greșit. Aș putea pretinde că răul nu există și să 

susțin acest lucru filozofic, dar argumentația mea se în-

cheie când cineva își însușește portofelul meu. Atunci 

sunt nevoit să spun: „Nu este drept. Nu este bine. Este 

rău să furi”. 

Dar ce este răul? Catehismul Scurt de la Westmin-

ster definește păcatul în felul următor: „Păcatul este orice 

absență a conformării cu Legea lui Dumnezeu sau orice 

încălcare a acesteia” (întrebarea nr. 14). Catehismul de-

finește aici răul sau păcatul atât într-o modalitate nega-

tivă, cât și într-una pozitivă. Există păcate de omitere și 

păcate de comitere. Ceea ce vreau eu este să ne concen-

trăm pe prima parte a definiției: „orice absență a con-

formării... cu Legea lui Dumnezeu”. Termenul de aici nu 
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se referă la „dorință”, ci la „absența” conformării. Așa-

dar, păcatul este absența conformării cu standardul pe 

care Dumnezeu îl stabilește pentru neprihănire. 

Filozofii din antichitate defineau răul în termenii 

„negației” sau „privațiunii”. Altfel spus, răul este nega-

rea binelui și privarea (sau lipsa) bunătății. Lucrul care 

eșuează să se ridice la înălțimea deplină a neprihănirii 

este rău. Filozofii au arătat că singura cale prin care pu-

tem descrie și defini răul este să folosim termeni nega-

tivi. Asta înseamnă că, prin însăși natura lui, răul este 

parazit. El depinde de gazda lui ca să existe. Aceasta este 

ceea ce Augustin avea în minte când a spus că doar ceva 

bun poate face ce este rău, pentru că răul are nevoie de 

voință, inteligență și un simțământ sau conștientizare 

morală – toate fiind bune. Astfel, ceva trebuie să se pe-

treacă într-o ființă bună care să indice o pierdere, o ab-

sență sau o negare a bunătății. 

Augustin a susținut că este imposibil să ne imagi-

năm o ființă complet rea. Da, Satana este rău într-un fel 

radical, dar el a fost creat ca un înger, ceea ce înseamnă 

că el este parte din creația pe care Dumnezeu a văzut-o 

foarte bună. Astfel, chiar și Satana a fost creat bun, la 

fel cum oamenii au fost creați buni. De aceea, la momen-

tul creației, Dumnezeul cel veșnic, care este desăvârșit 

de bun, a acționat ca un agent moral pentru a crea alți 

agenți morali care erau buni. Marea diferență dintre 

Creator și ființele create este că Dumnezeu este veșnic, 
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neschimbător de bun, în timp ce ființele create sunt 

bune, dar schimbătoare. Cu alte cuvinte, omul a fost 

creat cu posibilitatea de a se schimba în ce privește con-

formarea lui față de Legea lui Dumnezeu. 

De aceea, vedem că nu putem să înțelegem neas-

cultarea fără a avea clar mai înainte conceptul de ascul-

tare. Nelegiuirea este definită prin intermediul ascultă-

rii de Lege. Nedreptatea depinde de definiția anterioară 

a dreptății. Antihristul nu poate exista fără relația lui în 

antiteză cu Hristos. Noi înțelegem că răul este definit ca 

o negare sau o absență a conformării față de standardele 

aceea ce înseamnă bun. 

RÂNDUIREA RĂULUI 

Întrebarea supremă este aceasta: „Face Dumnezeu 

ceva rău?” Biblia ne dă un răspuns foarte clar: Dumnezeu 

este absolut incapabil să facă răul. Totuși, am afirmat că 

Dumnezeu rânduiește toate lucrurile care au loc, iar 

unele dintre acestea sunt rele. De aceea, rânduiește Dum-

nezeu răul? Există un singur răspuns biblic la această în-

trebare: da. Dacă Dumnezeu nu rânduiește răul, el n-ar 

trebui să existe, pentru că Dumnezeu este suveran. 

