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Capitolul 1 

SUVERANITATEA LUI 
DUMNEZEU PESTE NIMIC  

 

Titlul acestui capitol introductiv ar putea genera confu-
zie. Cum adică suveranitatea lui Dumnezeu peste nimic? 
Oare nu sugerează asta că nu există nimic peste care Dumne-
zeu să fie suveran? Evident că suveranitatea lui Dumnezeu se 
întinde peste tot. Pentru a descoperi ce vrem să spunem prin 
expresia „suveranitatea lui Dumnezeu peste nimic”, trebuie 
să mergem înapoi la începutul lumii, în Geneza 1: 

La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. 
Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape 
era întuneric, și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe dea-
supra apelor. 

Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Și a fost lumină. 
Dumnezeu a văzut că lumina era bună; și Dumnezeu a 
despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lu-
mina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost 
o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua în-
tâi. 

Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, și ea să 
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despartă apele de ape”. Și Dumnezeu a făcut întinde-
rea, și ea a despărțit apele care sunt dedesubtul întinde-
rii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost 
(Gen. 1:1-7). 

Și așa continuă textul din Geneza, zi după zi, segment 
după segment, exprimând taina de nepătruns a tuturor taine-
lor: creația tuturor lucrurilor de către un Dumnezeu suveran. 
Augustin de Hippo a descris aceasta ca o lucrare realizată ex 
nihilo, adică din nimic. 

Ne-ar fi ușor să spunem că Dumnezeu creează ex nihilo, 
dar a cuprinde cu mintea această lucrare de creație este ceva 
ce trece dincolo de capacitatea intelectului nostru. Primul 
element, ideea de nimic, este dincolo de abilitatea noastră de 
înțelegere. Oare nu era nimic? 

Nimic. Problema legată de nimic este că, atunci când noi 
spunem că „nu este nimic”, noi afirmăm un nonsens, pentru 
că predicatul este este o formă a verbului a fi, și un lucru care 
îi lipsește nimicului este „ființa”. Așadar, nu putem vorbi 
despre nimic și nu putem spune „nu este nimic” sau „nu era 
nimic”, pentru că a spune că există un lucru denumit nimic 
ar însemna să îi atribuim ceva acelui lucru, pe când nimic nu 
este [nu există]. 

Când vorbim despre nimic, noi folosim un cuvânt care 
funcționează ca un fel de definiție care are o istorie bogată în cer-
cetarea teologică și filozofică: negația. Negația este o metodă 
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prin care definim ceva nu afirmând în sens pozitiv ce este, ci 
mai degrabă folosind negația, pentru a spune ce nu este. 

În teologie, noi folosim întotdeauna negația. De exem-
plu, când spunem că Dumnezeu este infinit, ce anume vrem 
să spunem? Că El nu este finit. Când spunem că Dumnezeu 
este neschimbător, noi spunem că El nu comportă schimbare 
sau mutare. 

Când vorbim despre nimic, folosim negația și facem o 
deosebire între ceva și negația lui. Iar negația a ceva este nimic, 
sau ceea ce noi înțelegem prin nimic este absența a ceva. Dar 
absența a ce? Dacă aceasta este o negație ontologică, asta în-
seamnă că nimic ar trebui să fie absența sau lipsa ființei. 

Nu există nimic care să exprime mai dramatic sfințenia și 
măreția lui Dumnezeu ca ideea că Dumnezeu ar fi suveran 
peste nimic, pentru că asta înseamnă că, în măreția Lui, doar 
Dumnezeu are capacitatea ființei în Sine, în și prin Sine, veș-
nic și independent, fără vreun ajutor din partea materiei, 
energiei sau a oricărui al lucru din afara Sa. 

Încearcă să visezi un pic. Încearcă să te gândești abstract 
la nimic. Gândește-te că a existat un moment din trecut când 
nu a existat nimic, nimicul absolut, unde tot ce era (chiar dacă 
era este un termen impropriu) fusese învăluit în întuneric. 
Universul era un pur vacuum, complet gol și lipsit de orice 
realitate. Nu exista nimic, absolut nimic.  
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Dacă a existat vreodată o vreme când nimic nu era, nimi-
cul absolut, cum ar arăta acel nimic azi? Nimic – pentru că o 
axiomă absolută a logicii și a științei este principiul ex nihilo 
nihil fit, adică „din nimic nu rezultă nimic”. Și dacă a existat 
vreodată un timp când nu exista absolut nimic, acel nimic 
domnea într-un fel suprem. Nimicul avea să fie un nimic nes-
chimbător, un nimic suveran. Și nu exista nicio posibilitate 
ca ceva să existe. 

Eu nu cred că putem aduce o dovadă probabilă justă în 
favoarea existenței lui Dumnezeu. Eu cred că existența lui 
Dumnezeu poate fi demonstrată concludent și incontestabil 
doar pe baza rațiunii. Dacă accepți că un singur lucru, că ceva 
există – o bucată de cretă, un pantof – atunci ceva trebuie să 
fie. Undeva și cumva trebuie să fie ceva, ceva care are puterea 
ființei în sine, ceva ce tu și eu nu avem. Dacă ceva există, 
atunci ceva, undeva și cumva trebuie să aibă ceea ce Thomas 
Aquinas denumea „ființa necesară”, adică puterea ființei care 
nu este dependentă sau derivată, ci situată în sine. Iar dacă 
este esențial și intrinsec pentru ceva să fie, atunci acea ființă 
trebuie să fie o ființă veșnică. 

„La început”. Veșnicia nu are început. Geneza nu începe 
cu o afirmație despre începutul veșniciei, ci despre începutul 
timpului; nu despre începutul lui Dumnezeu, ci despre înce-
putul lumii create. De ce? Pentru că Dumnezeu nu are înce-
put. Veșnicia nu are început. Dar să zicem că veșnicia ar fi 
avut un început. Să zicem că Dumnezeu ar avea început. Ce 
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a fost înainte de Dumnezeu? Nimic. Și ar trebui să vorbim 
despre suveranitatea nimicului (dacă am putea vorbi despre 
ceva). Dar noi nu vorbim despre suveranitatea nimicului, 
pentru că niciunul dintre noi n-am exista ca să fim în stare să 
vorbim. Dacă a existat vreodată un timp când nu era nimic, 
acum ce ar exista? Nimic. 

Așadar, pentru a vorbi despre începutul oricărui lucru, 
trebuie mai întâi să fie ceva care transcende veșnic nimicului, 
ceea ce este la început într-un fel veșnic - anume Dumnezeu. 

Ei bine, eu n-am niciun interes să mă complac în specu-
lații intelectuale de dragul de a ne juca aici cu lucruri ab-
stracte. Noi vorbim aici despre însăși esența credinței creș-
tine. Chestiunea creației constituie unul dintre cele mai con-
troversate subiecte ale vremurilor noastre. Și nu este ceva pe 
care creștinii își pot permite să îl trateze superficial. Oamenii 
pot să argumenteze cât vor despre cât timp a durat creația și 
care a fost modul în care lumea a fost creată, dar chestiunea 
fundamentală din zilele noastre este creația. 

O mulțime de oameni educați ne spun că, în fapt, a exis-
tat un timp când nu exista nimic, după care... puuf! Dintr-o 
dată, a apărut ceva. Intelectual vorbind, aceasta este nebunie. 
Și totuși, această idee și-a câștigat cumva respectul. La fel de 
absurdă este ideea că toată energia disponibilă era compri-
mată într-un singur punct infinitezimal de singularitate, și că 
a rămas așa, într-o stare continuă și veșnică de inerție, după 
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care, dintr-o dată, fără vreo forță exterioară, această masă 
inertă de ceva a explodat. 

Apostolul Pavel s-a adresat filozofilor atenieni spunând 
că Biblia ne învață în ebraică, de pe prima pagină a Vechiului 
Testament, că natura strigă cu glas tare, iar ei ar fi trebuit să 
înțeleagă ceea ce chiar și filozofii păgâni înțeleseseră, anume 
că „în El avem viața, mișcarea și ființa” (F.A. 17:28). 

În lumea antică, filozofii au trebuit să soluționeze trei 
chestiuni spinoase. Prima era chestiunea mișcării. Este mișca-
rea reală sau doar o iluzie? Zeno din Elea a argumentat împo-
triva realității obiectelor materiale pentru că, așa cum spunea 
el, dacă materia există, atunci ea trebuie să fie divizibilă la nes-
fârșit. Altfel spus, pot lua o bucată de cretă și să o rup în două, 
și astfel să am două bucăți. Apoi putem rupe fiecare bucată în 
alte două bucăți, și tot așa. Cât timp am putea face asta? Așa 
cum afirma Zeno, am putea face această diviziune la nesfârșit. 

El a aplicat apoi această idee la conceptul de mișcare. El a 
formulat o poveste despre Ahile și o broască țestoasă. Ahile 
era un atlet grec strălucit, cel mai rapid alergător în toată cre-
ația. El avea să intre într-o cursă cu o broască țestoasă. Întru-
cât toți știau că broasca nu avea viteza sau rapiditatea lui 
Ahile, au decis să facă cursa un pic mai corectă, dându-i 
broaștei posibilitatea să înceapă prima. Cursa începe, și Ahile 
aleargă până unde este broasca. Dar desigur că, înainte de a 
ajunge broasca, el trebuie să parcurgă jumătate din distanța 
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până la ea, nu? Apoi, pentru a parcurge distanța dintre acel 
punct median și locul unde este broasca, trebuie să parcurgă 
jumătate din aceasta. Raționând în acest fel, cât timp îi va lua 
lui Ahile să ajungă broasca din urmă? Ei bine, el nu o va 
ajunge niciodată din urmă. 

Prima mare întrebare pe care filozofii antici au pus-o era 
aceasta: „Ce este mișcarea?” Următoarele două erau: „Ce este 
viața?” și „Ce este ființa?” Acestea erau cele trei mari taine ale 
antichității. Și iată-ne azi, neștiind încă ce este ființa, ce este 
viața, și ce este mișcarea. Tot ceea ce știm este că aceste ele-
mente sunt esențiale pentru existența omului, astfel că nici 
nu putem vorbi despre vreun lucru fără să avem câtuși de pu-
țină înțelege a mișcării, vieții și ființei, sau o reacție față de 
acestea. 

În timp ce filozofii dezbăteau aceste lucruri, Pavel le-a 
spus că există Unul care este veșnic, a cărui putere este atât de 
mare, a cărui suveranitate este atât de mare, încât El tran-
scende ființa, mișcarea și viața, deoarece fără El, nimic nu 
poate fi, și fără El, nimic nu se poate mișca. Un punct de sin-
gularitate care să fi existat din veșnicie nu putea exploda ni-
ciodată. El ar rămâne veșnic inert dacă nu s-ar acționa asupra 
lui printr-o forță exterioară, care are capacitatea de mișcare. 
Ceva trebuie să aibă în sine abilitatea de mișcare. Ceva trebuie 
să aibă viața în sine. Ceva trebuie să aibă puterea ființei în 
sine, sau, exprimat într-un fel simplu, nimicul nu se poate 
mișca, nu poate trăi și nu poate fi. 
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Pot exista momente când te îndoiești de suveranitatea lui 
Dumnezeu sau chiar de existența Lui. În anumite momente 
ai putea să simți ca Friedrich Nietzsche că răspunsul final față 
de toată realitatea este nimicul, sau nihil. Dacă ai fost tentat 
vreodată să crezi că nimicul este biruitor asupra ființei, doar 
mișcă-ți degetul. Adu-ți aminte de asta. Ori de câte ori te în-
doiești de destinul tău creștin, ori de câte ori te îndoiești de 
triumful unui Dumnezeu suveran asupra amenințării haosu-
lui, a vidului, goliciunii și întunericului descrise în Geneza 1, 
mișcă-ți degetul. 

Ce anume îți va reaminti acest gest? Mișcarea, viața și fi-
ința. N-ai putea să îți miști degetul dacă n-ar exista nicio sursă 
de mișcare, dacă n-ar exista nicio sursă a vieții, dacă n-ar exista 
nicio sursă a ființei. Dacă îți poți mișca degetul, atunci Dum-
nezeu este suveran. Iată cât de simplu este, pentru că, în lipsa 
ființei suverane, nu există nicio ființă. Fără ființa suverană, nu 
există viață. Și fără ființa suverană, nimic nu se poate mișca. 
Simplu și profund. 

Unor experți în Vechiul Testament le place să spună că 
ideile din Geneza 1 se regăsesc și în mitologia primitivă. De 
exemplu, miturile babiloniene vorbesc despre o luptă preis-
torică și dualistă între forțele ordinii și forțele haosului. Dar 
ceea ce noi vedem în Geneza 1 și de-a lungul Vechiului Tes-
tament nu este o încleștare veșnică între forțe egale și con-
trare, care sunt blocate într-o luptă perpetuă, ci vedem trium-
ful Dumnezeului cel veșnic asupra oricărei amenințări la care 
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ne-am putea gândi. În această creație pre-structurată, pre-
gândită și pre-saturată pe care Dumnezeu o aduce în exis-
tență, Duhul lui Dumnezeu începe să se miște peste apele pri-
mordiale, peste adânc. Întâlnim aceeași imagine când Dum-
nezeu Duhul Sfânt îi vorbește Mariei prin înger: „Duhul 
Sfânt Se va pogorî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va 
umbri. De aceea, Sfântul care Se va naște din tine, va fi che-
mat Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1:35). 