Dar noi ne confruntăm și ne poticnim de cuvântul 

a rândui. Noi credem că, dacă susținem rânduirea divină 

a tuturor lucrurilor, asta ar trebui să însemne că Dumne-

zeu fie săvârșește răul, fie îl impune asupra unor ființe 

neprihănite, forțând oameni nevinovați să facă lucruri 
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păcătoase. Nu. El a rânduit ca făpturile Lui să aibă capa-

citatea de a săvârși răul. El nu le forțează să își folosească 

acea capacitate, dar a știut că ele urmau să o folosească.  

În acel punct, El avut o alegere de făcut. El putea 

distruge creația, așa încât să nu permită existența rău-

lui. În momentul când șarpele a venit la Adam și Eva, și 

a început să le sugereze neascultarea, Dumnezeu putea 

să distrugă șarpele sau putea să-i distrugă pe Adam și 

Eva. În felul acesta, nu ar mai fi existat niciun păcat. 

Dar, din motive cunoscute doar Lui, Dumnezeu a luat 

hotărârea să lase ca păcatul să aibă loc. Dumnezeu nu a 

aprobat acest lucru, dar El nu l-a oprit. Prin faptul că a 

ales să nu îl împiedice, putem spune că El l-a rânduit. 

Trebuie să spun că nu am nicio idee de ce Dumne-

zeu permite ca răul să Îi păteze universul. Totuși, știu 

că, atunci când Dumnezeu rânduiește orice lucru, scopul 

Lui este perfect și bun. Înseamnă asta că eu cred că, în 

esență, răul ar fi în realitate bun? Nu. Ceea ce spun este 

că trebuie să fie bine că răul există, întrucât, în suvera-

nitatea Lui, Dumnezeu nu rânduiește providențial decât 

ceea ce este bun. În termenii planului Său veșnic, Dum-

nezeu a considerat că este bine să permită existența ră-

ului în această lume. 

Asta nu înseamnă că, în măsura în care contribuie 

la planul providențial al lui Dumnezeu și la guvernarea 

istoriei lumii, păcatele pe care le comitem ar fi, în reali-
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tate, niște virtuți. Trădarea lui Iuda a fost parte din pro-

vidența lui Dumnezeu în planul Lui de răscumpărare a 

lumii. Iuda nu ar fi putut să Îl vândă pe Hristos în mâi-

nile lui Pilat fără să fi existat hotărârea providenței lui 

Dumnezeu. Noi știm că acesta a fost sfatul prestabilit al 

lui Dumnezeu, și totuși nu Dumnezeu a pus răul în 

inima lui Iuda. Dumnezeu nu l-a forțat pe Iuda să facă 

acel păcat diabolic. De aceea, Iuda nu se va putea ridica 

în ziua de apoi și să spună: „Dacă n-aș fi fost eu, n-ar 

exista nicio cruce, nicio ispășire și nicio mântuire – așa 

că eu sunt cel care a făcut posibile toate aceste lucruri”. 

Ceea ce Iuda a făcut a fost complet rău, dar atunci când 

Dumnezeu rânduiește toate lucrurile care au loc, El rân-

duiește nu doar finalul lor, ci și mijloacele prin care se 

ajunge acolo, iar El folosește toate lucrurile pentru îm-

plinirea planului Său drept. 

Unul dintre cele mai mângâietoare versete ale 

Scripturii este Romani 8:28: „știm că toate lucrurile lu-

crează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dum-

nezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după 

planul Său”. Doar un Dumnezeu al providenței suverane 

poate face o promisiune ca aceasta. Asta nu înseamnă 

că toate lucrurile sunt bune, ci că toate lucrurile lu-

crează împreună spre bine. Ele pot lucra împreună spre 

bine doar pentru că dincolo de orice lucru rău și dincolo 

de toate acțiunile răutății omenești se află un Dumnezeu 

suveran care a rânduit un destin atât pentru univers, cât 
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și pentru noi, la nivel individual, iar acel destin este per-

fect consecvent cu neprihănirea Lui. 
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Capitolul 5 

CUM RĂMÂNE CU              
LIBERTATEA OMULUI?  