Este același limbaj. Este limbajul puterii transcendente a 
lui Dumnezeu, care se mișcă peste întuneric, peste goliciune, 
peste adânc, peste nimic. Iar El spune: „Să fie lumină!” Acest 
fiat divin este rostit. Imperativul divin este rostit și, prin pu-
terea Cuvântului atotputernic, lumina apare și oceanul în-
cepe să palpite de viață, iar mișcarea și ființa umplu Univer-
sul, datorită acestui măreț Dumnezeu din Cer, care are în 
Sine puterea ființei, singurul care poate chema în existență 
lumi din nimic, care poate da viață din moarte, mișcare din 
inerție, ființă din nimic. 

O simplă privire îndreptată către creație ar trebui să ne 
așeze pe genunchi. În creație, noi vedem reflectate măreția, 
suveranitatea, dominația, puterea și gloria Lui indescriptibile. 
Acesta este Dumnezeul nostru, fără de care nu putem mișca 
un deget. Dar pentru că ne putem mișca degetul, Îl cunoaș-
tem pe Dumnezeul Cerului. 

. 



 



17 

 

Capitolul 2 

SUVERANITATEA                     
LUI DUMNEZEU                  
PESTE CREAȚIE  

 

În Isaia 45, și considerabil mai des de-a lungul cărții Isaia, 
Dumnezeu pronunță accentuat cuvintele „Eu sunt Dom-
nul” sau „Eu, Domnul”. 

„Îți voi da vistierii ascunse, bogății îngropate, ca să știi 
că Eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul 
lui Israel. 

Din dragoste pentru robul Meu Iacov și pentru Israel, 
alesul Meu, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bu-
năvoință, înainte ca tu să Mă cunoști. 

Eu sunt Domnul, și nu mai este altul, afară de Mine nu 
este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă 
cunoști. Ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apu-
sul soarelui că afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu 
sunt Domnul, și nu este altul. 

Eu întocmesc lumina și fac întunericul; Eu dau propă-
șirea și aduc restriștea; Eu, Domnul, fac toate aceste lu-
cruri. 



18 CE ÎNSEAMNĂ CĂ DUMNEZEU ESTE SUVERAN?  |  R.C. SPROUL 

 

Să picure cerurile de sus și să ploaie norii neprihănirea! 
Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea, și să 
iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste 
lucruri. 

Vai de cine se ceartă cu Făcătorul său! – un ciob dintre 
cioburile pământului! – oare lutul îi zice el celui ce-l fă-
țuiește: ,Ce faci?’ Și lucrarea ta zice ea despre tine: ,El 
n-are mâini?’ 

Vai de cine îi zice tatălui său: ,Pentru ce m-ai născut?’ 
Și mamei sale: ,Pentru ce m-ai făcut?’” 

Așa vorbește Domnul, Sfântul lui Israel, și Făcătorul 
său: „Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi 
poruncească pentru copiii Mei și pentru lucrarea mâi-
nilor Mele?” (v. 3-11). 

Când telescopul spațial Hubble a fost lansat în spațiul ex-
traterestru, oamenii de știință erau încântați de posibilitatea de 
a strânge o mulțime de date noi care să îi informeze despre zorii 
creației și despre mecanismele din sistemul solar și de dincolo 
de el. În ziua lansării telescopului, l-am auzit pe unul dintre cei 
mai apreciați astrofizicieni din America declarând că, în urmă 
cu 16-18 miliarde de ani, Universul ar fi luat ființă printr-o ex-
plozie. Mi-am zis atunci în sinea mea: „A luat ființă Universul 
printr-o explozie acum 16-18 miliarde de ani? Credeam că ești 
un om de știință, nu un practicant de magie, care vede Univer-
sul ca pe ceva ce apare ca un iepure dintr-un joben, cu diferența 
că înainte n-ar fi fost nici jobenul, nici magicianul”. 
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Dacă există vreo lege neschimbătoare a științei seculare, 
este legea care afirmă că ex nihilo nihil fit, „din nimic nu iese 
nimic”. Iar motivul pentru care există acea lege este că ceva 
nu vine pur și simplu din nimic, pentru că nu poate veni din 
nimic. Dacă ar fi existat un timp când să nu fi fost absolut 
nimic – nicio ființă, niciun lucru – ce ar putea fi acum? 

Dacă cumva susții că lucrurile pur și simplu apar din ni-
mic, atunci singurul răspuns este că nimic n-ar trebui să fie 
acum. Cea mai veche întrebare filozofică este aceasta: De ce 
există ceva în loc de nimic? 

Nu trebuie să fii savant ca să înțelegi că, dacă ceva există 
acum, nu se poate să fi existat vreun timp când nimic să nu fi 
existat. Chiar dacă în urmă cu 16 sau 18 miliarde de ani, tre-
buie să fi existat ceva, altfel nimic n-ar putea fi azi. 

Biblia arată clar care este acea ființă veșnică existentă de 
la sine: Domnul Dumnezeu, care creează toate lucrurile. „Eu 
sunt Domnul”, spune El, „și nu mai este altul, afară de Mine 
nu este Dumnezeu” (v. 5). 

Omenirea decăzută știe că, dacă ne-am debarasa de doc-
trina creștină a creației, chiar de primul verset din Vechiul 
Testament, atunci putem distruge iudeo-creștinismul din ră-
dăcină și ne bucurăm de libertatea de a face ce vrem. Atacul 
împotriva creației este încercarea omului decăzut de a-și de-
clara independența față de Creator. 

De ce? Deoarece Creatorul biblic nu prea seamănă cu 
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conceptul lui Aristotel despre cauza primară sau despre acel 
lucru nemișcat care a mișcat lucrurile. Filozofii moderni spun 
deseori că întreaga istorie a gândirii teoretice este doar o notă 
de subsol la speculațiile lui Platon și Aristotel. Ca om de ști-
ință antic, Aristotel a înțeles că trebuia să existe o cauză neca-
uzată pentru a putea explica prezența realității. Acea cauză 
primară care a mișcat lucrurile, acea cauză necauzată de ni-
mic, a primit rolul de creator, dar după lucrarea sa de creație, 
el nu a mai avut nimic de-a face cu Universul. 

Într-un contrast izbitor față de aceasta se află învățătura 
biblică a faptului că tot ceea ce Dumnezeu creează, El susține. 
Și nu doar că Îi datorăm lui Dumnezeu, în calitatea Lui de 
Creator, originea existenței umane, ci Îi datorăm Creatorului 
nostru și existența noastră clipă de clipă. Altfel spus, noi nu 
putem exista nici măcar de-a lungul următoarelor cinci se-
cunde în absența puterii lui Dumnezeu care să ne susțină. 

Ceea ce Dumnezeu creează, El susține prin puterea tăriei 
Lui. Noi înțelegem că nu putem face nimic fără puterea lui 
Dumnezeu, care ne susține, așa cum le spunea apostolul Pavel 
atenienilor din vechime: „în El avem viața, mișcarea și ființa” 
(F.A. 17:28). 

Dacă Îl scoatem pe Dumnezeu din peisaj, eliminăm și 
viața. Dacă Dumnezeu dispare, dispare și orice mișcare. Iar 
dacă Dumnezeu ar muri, tot ce are ființă ar dispărea odată 
cu El. Orice creează Dumnezeu, El și susține. Orice creează 
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Dumnezeu, El deține, și orice deține, El și stăpânește. El stă-
pânește peste toate lucrurile. 

Creștinii sunt confuzi uneori în legătură cu predestina-
rea și liberul arbitru [sau voința liberă a omului, n.tr.], ca și 
cum cele două ar fi contrare. Trebuie să înțelegem că liberul 
arbitru nu este un concept păgân, deși gândirea păgână se bu-
cură de un accept larg din partea oamenilor. Și creștinii cred 
în liberul arbitru, dar liberul arbitru în care credem noi nu 
este versiunea lui umanistă sau păgână. O idee seculară care a 
pătruns adânc în bisericile din vremurile noastre este doctrina 
umanistă a libertății omului, care spune că voința noastră, 
chiar și în starea noastră decăzută, rămâne indiferentă și la fel 
de capabilă să ne încline înspre bine sau înspre rău. Această 
gândire ignoră revelația biblică prin care suntem învățați că, 
deși avem puterea de a alege, alegerile pe care noi le facem sunt 
în robie față de păcat. Numai puterea lui Dumnezeu Duhul 
Sfânt ne poate elibera din acea robie, din acea moarte spiritu-
ală și din acea paralizie. 

Noi nu trebuie să ne formăm gândirea despre voința 
omului din cultura seculară, ci din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Nu doar că noi suntem deficitari în acest sens, ci vedem cum 
lumea păgână a pătruns în gândirea noastră cu ideea că 
această lume ar funcționa după legile interne independente 
ale naturii și fizicii. 

Ideea este că Universul operează clipă de clipă prin puterea 
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proprie, fără ca puterea suverană și transcendentă a lui Dum-
nezeu să facă posibilă și să rânduiască funcționarea lui. De 
exemplu, eu nu îmi pot ridica mâna fără puterea lui Dumne-
zeu. Orice putere aș avea în braț spre exercitarea voinței mele 
nu este, în cel mai fericit caz, decât secundară în exprimarea ei 
cauzală, dar toate lucrurile pe care eu le fac în această lume sunt 
subordonate și cauzate de puterea suverană transcendentă a lui 
Dumnezeu. 

Unii spun că Dumnezeu este suveran, dar că suveranita-
tea lui Dumnezeu este limitată de libertatea umană. Dacă așa 
ar sta lucrurile, cine este suveran? Creatorul nostru ne-a dat o 
măsură de libertate, dar aceasta este limitată întotdeauna și 
pretutindeni de libertatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este su-
veran, nu noi, iar suveranitatea Lui se întinde peste toate lu-
crurile, nu doar în creația lumii, ci și în susținerea și stăpânirea 
peste lume, iar ceea ce noi spunem că sunt legile naturii nu 
este decât descrierea modalităților obișnuite prin care, în su-
veranitatea Lui, Dumnezeu guvernează peste natură. 

Dacă există o singură moleculă hoinară în acest Univers, 
care să umble liberă, în afara controlului suveran al lui Dum-
nezeu, nu avem niciun motiv să credem în orice făgăduință 
viitoare făcută de Dumnezeu, pentru că acea singură mole-
culă rătăcitoare poate fi ceea ce va distruge acele planuri. Dar 
mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, nu există nicio moleculă 
hoinară care să alerge rătăcitoare în afara ariei stăpânirii suve-
rane a lui Dumnezeu. 
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Cândva mi s-a cerut să predau un curs de teologie la se-
minar, pe baza Mărturisirii de Credință de la Westminster. 
Când am ajuns la partea din mărturisire care vorbește despre 
decretele veșnice ale lui Dumnezeu, studenții de la seminar și-
au adus la clasă prietenii care nu erau reformați. Le-am citit 
acestor seminariști curioși, fără vreo explicație, primul para-
graf din această parte a mărturisirii: „Din veșnicii, Dumnezeu 
a hotărât... de bunăvoie și fără posibilitatea de schimbare, tot 
ceea ce trebuie să se întâmple” (cap. 3.1). Apoi am pus între-
barea aceasta: „Câți dintre voi credeți asta? Câți dintre voi 
credeți că Dumnezeu rânduiește neschimbător și veșnic fie-
care lucru care are loc?” 

Țineți minte că mă aflam la un seminar reformat. De 
aceea, n-a fost ceva de mirare să văd că 175 de studenți și-au 
ridicat mâna. În orice alt seminar teologic general, așa ceva ar fi 
produs mirare. Dar aproape 75 de studenți nu au ridicat mâna. 

Am întrebat imediat: „Câți dintre voi v-ați descrie ca 
atei?” Niciun student n-a ridicat mâna. Atunci am spus: 
„Există ceva ce eu nu înțeleg. Voi nu afirmați că Dumnezeu 
rânduiește orice lucru care are loc, și totuși, nu spuneți că sun-
teți atei. Dar dacă Dumnezeu nu rânduiește orice lucru ce are 
loc, atunci El nu este suveran. Iar dacă Dumnezeu nu este su-
veran, El nu este Dumnezeu”. 

Apoi am analizat mai îndeaproape ce vrea să spună în rea-
litate acea mărturisire. Ea continuă spunând că nu se elimină 
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astfel cauzele secundare, nici nu se încalcă voința omului. 
Dumnezeu nu este nici autorul, nici făptuitorul păcatului. 
Cu multe sute de ani înainte, Augustin a spus că, fiind creș-
tini, oameni care cred într-un Dumnezeu suveran, trebuie să 
afirmăm că, într-un sens, Dumnezeu trebuie să rânduiască 
orice lucru care are loc. 