 

Într-un capitol anterior am analizat prima frază 

provocatoare din Mărturisirea de la Westminster, din 

capitolul „Despre decretele eterne ale lui Dumnezeu”, 

care spune: „Din veșnicii, Dumnezeu a hotărât, prin sfa-

tul perfect înțelept și sfânt al voii Sale, de bunăvoie și 

fără posibilitatea de schimbare, tot ceea ce trebuie să se 

întâmple. Cu toate acestea, El a făcut acest lucru așa în-

cât Dumnezeu nu este nici autorul păcatului, nici nu în-

calcă voința creaturilor, și nici nu sunt eliminate astfel 

libertatea sau răspunderea creaturilor pentru consecin-

țele acțiunilor lor, ci mai degrabă acestea sunt întărite”. 

Teologii care au fost implicați în compunerea acestei 

afirmații doctrinare au fost atenți să spună că, deși noi 

credem într-un Dumnezeu suveran, care guvernează 

toate lucrurile și rânduiește tot ce are loc, guvernarea Lui 

suverană și providențială nu este practicată în așa fel în-

cât să distrugă ceea ce noi denumim libertatea și voința 

omului. Mai degrabă alegerile și acțiunile omului sunt 

parte din schema providențială generală a lucrurilor, iar 
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Dumnezeu Își împlinește voia prin intermediul decizii-

lor libere ale agenților morali. Faptul că deciziile noas-

tre libere se potrivesc în acest plan cuprinzător nu di-

minuează în niciun fel realitatea acelei libertăți. 

Totuși, chestiunea felului în care deciziile noastre li-

bere se raportează la providența suverană a lui Dumnezeu 

este unul dintre cele mai dificile lucruri cu care ne con-

fruntăm în teologie. Cu ani în urmă, m-am implicat într-o 

discuție cu un profesor de la Universitatea Carnegie Mel-

lon. În acea vreme, el preda fizică și era întrucâtva ostil 

față de teologie, considerând-o mai mult sau mai puțin o 

pseudoștiință. El spunea: „În chiar miezul crezului tău 

există lucruri pur și simplu imposibil de definit”. Când i-

am cerut să dea câteva exemple, el a spus: „Dumnezeu. Ce 

este mai elementar pentru teologie decât Dumnezeu? Și 

totuși orice poți spune despre Dumnezeu este, în ultimă 

instanță, imprecis”. I-am răspuns astfel: „Prima noastră 

doctrină despre Dumnezeu este ceea ce denumim ‚incom-

prehensibilitatea lui Dumnezeu’, și ea arată că niciun con-

cept nu poate să Îl descrie complet. Dar aceasta nu în-

seamnă că afirmațiile pe care le facem despre El ar fi total 

inadecvate. Evident că poți înțelege lupta noastră din ști-

ința teologiei, pentru că ai de-a face cu aceeași problemă 

și în fizică”. El a negat că fizicienii ar avea o astfel de pro-

blemă, astfel că mi-a cerut să explic ce voiam să spun. I-

am zis atunci: „Ce este energia? Cât de elementar este con-

ceptul energiei pentru fizica modernă?” El a spus: „Pot 
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răspunde la această întrebare – energia este abilitatea de 

a produce lucru mecanic”. I-am replicat: „Nu, nu te-am în-

trebat ce poate face energia, ci ce este energia”. Răspunsul 

lui a fost: „Bine, energia este mc2”. „Nu, nu vreau să-mi 

dai echivalentul ei matematic. Vreau să-mi spui care este 

structura ei ontologică”. Profesorul a suspinat în final și a 

spus: „Acum înțeleg ce vrei să spui”. 