Unii oameni se vor repezi să aducă în discuție conceptul 
„voii permisive” a lui Dumnezeu. Acest concept a fost inven-
tat ca o modalitate de a-L scuza pe Dumnezeu de responsabi-
litatea pentru acele lucruri pe care nu vrem să I le atribuim. 
Dar Dumnezeu știe ce se va întâmpla înainte ca acel lucru să 
aibă loc. El știe ce o să spun eu înainte ca eu să vorbesc. El știe 
ce voi face înainte ca eu să fac acel lucru. Are Dumnezeu pu-
terea de a mă opri? Are Dumnezeu dreptul să mă oprească, 
dacă așa alege El? Dacă El îmi permite să comit un păcat, El a 
ales să îmi permită asta. Dacă El alege să permită păcatul, El 
consideră că este înțelept ca acest lucru să aibă loc, altfel El nu 
l-ar mai permite, pentru că El face toate lucrurile bine, lucru 
care include exercitarea suveranității Sale. 

În Geneza 37, citim despre frații lui Iosif care erau vino-
vați și responsabili de păcatele pe care le comiseseră împotriva 
fratelui lor, de trădarea și vânzarea care l-au dus în robie și 
temniță, departe de familia lui. Însă mai târziu, Iosif a spus: 
„Voi ați plănuit împotriva mea ce este rău, dar Dumnezeu a 
plănuit aceasta spre bine” (Gen. 50:20, NTR). 
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Dar Biblia spune că nu trebuie să numim niciodată răul 
bine sau binele rău (Isaia 5:20). Răul este rău, și răul merită 
pedeapsa divină. Dar este bine că există răul sau răul n-ar pu-
tea exista deoarece toate lucrurile se află în aria suveranității 
lui Dumnezeu, inclusiv răutatea noastră, pe care El o folo-
sește pentru scopurile Sale neprihănite. Faptul că Dumnezeu 
poate fi implicat în evenimente catastrofice sau în acțiunile 
rele ale ființelor omenești decăzute devine o chestiune de in-
teres național când au loc evenimente catastrofice precum 
uraganele și valurile tsunami. Oamenii spun că „acesta este un 
accident al naturii”. Dar până și companiile de asigurări au 
suficient bun simț pentru a denumi astfel de lucruri „acte ale 
lui Dumnezeu”. Când trecem dincolo de calamitățile natu-
rale și ne uităm la nenorocirile care vin peste noi prin răutatea 
omului, ni se pare cu atât mai dificil să credem că suveranita-
tea lui Dumnezeu ar fi cumva în spatele lor. 

După evenimentele din 9/11 Septembrie 2001, unii li-
deri creștini au opinat că atacurile au fost judecata lui Dum-
nezeu pentru imoralitatea răspândită din societatea noastră. 
Acele observații au scandalizat presa, care a cerut ca aceștia să 
își retracteze comentariile. Pentru publicul american era ceva 
de neînchipuit că Dumnezeu putea să fie implicat într-o as-
tfel de nenorocire, pentru că se pare că ei nu citiseră niciodată 
Isaia 45: „Eu sunt Domnul, și nu mai este altul, afară de Mine 
nu este Dumnezeu... Eu sunt Domnul, și nu este altul. Eu în-
tocmesc lumina, și fac întunericul, Eu dau propășirea, și aduc 
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restriștea [sau calamitatea, lit. ESV], Eu, Domnul, fac toate 
aceste lucruri” (Isaia 45:5-7). 

Două lucruri au rezultat după 9/11. În primul rând, a 
existat o trezire proaspătă a conștientizării publice a realității 
răului. Dintr-o dată, relativismul moral a fost întrerupt când 
oamenii au fost martorii unui eveniment pe care nu îl puteau 
considera indiferent moral, ci el trebuia să fie văzut ca nespus 
de rău. A existat o nouă acceptare a ideii de păcat. În al doilea 
rând, a apărut un interes înnoit față de binecuvântarea lui 
Dumnezeu peste un popor anume. Peste tot în țară – la feres-
tre, pe mașini și peste tot – vedeai „Dumnezeu să binecuvân-
teze America”. 

Dar aceiași oameni care se rugaseră ca Dumnezeu să bi-
necuvânteze America erau cei care credeau că ar fi cu totul 
imposibil ca Dumnezeu să judece America. Dacă te rogi ca 
Dumnezeu să binecuvânteze un popor, cu siguranță că, în ru-
găciunile tale, trebuie să accepți posibilitatea ca El să nu o 
facă, posibilitatea ca, dacă El este în stare să aducă prosperita-
tea și pacea peste un popor, atunci El trebuie să fie în stare și 
să retragă acea binecuvântare, și chiar să aducă mânie și cala-
mități asupra lui. 

Dar felul cum noi Îl înțelegem pe Dumnezeu a degenerat 
într-un fel de servitor cosmic, un Moș Crăciun ceresc, care 
există ca să slujească nevoilor noastre și să ne dea lucruri dră-
guțe când I le cerem, dar în fața căruia nu suntem dispuși să 
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ne plecăm și să recunoaștem suveranitatea Lui care se întinde 
peste toate lucrurile. 

În general, eu spun că există patru aspecte ale suveranită-
ții lui Dumnezeu. El este suveran peste natură. El este suveran 
peste istorie și peste acțiunile omului. Și El este suveran în 
dreptul Lui inerent de a le impune obligații făpturilor create 
de El, spunându-le, „să nu faci asta” și „să faci asta”. Credem 
oare că El are acea suveranitate, acel drept de a porunci să Îi 
aducem ascultare și de a ne impune obligații? 

De fiecare dată când păcătuim, noi atacăm dreptul suve-
ran al lui Dumnezeu de a ne porunci ce să facem. Unii creștini 
cred că Dumnezeu este suveran peste natură, peste istorie, 
peste moralitate, dar nu și peste harul Lui. Ei resping ideea că 
El ar avea dreptul etern inerent de a-i da îndurarea Lui cui do-
rește El să i-o dea. 

Voi încheia cu pasajul din Romani 11:36: „Din El, prin 
El, și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! 
Amin”. Din El: El este sursa, autorul a tot ce este bun, adevă-
rat, frumos și real. Prin El: prin mijloacele puterii și acțiunii 
Lui suverane. Nu doar că toate lucrurile vin de la El, ci ele vin 
prin intermediul puterii Sale. Pentru El: scopul pentru care 
există toate lucrurile nu sunt eu. Nu ești nici tu. Pentru El 
există ele. Toate lucrurile sunt din El, prin El și pentru El. Și 
totul se sfârșește cu o doxologie: „A Lui să fie slava în veci”. 
Soli Deo gloria, a lui Dumnezeu și doar a Lui să fie slava! 
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De fiecare dată când reducem aria suveranității lui Dum-
nezeu peste toate lucrurile, furăm ceva din slava Lui. 
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Capitolul 3 

SUVERANITATEA            
LUI DUMNEZEU                
ÎN MÂNTUIRE 

 

Când Augustin de Hippo s-a apropiat de sfârșitul vie-
ții, a scris o lucrare puțin cunoscută, intitulată Retractationes, 
sau Retractările. O retractare [sau erată] este ceea ce găsești 
pe ultima pagină a unui ziar sau a unei reviste, unde se recu-
noaște că au fost făcute anumite erori într-o publicație ante-
rioară. Aceste retractări sunt puse în general în locuri unde 
puțini oameni le vor vedea, pentru că nouă ni se pare ceva de-
ranjant să ne recunoaștem greșelile. 

Augustin a fost totuși deschis în legătură cu publicarea 
retractărilor lui. Până să îmbătrânească, el a reflectat la ceea ce 
spusese anterior și și-a dat seama că unele lucruri pe care le 
scrisese nu fuseseră foarte precise. 

Eu știu că am ajuns deja în momentul în care este prea 
târziu să mai public unele retractări. Totuși, vreau să fac aici 
o importantă retractare teologică. 

Când am devenit creștin, în 1957, pe când eram în primul 
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an de colegiu, mi s-a alocat un anumit profesor care avea să fie 
sfătuitorul meu la facultate. Acest profesor era calvinist. El nu 
avea doar un doctorat în filozofie la University of Pennsylva-
nia, ci și un masterat la Westminster Theological Seminary. 
Vreme de patru ani, ca un fel de copoi al Cerului, el s-a stră-
duit neobosit să mă convingă de credința reformată și de ade-
vărurile gândirii calviniste. Dar eu m-am împotrivit cu tena-
citate și am terminat colegiul după primii mei patru ani având 
convingeri creștine și rămânând ferm și încăpățânat dedicat 
semi-pelagianismului. Am reușit să mă împotrivesc argumen-
telor Dr. John Gerstner la seminar pentru cel puțin un an, și 
am reușit să trec prin cinci ani de umblare creștină fără să ac-
cept doctrina biblică a predestinării. 

Apoi, după ce am citit cartea lui Jonathan Edwards, in-
titulată Freedom of the Will [Libertatea voinței] și am fost 
forțat să studiez în profunzime subiectul suveranității, și ur-
mând sfatul pe care mi l-am scris pe un cartonaș pe care l-am 
pus deasupra biroului meu, pe când eram student la seminar 
– „Trebuie să crezi, să afirmi, să înveți și să propovăduiești 
orice lucru te învață Biblia, nu ceea ce vrei tu ca Biblia să te 
învețe” – în final m-am predat și am acceptat suveranitatea 
lui Dumnezeu în toată plinătatea ei. 

Inițial, am acceptat cu rețineri doctrina predestinării, 
murmurând și cârtind ca evreii. Mi-am spus, „Bun, Biblia ne 
învață asta”. N-am adăugat propoziția înfricoșătoare de me-
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diere pe care o auzim în mișcarea evanghelică modernă: „Bi-
blia spune asta. Eu o cred. S-a încheiat”. Odată ce am înțeles 
că Biblia ne învață asta, mai degrabă n-a mai contat dacă o 
credeam eu sau nu; chestiunea era stabilită. În rodnicia lui, 
adevărul lui Dumnezeu nu depinde niciodată de supunerea 
mea față de el. 

Dumnezeu are un simț al umorului și este dedicat unui 
fel de dreptate poetică. El m-a făcut un învățător al calvinis-
mului față de o lume care era aprig împotrivitoare, chiar până 
unde eu mă împotrivisem. Și pentru că eu mă împotrivisem 
atât de vehement și pentru atât de mult timp, a trebuit să 
spun de fiecare dată când am întâlnit o persoană care urla și 
se împotrivea față de doctrina biblică a alegerii: „R.C., trebuie 
să ai răbdare pentru că, la urma urmei, tu însuți ai fost în si-
tuația acestui om și ai luptat pe cât de hotărât ai putut. Cum 
poți avea o atitudine de judecată față de un altul care se luptă 
cu disperare împotriva doctrinei predestinării?” 

Și astfel, pentru a manifesta un simțământ al răbdării și 
compasiunii față de prieteni dragi care s-au luptat aprig cu 
doctrina predestinării, încercând din greu să fiu sensibil, 
aveam să îmi prefațez remarcile spunând aceasta: „Cât de di-
ficilă, complexă și tainică este această doctrină a predestinării! 
Este o doctrină pe care trebuie să o tratăm cu grijă și atenție 
maximă, astfel încât să nu îi rănim pe oameni printr-o abor-
dare a ei lipsită de sensibilitate”. Aveam să mă tot gândesc la 
cât de dificil este să capeți o înțelegere clară a acestei doctrine. 



32 CE ÎNSEAMNĂ CĂ DUMNEZEU ESTE SUVERAN?  |  R.C. SPROUL 

 

Acum mă pocăiesc și retractez această tehnică și această tac-
tică. Citeam recent exegeza atentă a lui Calvin la Ioan 6 și Ro-
mani 9, unde el a făcut observația obișnuită, la fel ca Augus-
tin, că această doctrină a predestinării este prezentă în învăță-
tura Sfintei Scripturi. Dintr-o dată, m-a izbit gândul că în toți 
acești ani le-am spus oamenilor că este oarecum dificil să o 
observăm în Scriptură, și că eu înțelegeam lupta pe care noi o 
avem cu această doctrină. 

În tot acel timp nu îmi dădusem seama că încercam din 
greu să fiu drăguț cu oamenii, dar Îl batjocoream pe Duhul 
Sfânt. Îl acuzam pe Dumnezeu că era confuz, mai puțin clar, 
în această doctrină despre care Martin Luther spunea că este 
cor ecclesiae, „inima Bisericii”. Când m-am întors la acele 
texte, mi-am spus în sine: „Cum putea Ioan, repetându-ne în-
vățătura Domnului nostru însuși, să afirme mai clar depen-
dența totală a ființei umane de lucrarea anterioară a harului su-
veran al lui Dumnezeu ca să ne aducă la credință? Cum s-ar 
putea statua doctrina alegerii necondiționate mai clar și mai 
convingător decât a făcut-o apostolul Pavel în Romani 9?” 

La ce ne referim atunci când vorbim despre suveranita-
tea lui Dumnezeu? Noi nu vrem să spunem că Dumnezeu este 
șeful, că Dumnezeu stăpânește prin autoritatea Sa transcen-
dentă. Nu, ci mai degrabă noi vorbim despre diferitele fațete 
sau aspecte atunci când vorbim despre suveranitatea divină. 

Primul lucru pe care îl avem în vedere când vorbim 
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despre suveranitate este puterea lui Dumnezeu. Când noi 
spunem că Dumnezeu este suveran, afirmăm că puterea Lui 
este supremă în toată realitatea, astfel că nicio putere din Cer 
sau de pe pământ nu se poate împotrivii puterii lui Dumne-
zeu. Dacă ar exista un conflict între puterea Lui și puterile in-
ferioare, rezultatul nu este sub semnul întrebării. Puterea lui 
Dumnezeu este ultimă. Puterea Lui este suverană. 

În al doilea rând, noi facem referire la autoritatea Lui, 
la dreptul Lui intrinsec și inerent de a le impune obligații fi-
ințelor create de El, de a aduce obligații asupra conștiințelor 
noastre și de a proclama responsabilitatea noastră spunându-
ne „să nu faci asta” sau „să faci asta”. Dumnezeu are autori-
tate suverană peste mine. Dacă există vreun conflict între ceea 
ce eu vreau și ceea ce Dumnezeu poruncește, unde rezidă au-
toritatea? Noi, creștinii, nu trebuie avem ce să dezbatem în 
acest sens. Dumnezeu se află în posesia autorității suverane, 
iar acea autoritate nu ține în niciun fel de acordul meu sau de 
supunerea mea față de ea. 

Noi credem că Dumnezeu este suveran în puterea Lui. 
Noi credem că Dumnezeu este suveran în autoritatea Lui. 
Dar acesta este locul în care intervin discuțiile. Este Dumne-
zeu suveran și în harul Lui? Determină Dumnezeu de la în-
temeierea lumii cine va fi răscumpărat, sau factorul determi-
nant al mântuirii noastre ține de noi, nu de El? 

În ultimă instanță, este mântuirea de la Domnul sau de la 
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om? Este ea prin harul Lui, distribuit suveran, sau prin exer-
citarea voinței noastre umane? Pelagianismul și umanismul 
au insistat întotdeauna pe faptul că elementul decisiv critic 
ține de voința omului. Acest lucru pur și simplu nu este bi-
blic. Este un afront adus suveranității harului lui Dumnezeu. 
În zilele noastre, biserica este ținută într-o strânsoare mortală 
de erezia pelagiană veche, care aruncă o umbră ce țintește să 
eclipseze strălucirea slavei harului suveran al lui Dumnezeu.  

Dacă nu crezi în suveranitatea harului, te implor să te 
pocăiești și să vii la Dumnezeul care, doar prin îndurarea Lui, 
fără a vedea la tine vreun lucru neprihănit, meritoriu sau vreo 
dorință din partea ta, te-a ales ca darul Său pentru singurul 
Său Fiu, făcând acest lucru de la întemeierea lumii și în între-
gime prin harul Lui, numai după buna plăcere a voii Sale. 

Una dintre cele mai importante cărți care au fost scrise 
vreodată în creștinism este cea a lui Martin Luther, intitulată 
The Bondage of the Will [Robia voinței]. Și este o încântare 
să o citești. Este o carte strălucitoare, clară și pătrunzătoare. 
Noi știm că în inima Reformei a stat disputa legată de între-
barea aceasta: „Cum poate un om păcătos să fie îndreptățit 
înaintea lui Dumnezeu?” Cum suntem noi mântuiți? 
Aceasta nu era o chestiune marginală. Nu era un lucru super-
ficial. Luther avea dreptate când a spus că chestiunea îndrep-
tățirii era cea de care depindea însăși existența Bisericii. Și este 
lucrul de care depinde existența ta. 
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În strânsă legătură cu această controversă legată de în-
dreptățirea doar prin credință este sola gratia, îndreptățirea 
numai prin har. Principiul sola fide nu este înțeles niciodată 
corect până nu îl vedem ancorat în principiul mai extins al 
sola gratia. Care este sursa și statutul credinței? De unde vine 
ea? Este credința mijlocul rânduit de Dumnezeu prin care 
primim îndreptățirea dată de El, sau este ea o condiție a în-
dreptățirii, pe care omul trebuie să o împlinească? Este cre-
dința parte din darul mântuirii dat de Dumnezeu, sau este ea 
contribuția omului la mântuire? Este mântuirea noastră to-
talmente de la Dumnezeu, sau depinde ea în ultimă instanță 
de un lucru pe care noi trebuie să îl facem ca să fim mântuiți? 

Cei care afirmă ultima idee, așa cum au făcut arminie-
nii (și încă fac), resping faptul că omul este total neajutorat în 
păcat, și afirmă, la urma urmei, o formă de semi-pelagianism. 
Nu este de mirare că teologia reformată ulterioară a condam-
nat arminianismul ca fiind, în principiu, o întoarcere la cato-
licism. În fapt, el a transformat credința într-o faptă meritorie 
și a fost o trădare a Reformei, pentru că a negat suveranitatea 
lui Dumnezeu în mântuirea păcătoșilor, care fusese cel mai 
profund principiu religios și teologic al gândirii reformatori-
lor. Teologia arminiană, împărtășită de majoritatea covârși-
toare a evanghelicilor de azi, se află în opoziție față de suvera-
nitatea lui Dumnezeu și față de primatul harului. 

Apostolul Ioan a scris: „Isus le-a zis: ‚Eu sunt Pâinea vi-
eții. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; și cine crede 
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în Mine, nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că M-ați și vă-
zut, și tot nu credeți’” (Ioan 6:35-36). Aici nu vorbește Cal-
vin. Nu vorbește Luther. Nu vorbește Augustin. Nici Ed-
wards. Aici vorbește Isus: „Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la 
Mine; și pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (v. 37). 

Dragilor, Isus nu a spus, „pe toți cei care vor veni la 
Mine, Tatăl Mi-i va da”. Nu, ci Domnul nostru spune că toți 
cei pe care Tatăl îi dă Fiului vin la Fiul. Fiecare dintre ei. Fie-
care persoană pe care Dumnezeu Tatăl I-o dă lui Dumnezeu 
Fiul vine la credința în Fiul. Iar motivul pentru care ei vin la 
credința în Fiul este că Dumnezeu Tatăl îi aduce la credința 
în Fiul. 

Știți că arminienii și semi-pelagienii nu pot scăpa de 
predestinare, pentru că este un termen biblic. El este un con-
cept biblic. El se găsește chiar acolo, în Noul Testament. Dacă 
vrei să fii biblic, va trebui să ai o anume doctrină despre pre-
destinare, nu-i așa? Așadar, întrebarea este aceasta: Care este 
doctrina corectă? 

Perspectiva semi-pelagiană standard este că Dumne-
zeu se uită pe coridorul timpului din veșnicie, și El știe cine 
va spune da și cine va spune nu la invitația Evangheliei lui 
Isus Hristos. Pe baza acestei preștiințe sau cunoașteri mai di-
nainte, Dumnezeu îi alege pe cei despre care știe că vor răs-
punde afirmativ la Evanghelie, astfel că ei sunt aleși să fie co-
piii Lui, iar Dumnezeu îi respinge pe cei despre care știe mai 
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dinainte că o vor respinge. 

În realitate, aceasta nu este o explicație a predestinării. 
Este o respingere a predestinării biblice. Perspectiva Scriptu-
rii este că, dacă Dumnezeu se uită pe coridorul timpului la 
ființele umane decăzute, care sunt moarte în păcat și nelegiu-
ire, neregenerate și în robie față de păcat, ca să vadă care dintre 
ele urmează să se încline, să se îndrepte și să se miște către 
Dumnezeul cel viu, câți oameni va vedea El făcând acest lu-
cru? Niciunul. 

Dacă alegerea făcută de Dumnezeu se bazează pe preș-
tiința acțiunilor omului, și noi știm că preștiința lui Dumne-
zeu este perfectă, atunci știm care ar trebui să fie numărul ce-
lor aleși: zero. Asta pentru că tot ceea ce Dumnezeu vede când 
se uită pe coridorul timpului sunt oameni morți în păcat și 
nelegiuire, vrăjmași față de Dumnezeu prin natura lor, care 
refuză să se și gândească la Dumnezeu, care nu au nicio încli-
nație în inimile lor împietrite de a veni la Hristos, și care sunt 
moralmente incapabili să vină la Hristos, dacă Dumnezeu nu 
intervine. 

Dar cum rămâne cu liberul arbitru? Nu au oamenii abi-
litatea morală de a alege? Au oamenii puterea alegerii a ceea ce 
își doresc în timp ce sunt morți în păcate și nelegiuiri? Evident 
că au. Dacă prin liberul arbitru ne referim doar la abilitatea 
omului de a face alegeri potrivit dorințelor lui, atunci da, noi 
încă avem voință liberă, chiar dacă suntem morți spiritual. În 
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fapt, problema morții noastre spirituale nu ține de faptul că nu 
am avea voință liberă, ci de faptul că voința noastră este total 
liberă să facă ceea ce noi dorim să facem. Iar ceea ce noi dorim 
este să fugim cât de repede putem de orice lucru care are de-a 
face cu Hristosul cel viu, pentru că suntem liberi să alegem ceea 
ce vrem, și nu suntem liberi să alegem ceea ce nu vrem. Iar ceea 
ce noi nu ne dorim, în mod natural, este pe Dumnezeu. 

Dar dacă aș spune că am puterea morală, neajutată de 
regenerare și înainte de a fi născut din nou, să mă înclin către 
lucrurile lui Dumnezeu printr-un act al firii mele pământești? 
Am acest fel de voință liberă? Categoric nu. Aceasta este o 
abilitate pe care noi nu o avem. 

Atunci când studiam doctrina predestinării, m-am 
luptat să înțeleg pasajul din Romani 9:13: „Pe Iacov l-am iu-
bit, iar pe Esau l-am urât”. Pavel ne învață că, înainte ca Iacov 
și Esau să se fi născut, înainte ca ei să fi făcut vreun lucru bun 
sau rău, planul alegerii după sfatul lui Dumnezeu era ferm 
hotărât. Pavel continuă spunând: „Așadar, nu atârnă nici de 
cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă” 
(v. 16). Eu încercam să mă agăț de voința și alegerea mea; cre-
deam că Dumnezeu a făcut 99%, dar Sproul s-a agățat de acel 
1%. Și acel 1% decisiv m-a adus în Împărăție, nu în Iad, și L-a 
convins și indus pe Dumnezeu să mă aleagă din toată veșnicia. 

Eram devastat de puterea Cuvântului lui Dumnezeu, 
și mi-am dat seama de totala mea deznădejde în moartea mea 
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spirituală. Și am continuat să mă întorc la Ioan 6 și să fac le-
gătura cu Romani 9. L-am auzit pe Pavel întrebând: „Nu 
cumva este nedreptate în Dumnezeu?” (Rom. 9:14). Pavel 
răspunde repetând ceea ce Moise propovăduise față de popo-
rul lui Dumnezeu din Vechiul Testament: „Voi avea milă de 
oricine-Mi va plăcea să am milă” (v. 15). Nouă nu ne place 
asta. Noi spunem: „Stai un pic, Doamne. Dacă ai milă de o 
persoană, trebuie să ai milă de toți”. 

De ce pune Pavel întrebarea: „Nu cumva este nedrep-
tate în Dumnezeu?” Iată ce m-a izbit pe mine în studiul meu. 
Dacă Pavel ar fi susținut aici o perspectivă semi-pelagianistă a 
mântuirii, de ce să anticipeze el o obiecție că ar exista vreo ne-
dreptate în Dumnezeu? 

Întreg sistemul de gândire pelagianist este gândit să răs-
pundă la orice acuzație posibilă de nedreptate în Dumnezeu. 
Chiar unora dintre ucenicii lui Isus nu le-a plăcut ceea ce El a 
spus despre alegerea și despre suveranitatea divină, și mulți L-
au părăsit (Ioan 6:60-66). Dar Isus îi întreabă apoi pe cei dois-
prezece: „Voi nu vreți să vă duceți?” (v. 67). Ce a răspuns Pe-
tru? A zis el cumva, „o, nu, eu iubesc doctrinele harului; ele 
afirmă atât de mult firea mea pământească”? Nu, ci Petru a 
spus: „Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții 
veșnice” (v. 68). Vedeți voi, în Ioan 6, după ce Isus a spus că 
toți cei pe care Tatăl îi dă Fiului vin la El (v. 37), El afirmă 
ceva despre abilitatea naturală a omului: „nimeni nu poate 
veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis” (v. 44), 



40 CE ÎNSEAMNĂ CĂ DUMNEZEU ESTE SUVERAN?  |  R.C. SPROUL 

 

apoi a repetat același lucru schimbând un singur cuvânt: „ni-
meni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl 
Meu” (v. 65). 

Semi-pelagienii cred că, în starea noastră decăzută și ne-
regenerată, avem în noi abilitatea de a veni la Isus Hristos. Dar 
Domnul nostru spune: „Nu poți”. Și noi n-am putut. El fo-
losește o propoziție universală: „Nimeni nu poate”. Aici nu 
ni se spune că „nimeni nu are permisiunea”. Cuvântul 
„poate” are de-a face cu puterea, cu abilitatea. Nimeni, spune 
Isus, nu are abilitatea în și prin sine să vină la Isus, decât dacă 
este satisfăcută o condiție necesară. Iar acea condiție necesară 
este ca Tatăl să îl atragă. 