Oamenii au tendința de a crede că pot rezolva o 

taină metafizică dându-i un nume sau o definiție. Nu 

există nimeni, cel puțin nu cineva de care să știu, care 

să înțeleagă gravitația. Tot așa, nu cunosc vreun om de 

știință care să fi răspuns la cea mai veche și mai încur-

cată întrebare filozofică și științifică: „Ce este mișca-

rea?” Doar dacă îi dăm un nume sau îi atașăm un ter-

men tehnic unui lucru nu înseamnă că am explicat totul 

despre acel lucru. 

DOCTRINA CONVERGENȚEI 

Am discutat mai mult despre acest aspect pentru că 

există o denumire pentru relația dintre providența divină 

suverană și libertatea omului, dar chiar dacă eu cred că 

este un termen util, este doar unul descriptiv; el nu ex-

plică felul în care acțiunile omului și providența divină se 

află în relație. Termenul este convergență. Aceasta se re-

feră la acțiunile simultane a două sau mai multe părți. Un 

șir de acțiuni se desfășoară independent de un alt șir, și 

ele converg în final în istorie. Astfel, doctrina creștină a 
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relației dintre suveranitatea lui Dumnezeu și acțiunile 

volitive ale omului este denumită doctrina convergen-

ței. După cum puteți vedea, această expresie desem-

nează acest proces, dar nu îl explică. 

Cred că una dintre cele mai fine ilustrații ale con-

vergenței se găsește în cartea lui Iov din Vechiul Testa-

ment. Această carte este scrisă întrucâtva sub forma unei 

drame, iar scena de început are loc în ceruri. Satana intră 

în scenă după ce a cutreierat pământul, punând sub sem-

nul întrebării acțiunile oamenilor despre care se credea 

că sunt devotați lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a întrebat pe 

Satana: „L-ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca 

el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, 

care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău?” (1:8). 

Desigur, Satana era cinic. El I-a spus lui Dumnezeu: 

„Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit 

Tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lu-

crul mâinilor lui, și turmele lui acoperă țara” (v. 9b-10). 

Întrebările Satanei insinuau că Iov era credincios și loial 

Creatorului lui doar pentru ceea ce primea de la Dumne-

zeu. Așadar, Satana L-a provocat pe Dumnezeu: „Dar ia 

întinde-Ți mâna, și atinge-te de tot ce are, și sunt încre-

dințat că Te va blestema în față” (v. 11). De aceea, Dum-

nezeu i-a dat Satanei permisiunea de a ataca toate pose-

siunile lui Iov și, mai târziu, sănătatea lui Iov. 

Cum l-a atacat Satana pe Iov? Ni se spune că, prin-

tre alte lucruri, haldeii i-au luat cămilele (v. 17). Astfel, 



CAPITOLUL 5. CUM RĂMÂNE CU LIBERTATEA OMULUI?  61 

în acest furt au fost implicați trei agenți – haldeii, Satana 

și Dumnezeu. Haideți să analizăm pe rând acești agenți. 

Concentrându-se pe intenția rea a Satanei, unii te-

ologi conchid că haldeii erau oameni corecți care îl res-

pectau pe Iov, dar forțele demonice de sub controlul Sa-

tanei i-au convins să fure cămilele lui Iov. Ei nu se gân-

diseră să fure nimic de la Iov până ce Satana a pus acea 

idee în mințile lor. Totuși, Scriptura nu pretinde nicăieri 

așa ceva. Adevărul este că haldeii erau de la bun început 

niște hoți de cămile. Ei aveau o mânie lacomă, invidi-

oasă și geloasă împotriva lui Iov, și singurul lucru care 

îi împiedicase să îl tâlhărească pe Iov ani la rând a fost 

scutul protector pe care Dumnezeu îl pusese în jurul lui 

Iov. Totuși, când li s-a dat șansa, ei au fost mai mult de-

cât fericiți să fure cămilele lui Iov. 

Satana nu era interesat să îi vadă pe haldei furând 

câteva cămile libere. Scopul lui în această dramă era să 

îl forțeze pe Iov să Îl blesteme pe Dumnezeu. El acționa 

cu răutate și ură pentru a lovi în autoritatea și măreția 

lui Dumnezeu. El spera că furtul cămilelor lui Iov prin 

haldei avea să fie un pas înainte spre acest țel. Astfel, a 

existat un acord al scopurilor între haldei și Satana. 