Când arminienii citesc expresia „dacă nu-l atrage Ta-
tăl”, ei cred că Dumnezeu trebuie să ne atragă, să întindă mo-
meala, să încerce să ne convinge, să încerce să ne câștige fiind 
pe când de plăcut poate fi. Nimeni nu poate veni fără acea 
atracție. Dar prezumția arminiană este că, dacă Dumnezeu îi 
atrage într-un fel exterior pe oameni să vină la Isus, dacă El 
încearcă să îi convingă de dulceața lui Hristos, o anumită 
parte a acestora vor răspunde pozitiv la acea chemare. 

O traducere mai bună a cuvântului „atrage” este „a 
constrânge” sau „a trage”. Același cuvânt este folosit pentru a 
descrie situația când Pavel și Sila au fost aruncați în temniță. 
Temnicerul nu a încercat să îi convingă să se lase închiși. Ei i-
a târât în închisoare. Ei au fost constrânși. 
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Un teolog arminian specializat în Noul Testament mi-
a vorbit despre o folosire a termenului într-un loc obscur din 
literatura greacă, unde același verb era folosit cu sensul de a 
extrage apă dintr-o fântână. El a spus: „Noi nu tragem apa 
dintr-o fântână”. I-am replicat astfel: „Bun, dar cum scoți apă 
din ea? Îi spui apei să iasă din fântână? Sau este acea apă lipsită 
de viață și inertă? Este ea la fel de moartă ca sufletul tău în 
starea lui decăzută, care va rămâne în acea stare de moarte spi-
rituală până când viața lui Dumnezeu este insuflată în acel su-
flet, trezindu-te eficace și făcând ca inima ta, care era ca de 
piatră, să bată și să pulseze acum ca o inimă de carne? Solzii 
de pe ochii tăi sunt astfel îndepărtați și vezi dulceața lui Hris-
tos, astfel că, odată ce Duhul Sfânt te-a înviat, nu va exista 
nimic pe care să îl dorești cu mai multă disperare decât pe 
Hristos”. 

Isus a exprimat același lucru într-un alt fel: „nimeni nu 
poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu”. 
Ideea lui Isus din Evanghelia după Ioan, pe care Pavel a pre-
zentat-o în Romani 9 și Efeseni 2, este că orice om căruia Ta-
tăl îi dă abilitatea să vină la Hristos este de asemenea unul din-
tre cei pe care Tatăl îi dă lui Hristos. Și oricare dintre cei că-
rora le este dat darul regenerării, care este chemat în profun-
zimea sufletului lui, este adus suveran la credința în Isus Hris-
tos. Mântuirea este de la Domnul. Asta înseamnă suveranita-
tea lui Dumnezeu. Iar noi Îl lăudăm. 

Eu îi întreb pe prietenii mei arminieni: „De ce tu crezi 



42 CE ÎNSEAMNĂ CĂ DUMNEZEU ESTE SUVERAN?  |  R.C. SPROUL 

 

în Hristos, dar prietenii tăi nu cred? Ești credincios pentru că 
ai fi mai neprihănit în sinea ta decât cineva care nu crede? De 
ce ai credință? De unde vine credința ta? Vine din firea ta pă-
mântească? Dacă da, te-ai putea lăuda. Ai putea sta înaintea 
scaunului de judecată al lui Dumnezeu și ai putea spune: 
‚Motivul pentru care stau în picioare înaintea Ta este decizia 
pe care am luat-o’”. 

Sau putem spune: „Când am auzit Evanghelia, eu nici 
măcar nu am știut că puterea tainică, transcendentă, suverană, 
eficace, supranaturală și nemijlocită a Duhului Tău Sfânt a in-
vadat sufletul meu, m-a trezit și m-a făcut să fiu viu față de Isus 
Hristos. Când Evanghelia a fost propovăduită, am auzit-o cu 
urechi care erau regenerate, am văzut-o cu ochi regenerați și am 
primit-o cu o inimă regenerată. Am alergat la acel altar ca să Îl 
primesc pe Mântuitorul meu. Da, eu L-am ales și L-am ales li-
ber, dar nu înainte ca să fiu înviat din moarte spirituală, prin 
puterea suverană și supranaturală a Duhului Sfânt”. 

Singurul motiv pe care îl pot găsi în Scriptură, pentru 
care oricare dintre noi are credință, este că ea îi este dată după 
buna plăcere a voii lui Dumnezeu. Domnul a găsit plăcere să 
te salveze din moarte, nu datorită vreunei neprihăniri văzută 
mai dinainte în tine, ci după buna plăcere a voii Sale. Și sin-
gurul motiv pentru care El a făcut acest lucru a fost ca să Îl cin-
stească pe Fiul Lui, să Îl facă să fie pârga multor frați și astfel 
Domnul nostru să vadă rodul trudei sufletului Său și să fie sa-
tisfăcut. Tu ești darul Tatălui către Fiul, și singurul merit care 
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intră în calcul în această chestiune este meritul Fiului, nu al 
tău sau al meu. 

Libertatea omului este limitată de suveranitatea lui 
Dumnezeu (nu invers). Dumnezeu este liber și tu ești liber, 
numai că El este mai liber decât tine, și când există un conflict 
între libertatea Lui și libertatea ta, ghici cine câștigă? Cu toată 
evlavia noastră, când noi îi spunem lumii că suveranitatea lui 
Dumnezeu este limitată de libertatea noastră, cu alte cuvinte 
afirmăm că noi suntem suverani, iar aceasta este o blasfemie. 

Așa că, dacă credem cu adevărat în suveranitatea lui 
Dumnezeu, vom crede nu doar că El este suveran în puterea 
și în autoritatea Sa, ci vom vedea că El este absolut suveran și 
în harul Lui. 
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Capitolul 4 

SUVERANITATEA            
LUI DUMNEZEU PESTE          

ACȚIUNILE OAMENILOR 
 

Unul dintre actele de trădare cele mai sinistre comise cu 
sânge rece are loc către finalul cărții Geneza. Iosif, care era lu-
mina ochilor tatălui său, a fost vândut ca rob de frații lui geloși 
și invidioși. Ei i-au luat haina multicoloră, au înmuiat-o în sân-
gele unui animal și au inventat o întâmplare pe care să i-o 
spună tatălui lor, prin care să pretindă că Iosif căzuse pradă 
unei fiare sălbatice și că aceasta îl devorase, astfel că nu mai ră-
măsese nimic din el. În fapt, ei au exploatat avantajul pe care îl 
aveau față de Iosif și l-au vândut unor comercianți ismaeliți 
care treceau cu caravanele lor pe acolo, în drumul lor către 
Egipt. 

După mulți ani, prin providența lui Dumnezeu, Iosif a 
fost înălțat până la nivelul de prim-ministru al Egiptului și a 
luat o serie de decizii înțelepte care aveau să salveze poporul 
de o foamete profețită. Când foametea a atins și Canaanul, 
Iacov i-a trimis pe fiii lui în Egipt ca să capete ajutor, să încerce 
să cumpere hrană din hambarele Egiptului ca să-și hrănească 
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familiile. Astfel, ei au ajuns la curtea lui Faraon și s-au întâlnit 
acolo cu Iosif. El i-a recunoscut, dar ei nu. În final, a devenit 
clar că primul ministru al Egiptului era fratele pe care ei îl tră-
daseră. 

Când ajungem la finele povestirii, după ce a aflat că fiul 
lui era încă viu, Iacov a murit, și când frații lui și-au dat seama 
că nu mai aveau parte de protecția tatălui lor, care să îi ocro-
tească de mânia răzbunătoare a fratelui lor, s-au îngrozit și n-
au știut cum să trateze situația. 

Când frații lui Iosif au văzut că tatăl lor murise, au 
spus: „Dacă va prinde Iosif ură pe noi, și ne va întoarce tot 
răul, pe care i l-am făcut?” De aceea, au trimis un mesaj la Io-
sif, spunându-i: „Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de 
moarte: ‚Așa să-i vorbiți lui Iosif: Oh! iartă nelegiuirea fraților 
tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău!’ Iartă acum păcatul ro-
bilor Dumnezeului tatălui tău!’ Iosif a plâns când a auzit cu-
vintele acestea” (Gen. 50:15-17). 

Frații lui Iosif au recunoscut că el avea tot dreptul să îi 
urască pentru că ceea ce îi făcuseră ei fusese un lucru dezgus-
tător și vrednic de ură. Ei au presupus că Iosif avea să caute să 
se răzbune cu același fel de furie pe care ei o manifestaseră față 
de el cu mulți ani în urmă, în gelozia și invidia lor. De aceea, 
ei l-au implorat să îi ierte și și-au recunoscut fapta rea. Iosif a 
plâns când ei și-au recunoscut păcatul și s-au pocăit. Ei au 
mărturisit că ceea ce îi făcuseră fusese rău, iar acest lucru l-a 
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atins până la lacrimi pe fratele lor. 

Dar iată ce se întâmplă după aceea: „Frații lui au venit și 
s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui, și i-au zis: 
‚Suntem robii tăi’” (v. 18). Oare nu este aceasta o preumbrire a 
experienței fiului risipitor din Noul Testament, care, după ce 
a trăit o viață stricată, și-a venit în fire și s-a hotărât să se întoarcă 
la casa tatălui său? Întorcându-se cu pocăință, el i-a spus tatălui 
lui: „Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu 
mai sunt vrednic să mă chem fiul tău” (Luca 15:21). În esență, 
el a spus: „Nu trebuie să fiu socotit ca fiu. Vreau doar să fiu în 
casa ta, și sunt fericit să fiu aici ca rob al tău”. La fel s-au expri-
mat și frații lui Iosif: „Am greșit față de tine. Nu ne așteptăm 
să ne primești ca frații tăi. Suntem robii tăi”. 

Dar cum a răspuns Iosif? El a spus: „Fiți fără teamă; 
căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu?” (Gen. 50:19). Voi 
vă plecați înaintea mea de parcă eu aș fi Dumnezeul cel viu. 
Nu sunt decât fratele vostru. Eu nu stăpânesc în locul lui 
Dumnezeu. „Voi ați plănuit împotriva mea ce este rău” (v. 
20). Și recunoașteți asta. Nu am de gând să diluez acest lucru. 
Ceea ce mi-ați făcut în urmă cu mulți ani, când m-ați trădat 
și m-ați vândut ca rob, a fost indescriptibil de rău. Nu a fost 
ceva accidental. Voi știați foarte bine ce făceați. Ați vrut cu 
hotărâre să îmi faceți rău. 

Era ca și cum Iosif i-ar fi spus fraților lui: „M-am gândit 
la ce mi-ați făcut de câteva zeci de ani. Am avut destul timp 
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în temniță să mă gândesc la asta, și să tratez posibila rădăcină 
de amărăciune care dorea să crească în sufletul meu din cauza 
faptei voastre, dar am ajuns să înțeleg că n-ați fost singurii care 
au jucat un rol în acest episod. Am ajuns să înțeleg că Dum-
nezeul suveran al Universului, Domnul Dumnezeul lui Is-
rael, era implicat îndeaproape, cunoscând răutatea voastră. 
Voi n-ați fi putut să mă răniți nici măcar o secundă. Nu ați fi 
putut să îmi răniți inima sau să îmi distrugeți relația cu tatăl 
meu. Nu m-ați fi putut da în mâinile vrăjmașilor mei și să fiu 
aruncat în temniță nici măcar o secundă, dacă la mijloc n-ar 
fi fost providența suverană a lui Dumnezeu, pentru că suve-
ranitatea lui Dumnezeu a fost implicată în acțiunile voastre 
diabolice împotriva mea. Eu cred într-un Dumnezeu care 
face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor 
care Îl iubesc și care sunt chemați după planul Lui, și cred că 
Domnul Dumnezeul Universului are puterea suverană chiar 
ca să folosească spre binele meu actul de trădare pe care l-ați 
comis împotriva mea”. 

Frații lui nu ar fi putut să spună: „Noi doar împlineam 
voia suverană a lui Dumnezeu. Nu poți fi supărat pe noi pen-
tru asta. Noi nici măcar n-am spune că diavolul ne-a împins 
să facem asta, ci că acest Dumnezeu suveran ne-a făcut să te 
trădăm”. Iosif nu le-a dat o astfel de opțiune. El a spus clar că 
ceea ce ei făcuseră fusese rău, și n-a numit răul bine, nici binele 
rău. El le-a spus că ceea ce ei au făcut, fusese făcut cu intenție 
rea, dar că ceea ce ei au intenționat să fie rău, ce au plănuit 
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prin pornirile rele din inimile lor, Dumnezeu a plănuit să fie 
spre binele lui. Intenția lui Dumnezeu în tot ce s-a petrecut 
cu Iosif a fost complet dreaptă. În suveranitatea Lui, Dum-
nezeu are capacitatea și abilitatea de a lucra prin deciziile pă-
cătoase și alegerile rele ale făpturilor Sale, ca să împlinească 
voia Sa suverană, care este cu totul neprihănită. 

Apostolul Ioan a arătat deja cum se petrece acest lucru 
în Noul Testament, demonstrând că ceea ce s-a petrecut la 
Cruce nu a fost un accident. Crucificarea a fost cel mai ticălos 
lucru făcut vreodată de ființele omenești. Caiafa a vrut să facă 
rău. Pilat a vrut să facă rău. Fariseii au vrut să facă rău. Dar din-
colo de intențiile oamenilor, de hotărârile lor, care au rezultat 
din înclinațiile lor rele și din impulsurile ființelor umane decă-
zute, Dumnezeu lucra pentru a produce ceva bun. 

În Geneza 50:20-21, Iosif a spus: „Voi ați plănuit îm-
potriva mea ce este rău, dar Dumnezeu a plănuit aceasta spre 
bine, ca să țină în viață un popor numeros, așa cum face as-
tăzi. Așadar, să nu vă temeți! Eu însumi vă voi asigura hrana, 
vouă și copiilor voștri. Apoi i-a mângâiat și le-a vorbit pe pla-
cul inimii lor” – nu pentru că intențiile lor ar fi fost bune, ci 
pentru că intenția lui Dumnezeu a fost bună. 

Vechiul proverb spune: „Din lipsa unei caiele, pot-
coava s-a pierdut. Din lipsa potcoavei, calul s-a pierdut. Din 
lipsa calului, călărețul s-a pierdut. Din lipsa călărețului, mesa-
jul s-a pierdut. Din lipsa mesajului, bătălia a fost pierdută”. 
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Momentul pivotal care a decis rezultatul bătăliei a fost o sim-
plă caia din potcoava calului. Un detaliu insignifiant a ajuns 
motivul pentru care bătălia a fost pierdută. Te-ai gândit vre-
odată ce anume a dus la ispășirea făcută de Hristos pe cruce, 
care a condus la mântuirea ta? Întoarce-te un pic în timp. 

Totul începe cu o haină croită în multe culori. Dacă n-
ar fi fost acea haină, frații lui Iosif n-ar fi fost invidioși pe el. 
Dacă n-ar fi existat gelozia lor, n-ar fi existat nicio trădare. 
Fără trădare, Iosif n-ar fi fost vândut ca sclav. N-ar fi avut loc 
nicio călătorie în Egipt, niciun Potifar, nicio nevastă a lui Po-
tifar. Fără nevasta lui Potifar, Iosif n-ar fi ajuns în închisoare. 
Fără să fie aruncat în închisoare, n-ar mai fi existat nicio întâl-
nire între el și mai marele pitarilor și mai marele paharnicilor 
lui Faraon. Dacă Iosif nu s-ar fi întâlnit niciodată cu aceștia, 
nu s-ar fi întâlnit niciodată cu Faraon. N-ar fi ajuns niciodată 
să fie înălțat la rangul de prim-ministru. Copiii lui Israel nu s-
ar fi așezat în ținutul Gosen. Ei n-ar fi ajuns niciodată în robie. 
Și n-ar fi existat niciun exod. N-ar fi existat niciun popor Is-
rael. N-ar fi existat Cele 10 Porunci, nici o Împărăție a lui 
Dumnezeu. „Voi ați plănuit împotriva mea ce este rău, dar 
Dumnezeu a plănuit aceasta spre bine”, ca să salveze mulți oa-
meni. Incredibil! 

Noi, creștinii, ne luptăm deseori cu această întrebare: 
Cum să împăcăm suveranitatea lui Dumnezeu cu libertatea 
omului? În vremea când eram un proaspăt creștin, am fost 
tulburat mult de această întrebare. Eu credeam că aveam de-
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a face cu o contradicție între libertatea umană și suveranitatea 
divină. Credeam că, dacă Dumnezeu este suveran cu adevă-
rat, atunci noi nu putem fi în realitate liberi, sau dacă suntem 
liberi, atunci Dumnezeu nu mai poate fi suveran. 

În timp ce studiam la colegiu ceva introductiv despre 
Vechiul Testament, i-am cerut profesorului meu să mă ajute 
să rezolv această întrebare. El mi-a spus că suveranitatea lui 
Dumnezeu și libertatea umană sunt ca niște linii paralele care 
se întâlnesc în eternitate. Pe atunci, mi se părea că el era pro-
fund în această idee și că profesorul meu erau un tip cu ade-
vărat isteț. 

Mai târziu m-am gândit la răspunsul dat de profesorul 
meu. „Linii paralele care se întâlnesc în eternitate?”, m-am în-
trebat eu. „Dacă acele linii paralele se intersectează în eternitate 
– dau dacă se intersectează în Albuquerque, Dallas, Atlanta 
sau New York – atunci nu mai sunt niște linii paralele, nu-i 
așa? Dacă sunt cu adevărat paralele, ele nu se pot intersecta”. 

Am început să îmi dau seama că aceasta nu este deloc o 
întrebare dificilă. Este o întrebare foarte simplă, lipsită de 
vreun element contradictoriu. Nu există niciun mister real. Îl 
avem pe Dumnezeu, care este o ființă, și îi avem pe oameni, 
care sunt ființe, iar când vorbim despre diferența dintre cei 
doi, pe oameni îi denumim „ființe omenești”, iar pe Dumne-
zeu Îl denumim „Ființa supremă”. 

Care este relația dintre ființele omenești și cele supreme? 
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O singură Ființă este supremă. Noi nu vorbim despre oameni 
ca fiind „ființe supreme”, ci spunem despre ei că sunt „ființe 
omenești”. Doar Dumnezeu este Ființa supremă. Dar Dum-
nezeu este o Ființă care are voință. El are o trăsătură divină 
prin care ia decizii și face alegeri. Noi, ființele create de El, 
suntem la rândul nostru ființe cu voință, și parte din umani-
tatea noastră este că Dumnezeu, Creatorul nostru, ne-a înzes-
trat cu abilitatea alegerii, pe care o numim voință. Avem abi-
litatea de a face alegeri. Despre asta vorbim atunci când dis-
cutăm despre libertate și liber arbitru [sau voință liberă]: abi-
litatea de a alege. 

Edmund Husserl a fost un important filozof european 
din secolul al XIX-lea. El a fost fondatorul unei școli filozo-
fice denumită personalism, el încercând să răspundă la aceste 
întrebări: Ce anume face ca ființele omenești să fie unice? Ce 
definește existența noastră ca persoane, ca ființe omenești? 
Ce înseamnă să fii o persoană, nu un lucru? Răspunsul lui 
Husserl era că ființele omenești au abilitatea de a acționa cu 
intenționalitate. Altfel spus, putem să concepem un plan 
pentru ceva ce ne dorim să realizăm, putem alege și lua decizii 
cu scopul de a ne realiza ceea ce ne dorim. Husserl a insistat 
spunând că abilitatea de a face alegeri este un aspect central al 
umanității noastre. 

Doi dintre cei mai faimoși studenți ai lui Husserl au 
fost Jean-Paul Sartre și Martin Heidegger. Sartre și Heidegger 
au fost doi dintre cei mai importanți filozofi atei ai secolului 
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al XX-lea, și amândoi au fost preocupați de conceptul voinței 
omului. Sartre a concluzionat că libertatea omului este cel 
mai puternic argument împotriva existenței lui Dumnezeu. 
Sartre a afirmat că, dacă omul este cu adevărat liber, Dumne-
zeu nu poate exista, și invers, dacă Dumnezeu există, atunci 
omul nu poate fi liber. Acestea erau opțiunile lui. El a spus și 
că noi știm clar că suntem liberi. Suntem siguri că suntem fi-
ințe morale, înzestrate cu voință. De aceea, a spus el, asta ar 
dovedi că nu poate exista un Dumnezeu. 

Sartre a susținut că libertatea înseamnă autonomie. Iar 
dacă libertatea ta nu este ridicată la nivelul autonomiei – 
adică să fii lege sau regulă pentru tine însuți – libertatea pe 
care presupui că o ai nu este decât un miraj. Sartre a spus că, 
pentru a fi cu adevărat liberi, noi trebuie să avem autonomie, 
adică, în ultimă instanță, să nu dăm socoteală nimănui decât 
nouă înșine. Dacă sunt autonom, dacă sunt stăpân peste pro-
priul destin, atunci nu este loc pentru o zeitate atotputernică 
și suverană, care să domnească din Cer peste toate lucrurile. 

Dacă vrei să găsești o contradicție nerezolvabilă, o anti-
nomie pe care oricâtă cercetare ai face, n-ai putea să o rezolvi, 
aceasta trebuie să fie conflictul dintre suveranitatea divină și 
autoritatea umană. Cele două nu pot coexista în același Uni-
vers, la fel cum un obiect de nemișcat și o forță irezistibilă nu 
pot coexista în același Univers. Ne putem gândi la o forță ire-
zistibilă, și ne putem gândi la un obiect care nu se poate mișca. 
Ceea ce nu putem să ne închipuim este coexistența celor 
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două, unul de nemișcat și o forță irezistibilă. De ce nu? Dacă 
o forță irezistibilă se întâlnește cu un obiect de nemișcat, iar 
obiectul se mișcă sub acțiunea ei, ce ne spune acest lucru des-
pre obiect? Că nu este de nemișcat. Dacă o forță irezistibilă se 
întâlnește cu un obiect de nemișcat, și nu îl poate mișca, ce ne 
spune asta despre forța irezistibilă? Că nu este irezistibilă. 

Ceea ce nu poți avea este un Univers cu un Dumnezeu 
suveran și cu o ființă creată autonomă. Dar această problemă 
apare doar dacă te gândești la libertatea omului ca fiind ridi-
cată la nivelul de autonomie. Biblia nu ne învață că ființelor 
omenești le-ar fi fost dată autonomie de către Dumnezeu. 
Dimpotrivă, autonomia este dorința ilegitimă și ilicită a fiin-
țelor care au fost create ca să stea în supunere față de un Dum-
nezeu suveran. Când Dumnezeu i-a pus pe Adam și Eva în 
Gradina Eden, El nu le-a spus că aveau permisiunea să facă 
orice. El nu le-a spus că ei ar fi putut să se folosească de toți 
pomii și să mănânce din toate fructele lor frumoase. El nu le-
a spus să nu se atingă de vreunul dintre acei pomi, căci altfel 
vor muri. Asta este ceea ce diavolul a pretins că ar fi spus 
Dumnezeu, dar Dumnezeu nu asta spusese. 

În Grădina Eden vedem introducerea conceptului bi-
blic de libertate: „Dintre toți pomii din grădină, poți să mă-
nânci liber, cu excepția aceluia de acolo. Din acela să nu mă-
nânci, căci dacă vei mânca, vei muri”. Ceea ce Dumnezeu le-
a dat ființelor omenești prin creație a fost abilitatea de a alege, 
dar aceasta nu a fost nelimitată, ci limitată. Adevărul este că 
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Dumnezeu este liber, iar ființele create de El sunt libere, dar 
Dumnezeu este mai liber decât ele. 

Ai zice că acest lucru este simplu, dar oamenii spun 
lucruri precum că „suveranitatea lui Dumnezeu este limi-
tată de libertatea omului”. Aceasta nu este teologie sănă-
toasă, ci blasfemie. Dacă suveranitatea lui Dumnezeu este li-
mitată de libertatea noastră, cine este de fapt suveran? Noi, 
pentru că am avea o libertate care depășește libertatea lui 
Dumnezeu însuși. 

O altă afirmație pe care o auzim este că „Dumnezeu 
mântuiește câți oameni poate”. Lui I-ar plăcea să îi mântu-
iască pe toți. El face tot ce poate, dar dacă ar încerca să îți 
schimbe inima fără permisiunea ta, ți-ar încălca libertatea, as-
tfel că Dumnezeu nu te poate mântui decât dacă tu vrei să fii 
mântuit. Pe drumul către Damasc, Saul din Tars nu I-a cerut 
lui Hristos să îl mântuiască. Când Dumnezeu a intervenit în 
viața mea prin plăcerea Lui bună și suverană, și mi-a schimbat 
dispoziția inimii, eu nu Îl căutam. Nu eu I-am cerut să vină 
în inima mea. El a venit. Așa a venit El și la tine. El nu mi-a 
distrus libertatea. El a înălțat-o, pentru că, până ce El a făcut 
acest lucru, eu eram rob față de înclinațiile mele rele. 

Când vorbim despre doctrina providenței, noi vorbim 
și despre doctrina convergenței; pot exista alegeri făcute de 
Dumnezeu, care să fie în același timp și alegeri ale oamenilor, 
iar Dumnezeu lucrează prin alegerile făcute de oameni fără să 
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anihileze acele alegeri. Dumnezeu nu le-a furat libertatea fra-
ților lui Iosif. Frații lui Iosif au făcut exact ceea ce ei au vrut 
să facă. Dumnezeu nu i-a constrâns, ci El Și-a exercitat suve-
ranitatea prin deciziile luate liber de ei. Ce lucru uimitor! Este 
un lucru bun, iar eu mă bucur că libertatea mea nu-I pune 
niciodată o limită lui Dumnezeu. Dacă aleg să îmi ridic mâna 
ca exercițiu al voinței, mintea mea a decis că este ceva bun să 
îmi ridic mâna, iar acea idee este transmisă trupului, astfel că 
îmi ridic mâna. Dar dacă Dumnezeu nu ar fi vrut ca eu să îmi 
ridic mâna? Ce s-ar fi întâmplat dacă, în suveranitatea Lui, 
Dumnezeu ar fi decretat ca eu să nu îmi pot ridica mâna? Ar 
fi îndepărtat asta abilitatea mea? Da. 