Totuși, a existat un dezacord total între scopurile 

haldeilor și Satanei, și planul lui Dumnezeu. Pe baza a 

ceea ce am învățat până aici despre providență, putem 

concluziona fără să greșim că Dumnezeu a rânduit fur-

tul cămilelor lui Iov. Acesta a fost planul providențial al 
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lui Dumnezeu. Dar planul lui Dumnezeu a fost acela de 

a-l apăra pe Iov de acuzațiile nedrepte ale Satanei, și să 

apere propria sfințenie. 

A fost legitim planul lui Dumnezeu de a-l apăra pe 

Iov? A fost legitim ca El să-Și apere propria sfințenie? Eu 

nu spun că scopul scuză mijloacele, dar scopurile și pla-

nurile lui Dumnezeu trebuie luate în considerare în felul 

în care noi evaluăm această dramă. Dumnezeu nu a pă-

cătuit împotriva lui Iov. Dreptatea nu cerea ca Dumnezeu 

să îl protejeze pe Iov de pierderea cămilelor lui. Țineți 

minte că Iov era un păcătos. El nu avea cămilele în pro-

prietate veșnică. Cămilele din posesia lui Iov erau daruri 

ale harului lui Dumnezeu, iar Dumnezeu avea orice drept 

sub cer să ia de la Iov acel har, după scopurile Lui sfinte. 

Astfel, în această dramă, Dumnezeu a acționat drept, dar 

Satana și haldeii au săvârșit răul. Avem aici un singur 

eveniment, trei agenți și trei scopuri diferite. 

CONVERGENȚA ÎN POVESTEA LUI IOSIF 

Ilustrația mea favorită pentru convergență este 

povestea lui Iosif, pe care o găsim în capitolele de final 

ale cărții Geneza. Iosif fusese favoritul tatălui său, Iacov, 

care îi dăduse o haină colorată. Frații lui Iosif l-au urât 

pe acesta din cauza acestui tratament favorit (37:3-4). 

Într-o zi, când Iosif a căzut în mâinile fraților lui, de-

parte de privirea veghetoare a tatălui lor, frații lui au 

mers până acolo încât au discutat cum să îl ucidă, dar în 
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final l-au vândut unor comercianți care mergeau în 

Egipt (v. 18, 28). Acolo, Iosif a fost vândut lui Potifar, 

căpetenia gărzilor lui faraon. Iosif l-a slujit bine pe Po-

tifar și a devenit administratorul casei lui (39:1-4). Dar 

nevasta lui Potifar i-a făcut avansuri lui Iosif, pe care el 

le-a refuzat. Iadul nu se dezlănțuie atât de furios pe cât 

o poate face o femeie batjocorită, așa că ea l-a acuzat de 

încercare de viol, iar Iosif a fost aruncat în închisoare 

(v. 7-8, 14-15, 20). 

În timp ce era în închisoare, Iosif i-a întâlnit pe pa-

harnicul și pe brutarul lui faraon, care îl deranjaseră pe 

împărat (40:1). În decursul șederii lor în temniță, Iosif le-

a interpretat visele celor doi, și ambele s-au împlinit (v. 

8-23). La câtva timp după aceea, după ce paharnicul a 

fost pus înapoi în slujba lui, acesta i-a vorbit lui faraon 

despre abilitatea lui Iosif de a interpreta visele, iar faraon 

l-a chemat pe Iosif să îi interpreteze visul (41:12-36). Fa-

raon a fost atât de recunoscător încât l-a desemnat pe Io-

sif în funcția de prim ministru al Egiptului, având sarcina 

specială de a pregăti țara pentru foametea de care faraon 

fusese avertizat în visul lui (v. 37-45). 

Când foametea s-a abătut asupra țării, ea a afectat 

și țara natală a lui Iosif. Familia lui Iacov suferea de 

foame, așa că Iacov i-a trimis pe câțiva dintre fiii lui în 

Egipt ca să cumpere grâne din proviziile suplimentare 

pe care primul ministru fusese înțelept să le strângă 

pentru poporul egiptean (42:1-2). Când fiii s-au dus în 
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Egipt, l-au întâlnit pe Iosif, dar deși ei nu l-au cunoscut, 

el i-a recunoscut (v. 6-8). Iosif și-a ascuns identitatea 

pentru o vreme, dar în final a dezvăluit că el era fratele 

pierdut cu mult timp în urmă (45:3). La invitația lui Io-

sif, Iacov și-a mutat întreaga familie în Egipt (46:5-7). 

După mai mulți ani, în urma morții lui Iacov, frații 

lui s-au temut ca nu cumva Iosif să se răzbune pe ei că 

îl vânduseră ca sclav (50:15). Astfel, ei au inventat o po-

veste, spunând că Iacov voia ca Iosif să îi ierte (v. 16-17). 

Nu era nevoie să se fi temut, pentru că Iosif îi iertase 

deja de mult timp. El le-a spus: „Fiți fără teamă; căci 

sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați 

gândit să-mi faceți rău: dar Dumnezeu a schimbat răul 

în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume 

să scape viața unui popor în mare număr” (v. 19-20). 

Iosif nu a ascuns sub preș păcatul fraților lui. El a 

spus: „negreșit, voi v-ați gândit să-mi faceți rău”. Iosif a 

spus că ei acționaseră cu intenții rele când l-au vândut 

madianiților. Asemenea haldeilor, frații lui Iosif erau vi-

novați de păcat, păcat pe care au dorit personal să îl 

facă. Dar Dumnezeu stă deasupra tuturor alegerilor 

omenești și folosește libertatea omului pentru a duce la 

împlinire obiectivele Sale providențiale. Iar Iosif a spus 

tocmai acest lucru: „Voi ați ales să faceți ceva păcătos, 

dar toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor 

care Îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul 

Lui. Eu sunt chemat după planul lui Dumnezeu, iar 
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Dumnezeu a lucrat ceva bun prin toate acestea”. Ce bine 

lucrase Dumnezeu? Mai înainte de toate, Dumnezeu îl 

trimisese pe Iosif în Egipt pentru a face pregătirile pen-

tru foamete și pentru a salva astfel multe vieți, inclusiv 

pe cele din propria familie. În al doilea rând, Dumnezeu 

a făcut ca întreaga familie a lui Iacov să se mute în Egipt, 

astfel încât să prospere acolo și să se înmulțească, fiind 

ulterior supuși robiei și eliberați în final prin mâna pu-

ternică a lui Dumnezeu într-unul dintre momentele 

cheie ale istoriei răscumpărării. Iar Dumnezeu a lucrat 

toate acestea prin participarea convergentă a voii Sale 

neprihănite și a voii păcătoase a fraților lui Iosif. 

DUMNEZEU A FĂCUT CA                                          
TOTUL SĂ LUCREZE SPRE BINE 

Există o poveste veche și simplă care ne oferă o 

lecție profundă: „Pantoful s-a pierdut din lipsa unui cui. 

Calul s-a pierdut din absența unei potcoave. Călărețul a 

pierit din lipsa unui cal. Mesajul s-a pierdut pentru că 

nu a existat călărețul. Bătălia a fost pierdută pentru că 

mesajul a lipsit. Împărăția a fost pierdută pentru că bă-

tălia a fost pierdută”. Ce s-ar fi întâmplat în istoria lumii 

dacă nu i-ar fi fost dată o haină colorată lui Iacov? Dacă 

n-ar fi existat acea haină, n-ar fi existat gelozia fraților 

lui Iosif. Dacă n-ar fi existat gelozia lor, n-ar fi avut loc 

nici vânzarea trădătoare a lui Iosif în mâinile comerci-

anților madianiți. Dacă Iosif n-ar fi fost vândut către 

madianiți, nu ar fi ajuns în Egipt. Dacă n-ar fi ajuns în 
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Egipt, nu s-ar fi întâlnit niciodată cu Potifar. Dacă nu s-