Mărturisirea de Credință de la Westminster spune ur-
mătoarele: „Din veșnicii, Dumnezeu a hotărât, prin sfatul 
perfect înțelept și sfânt al voii Sale, de bunăvoie și fără posibi-
litatea de schimbare, tot ceea ce trebuie să se întâmple. Cu 
toate acestea, El a făcut acest lucru așa încât Dumnezeu nu 
este nici autorul păcatului, nici nu încalcă voința creaturilor, 
și nici nu sunt eliminate astfel libertatea sau răspunderea cre-
aturilor pentru consecințele acțiunilor lor [cauzele secun-
dare], ci mai degrabă acestea sunt întărite” (3.1). Abilitatea 
mea de a-mi ridica mâna este o putere reală. Eu pot exercita 
putere cauzală reală hotărând că vreau acest efect prin ridica-
rea mâinii mele, dar eu trăiesc, mă mișc și îmi am ființa în 
Dumnezeu întotdeauna și în orice loc, astfel că nici măcar nu-
mi pot ridica mâna fără puterea primordială a lui Dumnezeu. 
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Voința liberă nu înseamnă autonomie, nici că tu, o fi-
ință creată, ai avea abilitatea să te inclini fie către bine, fie către 
rău cu o putere egală. Dumnezeu spune că, din fire, ești rob în 
păcatul tău. Tu încă ai o voință, încă ai abilitatea de a alege, iar 
alegerile tale sunt rele. Dar ești incapabil moralmente în și prin 
tine însuți să alegi lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu până în 
clipa când ești făcut în stare de Dumnezeu Duhul Sfânt. 

Dacă Dumnezeu ar spune, „Aici sunt Eu. Aici este Isus 
și aici nu este Isus. Alege!”, umanistul ar crede că ai putere 
egală să Îl alegi sau să nu Îl alegi pe Isus. Dar Isus spune că, 
dacă acea opțiune este pusă înaintea ta câtă vreme ești în pă-
catul tău, în starea ta de corupție morală, în starea de moarte 
spirituală, tu nu Îl vei alege pe Isus pentru că nu Îl poți alege 
pe Isus, iar motivul pentru care nu Îl poți alege pe Isus este că 
nu vrei să Îl alegi. Tu nu poți alege ce nu vrei. Alegerea în-
seamnă să alegi ce vrei să faci cel mai mult într-o anumită si-
tuație. Fiecare alegere pe care ai făcut-o vreodată a avut o mo-
tivație înapoia ei. Este motivația ta, nu a altcuiva. Tu n-ai fă-
cut niciodată în viața ta ceva ce n-ai vrut să faci. 

Într-o satiră veche a lui Jack Benny, un om cu o armă 
apare pe scenă și spune: „Banii sau viața”. Benny face o pauză, 
iar tâlharul își repetă solicitarea. Benny îi răspunde: „Încă mă 
gândesc”. Un tâlhar nu te forțează să îi dai banii; el doar re-
duce opțiunile pe care le ai la două, și te lasă să iei decizia dacă 
să îi dai banii, sau dacă vrei să mori. Iar tu vei alege potrivit 
celei mai puternice înclinații din acel moment. 
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Acesta este felul în care funcționează alegerea făcută de 
om, iar Dumnezeu știe asta. El are înțelepciunea și puterea de 
a lucra prin dorințele tale, ca să împlinească planul Lui. Chiar 
și atunci când dorințele noastre sunt cu totul rele, Dumnezeu 
poate și lucrează prin dorințele noastre rele ca să împlinească 
planurile Lui bune. Tu te-ai gândit să faci rău, dar Dumnezeu 
a folosit asta spre bine. Trebuie să ținem minte cine este suve-
ran și cine nu. 
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Capitolul 5 

SUVERANITATEA            
LUI DUMNEZEU ÎN             
EVANGHELIZARE  

 

În Romani 10, apostolul Pavel prezintă o făgăduință, 
dar este una însoțită de o condiție: „Ce zice ea deci? ,Cuvân-
tul este aproape de tine: în gura ta și în inima ta’. Și cuvântul 
acesta este cuvântul credinței, pe care-l propovăduim noi. 
Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă 
crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi 
mântuit” (v. 8-9). El anunță posibilitatea mântuirii pentru 
toți oamenii, cu condiția a două lucruri: mărturisirea cu gura 
și credința cu inima. 

Haideți să ne aducem aminte că doctrina biblică a în-
dreptățirii doar prin credință nu este doctrina îndreptățirii 
doar prin profesiunea de credință. Biblia ne avertizează în re-
petate rânduri că oamenii pot să pretindă credința în Hristos 
fără să aibă în realitate credința pe care o pretind. Chiar 
Domnul nostru a spus: „Norodul acesta se apropie de Mine 
cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de 
Mine” (Matei 15:8). La finele Predicii Sale de pe Munte, El a 
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lansat un avertisment înfricoșător că mulți oameni vor veni la 
El în ziua de apoi, spunând: „Doamne, Doamne, n-am făcut 
noi asta în Numele Tău, și n-am făcut aia în Numele Tău?” 
Dar Isus va răspunde: „Niciodată nu v-am cunoscut; depăr-
tați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege” (v. Matei 
7:22-23). 

Îți poți imagina că stai înaintea lui Isus și Îi spui, 
„Doamne, Doamne”, și El să se uite la tine și să îți răspundă: 
„Scuze, dar nu te cunosc. Cum te numești? Te rog să pleci. 
Nu ai niciun loc aici, alături de Mine”. Trebuie să subliniem 
că nimeni nu a fost mântuit vreodată printr-o pretenție de 
credință. 

Noi folosim multe modalități și tehnici de evangheli-
zare ca să-i aducem pe oameni la o profesiune de credință. 
Este aproape ca și cum, dacă încercăm din greu să îi determi-
năm să facă o profesiune de credință, putem să ne liniștim în 
mințile noastre crezând că acei oameni sunt în Împărăție. 
Una dintre cele mai comune tactici de acest fel este chemarea 
la altar, în cadrul căreia oamenilor li se cere să se ridice pe de 
scaunele lor, să vină către amvon și să își exprime o decizie de 
credință. Sau pot rămâne așezați pe locurile lor și își ridică mâ-
inile, își scriu numele pe un cartonaș sau repetă după dictare 
rugăciunea păcătosului. Eu nu cred că aceste lucruri sunt ine-
rent greșite, și cu siguranță că nu este nimic greșit să îi încura-
jăm pe oameni să facă o profesiune de credință. Dar trebuie 
să fim atenți să arătăm clar că nimeni n-a ajuns în Cer pentru 
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că a răspuns la o chemare la altar, a ridicat mâna, și-a scris nu-
mele pe cartonaș sau a repetat rugăciunea păcătosului. Toate 
aceste lucruri pot fi făcute, în timp ce acei oameni să nu se afle 
în posesia credinței mântuitoare. Când suntem implicați în 
evanghelizare, trebuie să ne aducem aminte că îndreptățirea 
este prin credință, nu doar printr-o profesiune de credință. Pa-
vel a spus că noi trebuie să Îl mărturisim pe Domnul cu buzele 
noastre, dar și că trebuie să credem în El în inimile noastre. 

Iar Pavel a continuat spunând: „Căci prin credința din 
inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se 
ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: ,Oricine crede 
în el, nu va fi dat de rușine’. În adevăr, nu este nicio deosebire 
între Iudeu și Grec; căci toți au același Domn, care este bogat 
în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Fiindcă ,oricine va 
chema Numele Domnului [adică cine Îl va chema prin cre-
dință], va fi mântuit’” (Rom. 10:10-13). 

Ioan 3:16 ne învață că „atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede 
în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică”. Eu am auzit cum 
acest verset a fost folosit ca dovadă împotriva doctrinelor ale-
gerii și suveranității divine. Dar Ioan 3:16 ne învață explicit că 
toți cei care fac A nu vor primi B (condamnarea), ci vor primi 
C. El nu ne spune nimic despre cine poate crede sau despre cine 
crede. El doar ne învață că oricine crede, va avea parte de o con-
secință sigură a acelei credințe, și putem să îi spunem oricărui 
om că, dacă își pune credința doar în Hristos, cu siguranță că 
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va fi mântuit, și că oricine crede în El nu va pieri. Dar între-
barea este aceasta: Cine poate sau va crede, și își va da inima 
lui Hristos? 

În multe cercuri evanghelistice se presupune că orice 
persoană are abilitatea de a face alegerea să manifeste credință 
în Hristos. mulți crezând că nașterea din nou este precedată 
de credință, că trebuie să crezi ca să fii născut din nou, ceea ce 
este tocmai opusul a ce am subliniat. Noi suntem convinși că 
niciun om aflat în starea de neregenerat nu va crede vreodată 
în Hristos. Acea persoană este într-o stare de moarte spiritu-
ală și, fiind în acea temniță a voinței, nu va manifesta voința 
de a-L alege pe Hristos. 

Așa cum am văzut în capitolul 3, Isus ne-a învățat clar 
acest adevăr când a spus: „nimeni nu poate să vină la Mine, 
dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu” (Ioan 6:65), și, „nimeni nu 
poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl” (v. 44). Acest „ni-
meni” este o expresie universală. „Nimeni” statuează ceva des-
pre întreaga rasă omenească, printr-o negație. Domnul nostru 
vorbește despre starea universală a inabilității morale a persoa-
nelor decăzute. Există ceva ce nimeni nu poate face prin natura 
lui. El spune: „Nimeni nu poate”. El nu spune, „nimeni nu are 
permisiunea”. Isus face o afirmație despre posibilitatea umană, 
despre ceea ce noi suntem în stare să facem sau nu. 

Cuvântul „dacă” din Ioan 6:44 indică o condiție nece-
sară ce trebuie îndeplinită înainte ca efectul dorit să aibă loc, 
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iar efectul dorit este venirea la Hristos. Mulți presupun că tot 
ce trebuie să facă cineva este să Îl aleagă. Tot ceea ce oamenii 
trebuie să facă în starea lor de moarte spirituală este să își de-
pășească robia și să ia o decizie de a crede. Dar Isus Hristos a 
spus că nimeni nu poate face acest lucru dacă Tatăl nu îl 
atrage. Abilitatea de a veni la Hristos este un dar. 

Noi vedem cuvântul „dacă” mai devreme în Evanghe-
lia după Ioan, când Isus a vorbit cu Nicodim despre nașterea 
din nou: „dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea 
Împărăția lui Dumnezeu... Adevărat, adevărat îți spun, că, 
dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre 
în Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3:3, 5). 

Cum se aplică aceasta la felul în care înțelegem evan-
ghelizarea? Pe când eram proaspăt creștin, am vorbit despre 
convertirea mea cu fiecare dintre prietenii mei de acasă, cu 
toate rudele mele și cu orice persoană mă întâlneam. Eram 
foarte zelos în evanghelizare. Voiam să fiu un evanghelist, dar 
eram cel mai ineficace evanghelist pe care îl cunoșteam. În 
acea perioadă, o biserică din orașul unde eu eram la facultate 
a planificat o întâlnire de trezire spirituală și dorea să aducă 
un evanghelist ca să predice la acea întâlnire. Am încercat pe 
cât am putut de mult să conving cât mai mulți dintre prietenii 
mei să participe la această întâlnire evanghelistică. 

Acel evanghelist mi-a spus: „Dă-mi 15 minute de dis-
cuție cu orice om, și îl voi aduce la o decizie pentru Hristos”. 
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Eu voiam să învăț ce făcea el, pentru că nu fusesem în stare să 
fac pe nimeni să se decidă astfel, cu excepția prietenei mele 
(care este acum soția mea). Acest om credea că evanghelizarea 
era strict o chestiune care ținea de arta persuasiunii. 

Și nu era singurul care credea asta. Probabil că cel mai 
cunoscut evanghelist din secolul al XIX-lea a fost Charles 
Finney, care, în multe privințe, a făcut din evanghelizarea în 
masă un fel de tehnică. Eu nu am niciun motiv să cred că Fin-
ney era credincios. În scrierile sale de teologie sistematică, el a 
respins doctrina păcatului original, a atacat doctrina îndrep-
tățirii doar prin credință și a negat ispășirea substitutivă fă-
cută de Isus. 

El era un pelagian nepoleit, care credea că oamenii ajung 
în Cer prin reformarea vieților lor, folosindu-se de puterea ra-
țiunii și a voinței lor. În evanghelizarea lui de masă, el a perfec-
ționat tehnici prin care să îi convingă pe oameni că viețile lor 
pot fi îmbunătățite și că virtuțile lor se pot manifesta prin a lua 
o decizie pentru Isus Hristos. El este părintele tehnicilor de 
evangheliare concepute ca să îi determine pe oameni să facă o 
alegere, dar fără să fie născuți din nou. 

Eu cred că oamenii trebuie să Îl aleagă pe Isus Hristos 
ca să fie mântuiți; ei trebuie să aibă credință în Isus Hristos 
spre mântuirea lor. Dar sunt la fel de convins și că ei nu vor 
avea niciodată credință în Isus Hristos sau să facă o alegere 
onestă a Lui dacă Dumnezeu Duhul Sfânt nu le schimbă mai 
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întâi inimile de piatră în inimi de carne și nu îi înviază împre-
ună cu Hristos, făcându-i să fie născuți din nou. Aceasta tre-
buie să se petreacă mai întâi. Duhul Sfânt trebuie să ne învieze 
din moarte spirituală, iar când El face asta, noi alegem apoi și 
luăm decizia reală. 