ar fi întâlnit cu Potifar, n-ar fi avut nicio problemă cu 

nevasta acestuia. Dacă n-ar fi avut probleme cu nevasta 

lui Potifar, n-ar fi fost aruncat în închisoare. Dacă n-ar 

fi fost în închisoare, n-ar fi putut interpreta visele lui 

faraon. Dacă n-ar fi existat interpretarea viselor lui fa-

raon, nici n-ar fi fost înălțat în poziția de prim ministru. 

Dacă n-ar fi fost ridicat în poziția de prim ministru, nu 

s-ar fi produs împăcarea cu frații lui. Dacă n-ar fi avut 

loc nicio împăcare cu frații lui, evreii nu s-ar fi mutat în 

Egipt. Dacă nu s-ar fi mutat în Egipt, n-ar fi avut loc ni-

cio ieșire din Egipt. Dacă n-ar fi ieșit din Egipt, n-ar fi 

existat niciun Moise, nicio Lege, nici profeți – și niciun 

Hristos! Crezi că întâmplarea cu haina lui Iosif a fost un 

accident în planul lui Dumnezeu? Dumnezeu a folosit 

toate aceste lucruri spre bine. 

Jonathan Edwards a rostit cândva o predică inti-

tulată „Dumnezeu, Autorul tuturor voințelor și acțiuni-

lor bune”. Mie îmi place acest titlu de predică, pentru că 

arată cât de diferit era Edwards de creștinii obișnuiți. 

Ori de câte ori facem alegeri bune, nobile sau virtuoase, 

ne place să ne arogăm tot meritul. Pe de altă parte, când 

facem ceva ce nu este bun, ceva rău, aducem tot felul de 

scuze și pasăm blamul mai departe. Nu vrem să ne asu-

măm creditul pentru alegerile noastre rele. Uneori în-

cercăm să pasăm vina către Dumnezeu, asemenea lui 

Adam când a spus: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie 
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lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat” (Gen. 

3:12). El a încercat să arunce vina pentru cădere asupra 

lui Dumnezeu însuși. Aceasta este tendința noastră – să 

ne arogăm meritele pentru orice lucru bun, dar să tran-

sferăm vinovăția pentru lucrurile rele. Dar Edwards a 

înțeles că orice faptă bună pe care o facem, orice alegere 

dreaptă a noastră, are loc doar pentru că Dumnezeu lu-

crează acele fapte și alegeri în noi. 

Este dificil să înțelegem relația dintre providența 

lui Dumnezeu și libertatea omului, deoarece omul este 

cu adevărat liber în sensul că are abilitatea de face ale-

geri și că el alege ce dorește să facă. Dar și Dumnezeu 

este cu adevărat liber. Acesta este motivul pentru care 

Mărturisirea de la Westminster poate spune că Dumne-

zeu rânduiește „de bunăvoie” orice lucru fără a „încălca 

voința creaturilor”. Desigur, dacă am auzit argumenta-

ția asta odată, o vom auzi de o mie de ori: „Suveranita-

tea lui Dumnezeu nu poate limita niciodată libertatea 

omului”. Aceasta este o expresie a ateismului, pentru că, 

dacă suveranitatea lui Dumnezeu este limitată câtuși de 

puțin de libertatea noastră, El nu este suveran. Ce fel de 

idee despre Dumnezeu avem noi ca să spunem că El ar fi 

paralizat de alegerile făcute de om? Dacă libertatea Lui 

este limitată de libertatea noastră, atunci noi suntem 

suverani, nu Dumnezeu. Nu, ci noi suntem liberi, dar 

Dumnezeu este și mai liber. Asta înseamnă că libertatea 
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noastră nu poate limita niciodată suveranitatea lui 

Dumnezeu.
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