Întrucât oamenii știu că eu sunt convins de teologia re-
formată și de suveranitatea lui Dumnezeu în toate lucrurile, 
inclusiv în evanghelizare, mulți mi-au spus: „Istoric vorbind, 
calvinismul a fost opus evanghelizării, și dacă crezi cu adevă-
rat în doctrina alegerii, asta subminează orice impuls de im-
plicare în evanghelizare, pentru că, dacă Dumnezeu a hotărât 
din veșnicie cine va fi mântuit și cine nu, de ce să ne mai im-
plicăm în evanghelizare?” Totuși, în realitate, în istorie, calvi-
niștii au fost în prima linie a străduințelor evanghelistice. 
Gândiți-vă la Jonathan Edwards și la George Whitefield, 
amândoi fiind calviniști dedicați în teologia lor. 

Este adevărat că oamenii s-au luptat să înțeleagă felul în 
care evanghelizarea se raportează la suveranitatea lui Dumne-
zeu. Una dintre ilustrațiile mele favorite despre această chesti-
une este din perioada când eram student la seminar. Luam 
parte la un seminar în care studiam despre Edwards. În clasă 
eram 18 studenți care participam la curs ca să luăm note, și mai 
erau 16 studenți care participau voluntar la el, pentru că nu 
voiau să dea examen cu acel profesor. Profesorul ne-a cerut să 
ne așezăm într-un semicerc și ne-a întrebat: „Dacă Dumnezeu 
este suveran și alegerea este o chestiune care ține de decretele 
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Lui veșnice, de ce ar trebui să ne implicăm în evanghelizare?” 
Am fost încântat că a început de la celălalt capăt al semicer-
cului, și mă gândeam că sigur va da cineva răspunsul la între-
bare până să se ajungă la mine. 

Primul student a spus că nu avea un răspuns. Apoi al 
doilea, și tot așa. Eu mă uitam cum piesele de domino cădeau 
una după alta, astfel că zona mea de siguranță a început să se 
restrângă, până ce, în final, rămăsesem singur. 

Profesorul m-a întrebat: „Ei bine, d-le Sproul, tu ce 
crezi? Dacă alegerea este adevărată, de ce să ne mai implicăm 
în evanghelizare?” M-am bâlbâit un pic, după care am spus: 
„Un răspuns este că trebuie să ne implicăm în evanghelizare 
pentru că Dumnezeu ne poruncește asta”. 

El a răspuns luându-mă ușor peste picior: „Da, d-le 
Sproul! Ce motiv mai neimportant am avea să facem evan-
ghelizare decât că Domnul Dumnezeu atotputernic și Mân-
tuitorul sufletului tău îți poruncește să faci asta?” Îmi aduc 
bine aminte de acea întâmplare, pentru că am înțeles ideea 
profesorului. 

Dumnezeu ne poruncește să ducem Evanghelia la orice 
popor, la orice seminție și la orice națiune. Pentru creștini, 
evanghelizarea nu este opțională, ci un mandat de la Domnul. 
Dar motivul trece dincolo de aceasta. Unul dintre mijloacele 
pe care Dumnezeu le folosește ca să împlinească voia Lui este 
evanghelizarea. Dumnezeu nu rânduiește doar finalurile, ci și 
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mijloacele prin care se ajunge la ele. Evanghelizarea este mij-
locul pe care Dumnezeu îl folosește și îl rânduiește ca să ducă 
la bun sfârșit voia Sa suverană. 

După ce Pavel scrie în Romani 10 că „oricine va chema 
Numele Domnului, va fi mântuit” (v. 13), el pune o serie de 
întrebări retorice. În primul rând, el întreabă: „Dar cum Îl 
vor chema pe Acela în care n-au crezut?” (v. 14). Există o pre-
condiție pentru chemarea Domnului ca să te mântuiască: tre-
buie ca mai întâi să crezi că El este Domnul care mântuiește. 
Nu vei putea chema o bucată de lemn sau de piatră ca să te 
mântuiască, pentru că știi că acestea nu au nicio putere de 
mântuire. Dar nu poți chema un Mântuitor în care nu ai cre-
zut mai întâi, și nu poți crede dacă nu ești mai întâi născut din 
Duhul ca să crezi. 

Pavel pune apoi următoarea întrebare: „Și cum vor 
crede în Acela, despre care n-au auzit?” (v. 14). Noi nu cre-
dem că îndreptățirea vine prin credința în nimic. Îndreptăți-
rea doar prin credință este o expresie teologică având sensul 
îndreptățirii doar prin Hristos. Iar credința prin care suntem 
îndreptățiți este credința în Isus. El a fost o persoană reală, a 
făcut lucruri reale, care a trăit o viață de o ascultare perfectă, 
a luat păcatele noastre pe cruce, și a schimbat neprihănirea 
Lui perfectă cu păcătoșenia noastră, prin imputare. Nu poți 
crede în acest Isus dacă n-ai auzit niciodată de El. Iată de ce 
mandatul misionar este atât de critic. 
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„Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor?” (v. 
14). Pavel ne dă aici o listă de condiții necesare. Oamenii nu 
vor chema pe cineva dacă nu cred, și nu vor crede în cineva 
despre care n-au auzit, astfel că ei nu pot auzi fără predicator, 
și „cum vor propovădui, dacă nu sunt trimiși?” (v. 15). Pre-
dicatorii nu pot propovădui dacă nu sunt trimiși să facă asta, 
oamenii nu pot auzi dacă nu le spune cineva ce să audă, ei nu 
pot crede în ceva despre care n-au auzit niciodată, și nu vor 
chema Numele Domnului dacă n-au crezut mai întâi. Iată că 
toate aceste lucruri sunt ingrediente necesare pentru ca omul 
să ajungă la credința mântuitoare. 

Pavel spune apoi: „După cum este scris: ,Cât de fru-
moase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce ves-
tesc Evanghelia!’” (v. 15). El citează aici din profetul Isaia, 
care scrisese în vechime: „Ce frumoase sunt pe munți picioa-
rele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea” (Isaia 52:7). 

Despre ce vorbește Isaia? În antichitate, când oamenii 
de război mergeau la bătălie și rezultatul acesteia era clar, ves-
tea era dusă acasă de anumiți mesageri. Acei mesageri erau tri-
miși acasă de pe frontul de luptă, ca să ducă mesajul. Mesajul 
putea fi o veste bună sau o veste rea. Vestea rea era cea a în-
frângerii, iar victoria era vestea bună, evanghelia. 

Multe cetăți aveau turnuri de strajă, unde o persoană 
stătea și survola orizontul pentru a vedea dacă se apropie 
mesagerul care avea să aducă veștile despre război. Străjerii 
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deveniseră atât de experimentați, încât, chiar și de la distanță, 
ei puteau spune după mersul mesagerului dacă vestea era 
bună sau rea. Dacă mesagerul aducea vești rele, străjerul avea 
să vadă în el mersul descurajat, de supraviețuitor. Dar dacă 
vedea că mesagerul alerga voios la poalele muntelui, știa că 
mesagerul dorea mult să ajungă în cetate, pentru că aducea o 
veste bună. De aceea, Isaia spune: „Ce frumoase sunt pe 
munți picioarele celui ce aduce vești bune”. Țineți minte că 
nu mesagerul era responsabil pentru veștile pe care le ducea. 
El doar ducea vestea, și totuși, întrucât el ducea o veste atât de 
minunată, picioarele lui erau considerate frumoase. 

Pavel face apel la Isaia și vorbește despre predicatorul 
Evangheliei. El a înțeles că nu predicatorul este cauza primară 
a învierii sufletelor spre mântuire, dar predicatorul este un 
partener în strângerea aleșilor. La fel cum rugăciunile noastre 
sunt folosite de Dumnezeu ca mijloc al harului ca să îi aducă 
pe oameni la Sine, tot așa predicarea Cuvântului este mijlocul 
pe care Dumnezeu l-a rânduit ca să Își răscumpere aleșii. As-
tfel, eu nu sunt implicat în evanghelizare doar pentru că ea 
este o îndatorire sacră, de care trebuie să ascult plecându-mă 
înaintea unui Dumnezeu suveran, ci și pentru că este un pri-
vilegiu indescriptibil ca Dumnezeu să îmi permită să port 
acest mesaj prețios în vasul meu pământesc. 

Să ne întoarcem la începutul Epistolei către Romani, 
unde Pavel scrie: „Nu vreau să nu știți, fraților, că, de multe 
ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre 
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voi, ca printre celelalte Neamuri, dar am fost împiedicat până 
acum. Eu le sunt dator și Grecilor și Barbarilor, și celor învă-
țați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o 
vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă, celor din Roma” 
(1:13-15). 

La fel ca apostolul Pavel, eu am o datorie de îndeplinit, 
datoria evanghelizării. Fiecare persoană care a gustat dulceața 
Evangheliei are o obligație să transmită acea Evanghelie unei 
lumi pe moarte. Pavel continuă spunând: „Căci mie nu mi-e 
rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iu-
deului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o ne-
prihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credință și care duce 
la credință, după cum este scris: ‚Cel neprihănit va trăi prin 
credință’” (v. 16-17). De ce nu s-a rușinat Pavel de Evanghe-
lie? Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. 
Dumnezeu nu a rânduit doar rezultatul, ci El a rânduit și mij-
locul, iar El a ales nebunia propovăduirii lui Hristos ca mijloc 
prin care oamenii să fie mântuiți. 

Când vorbesc cu lucrătorii creștini la conferințe de lu-
crare, îmi place să le spun despre ultima predică a lui Martin 
Luther. Era în iarna anului 1546. El își predase lecțiile la Uni-
versitatea din Wittenberg, moment când i-a fost trimis un 
mesaj care îl implora să se întoarcă în locurile natale, în Eisle-
ben, pentru că în acea localitate erau doi prinți importanți 
care intraseră într-un conflict pe care nu îl puteau soluționa. 
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Oamenii din localitate știau că amândoi aveau o prețuire de-
osebită pentru Luther, gândindu-se că, dacă el s-ar fi întors în 
localitatea natală și ar fi mediat această controversă, pacea ar 
fi fost restaurată. Deși Luther nu se bucura de o stare fizică 
deosebită, el a răspuns chemării. S-a întors în satul natal și s-a 
implicat în soluționarea acelui conflict (pe care, din neferi-
cire, nu a reușit să îl aplaneze). 

În timp ce era acolo, Luther a predicat în fiecare seară, 
iar oamenii din localitățile învecinate au venit la biserică pen-
tru a-l auzi pe faimosul predicator reformat. În luna februa-
rie, cu două zile înainte de moarte, Martin Luther a ținut ul-
tima lui predică. În acel mesaj, Luther și-a exprimat temerea 
pentru ce se petrecea în Germania. El a spus că lumina Evan-
gheliei fusese redescoperită și că ea era predicată în fiecare du-
minică dimineața în biserici, ca și seară de seară la întâlnirile 
speciale, și totuși oamenii continuau să meargă în biserici care 
aveau moaște. El se întreba de ce făceau oameni acest lucru și 
s-a gândit că poate că ei căutau astfel putere pentru viața lor 
creștină. Dar, spunea Luther, nu acolo a pus Dumnezeu pu-
terea. Puterea este în Evanghelie. 

Mulți evanghelici din zilele noastre nu aleargă la 
moaște; ei nu încearcă să găsească bucăți din crucea pe care 
Hristos a fost răstignit sau paiele din staulul de la nașterea 
Lui. Noi știm că puterea nu este acolo, dar încercăm să găsim 
puterea în programele noastre. Încercăm să găsim putere în 
metodele noastre. Când vom învăța oare că puterea este în 
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Evanghelie? Dumnezeu trezește oameni aducându-i la El, 
când Duhul Sfânt dă naștere credinței în inimile lor, prin Cu-
vânt. Duhul lui Dumnezeu lucrează în și prin Cuvânt. Pute-
rea este în Evanghelie. Astfel, dacă tu crezi în puterea suve-
rană a lui Dumnezeu și îți pasă de evanghelizare, vei folosi pu-
terea acolo unde Dumnezeu a pus-o. 

Trebuie să învățăm acest lucru în mod repetat, și să nu 
ne lăsăm atrași de niciun substitut. Puterea evanghelizării nu 
stă într-o metodă. Metodele pot să dea naștere profesiunilor 
de credință, dar pericolul este că mulțimi de oameni de pe 
acest pământ vor crede că se află într-o stare de har pentru că 
au făcut o profesiune de credință, dar ei sunt încă morți în 
păcatele și nelegiuirile lor, pentru că ei n-au fost înviați nicio-
dată prin puterea Duhului Sfânt, nici nu și-au pus credința în 
Evanghelia lui Isus Hristos. Haideți să fim evangheliști, dar să 
facem lucrarea lui Dumnezeu în felul rânduit de El, pu-
nându-ne încrederea în puterea Lui, acolo unde El a pus-o. 
Metodele noastre vor veni și vor pleca, dar Cuvântul lui 
Dumnezeu nu se va întoarce niciodată la El fără rod. 
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