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Capitolul 1 

PROBLEMA RĂULUI  
 

Două chestiuni separate, dar strâns legate, despre care 
creștinii aud deseori vorbindu-se, când oamenii obiectează 
față de creștinism, sunt problema răului și problema suferin-
ței omului. Prima problemă, existența răului, este de regulă 
formulată în felul următor: Cum este posibil ca o ființă infi-
nit de neprihănită, sfântă și perfectă să dea naștere unei creații 
sau unei făpturi chiar și cu posibilitatea prezenței păcatului? 
Dacă toate lucrurile se trag din ființa lui Dumnezeu, n-ar tre-
bui să găsim răul întrucâtva în Dumnezeu însuși, lucru care 
să explice prezența răului în această lume? Așadar, chestiunea 
existenței răului are de-a face cu integritatea și sfințenia lui 
Dumnezeu. Chestiunea suferinței este legată strâns de cea a 
răului, dar cele două nu sunt unul și același lucru. Chestiunea 
suferinței este statuată astfel: Cum poate un Dumnezeu bun 
să permită toată suferința pe care o vedem în această viață? 
Acestea sunt două chestiuni separate. Prima este mai degrabă 
una filozofică. Cea de-a doua este mai degrabă o chestiune de 
natură practică, având de-a face cu problema durerii, suferin-
ței și tragediei din această lume. Haideți să le luăm pe rând. 

Un teolog din secolul al XIX-lea a afirmat că problema 
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răului este călcâiul lui Ahile al credinței creștine. El a afirmat 
că nu poate fi dată nicio explicație satisfăcătoare pentru exis-
tența răului. Mulți sceptici și atei au spus că, dacă Dumnezeu 
n-a putut opri pătrunderea răului în Univers, atunci El nu 
este atotputernic. Dacă El ar fi putut să îl oprească, dar a ales 
să nu facă acest lucru, atunci El nu este bun. Așadar, oricum 
te-ai uita la problema răului, se ajunge cumva să se arunce o 
umbră asupra naturii lui Dumnezeu. 

De-a lungul istoriei au fost făcute multe încercări de a 
răspunde dintr-o perspectivă creștină la întrebarea legată de 
originea răului, iar acele încercări au ajuns la noi prin ceea ce 
este denumit teodicee. O teodicee – de la termenul din greacă 
având sensul de „a-L apăra pe Dumnezeu” – este o încercare 
de apărare a lui Dumnezeu în relație cu existența răului în 
lume. Totuși, după părerea mea, nimeni nu a fost încă în mă-
sură să răspundă adecvat la chestiunea existenței răului. 

Primul lucru pe care un creștin trebuie să îl facă atunci 
când este confruntat cu această chestiune este să spună ime-
diat, „Nu știu răspunsul”, și să recunoască seriozitatea subi-
ectului. Noi nu încercăm să ne jucăm cu așa ceva. Nu încer-
căm să ascundem nimic. Nu încercăm să fugim de astfel de 
lucruri, ci să le lămurim imediat. Este important ca oamenii 
să vadă că noi, creștinii, recunoaștem că aici există o problemă 
serioasă, că nu ne acoperim ochii în fața ei. Haideți să anali-
zăm câteva teodicee ca să vedem cum au tratat unii această 
problemă. În primul rând, unii au abordat această chestiune 
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negând cu totul realitatea răului și spunând că răul este o ilu-
zie. După părerea mea, aceasta este o fugă de subiect, pentru 
că nu tratează cu seriozitate realitatea pe care noi toți o expe-
rimentăm în fiecare zi. 

A doua abordare este că răul ar fi, de fapt, o precondiție 
necesară pentru aprecierea binelui, astfel că, la urma urmei, 
răul este bun. Haideți să statuăm acest lucru în termeni con-
creți: pentru ca omul să experimenteze cu adevărat și liber bu-
nătatea, el trebuie să experimenteze problema răului. El a tre-
buit să experimenteze realitatea răului ca să poată aprecia răs-
cumpărarea. În această schemă, care a fost propusă de multe 
ori în istoria Bisericii, căderea a fost văzută în fapt ca un pas 
înainte. A fost mai degrabă o cădere „în sus”, nu una „în jos”. 
Această abordare eșuează să trateze adecvat și serios judecata 
negativă pe care Dumnezeu însuși a plasat-o asupra intrării 
păcatului omului în lume. 

O altă teodicee importantă și fascinantă este cea oferită 
de Gottfried Leibniz, un reprezentant al școlii filozofice rați-
onaliste, care a apărut ca urmare a gândirii carteziene din se-
colul al XVII-lea. Teodiceea lui Leibniz este una iscusită, și 
am întâlnit creștini care o folosesc pentru a-i convinge pe 
alți oameni de faptul că avem o explicație pentru originea 
păcatului. În fapt, am făcut cândva un experiment la o lecție 
de filozofie de la colegiu. Le-am spus studenților că urma să 
le dau o explicație filozofică la problema răului, astfel că le-
am prezentat argumentul lui Leibniz pe cât de pasional și 
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convingător am putut. Când mi-am încheiat cuvântarea, le-
am pus studenților următoarea întrebare: „Are sens ce am 
spus eu?” Fiecare student de la acea lecție acceptase argumen-
tul. Acest lucru m-a învățat ceva. Mi-am dat seama că aș putea 
folosi acest argument și să câștig de fiecare dată în discuțiile 
pe această temă. Dar eu știam că argumentul era greșit, și 
știam că exista un element eronat în el. După ce le-am arătat 
studenților de ce nu ar fi trebuit să accepte acel argument, ei 
și-au schimbat părerea. Dar argumentația lui Leibniz poate fi 
foarte convingătoare, astfel că vă avertizez că integritatea creș-
tină ne cere să nu folosim astfel de sofisticării când tratăm 
această chestiune. 

Leibniz își începe teodiceea făcând o triplă deosebire în 
ce privește răul. El face deosebire între ceea ce el numește răul 
moral, răul fizic și răul metafizic. În toate aceste noțiuni, răul 
implică un șir argumentativ comun: în cadrul fiecăreia, răul 
este definit prin elemente exprimate negativ, ca un fel de lu-
cruri care lipsesc. Acest lucru ne conduce înapoi la definiția 
medievală dată răului ca privatio sau privațiune, ori lipsa bi-
nelui. 

Răul moral este lipsa binelui moral. Este o deficiență. 
Răul fizic este o deficiență a binelui fizic. Răul metafizic este 
o deficiență a bunătății metafizice. Răul moral are de-a face 
cu acțiunile ființelor morale, cu modelele comportamentale 
volitive ale agenților morali. Răul fizic este constituit din 
acele lucruri pe care noi le descriem în termenii calamității sau 
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tragediei: cutremure, tornade, incendii, vânturi, furtuni și 
epidemii. Răul metafizic are de-a face cu imperfecțiunea on-
tologică. Ontologia se ocupă cu „ființa”, cu esența lucrurilor. 
O chestiune ontologică este ceea ce un lucru este - ființa lui, 
esența lui. Imperfecțiunea metafizică înseamnă a fi ceva mai 
puțin decât o ființă eternă existentă de la sine, a fi mai puțin 
decât ultim. Un lucru imperfect este ceva creat și dependent, 
ceva ce trece prin schimbare, generare și decădere. Cu alte cu-
vinte, ceea ce lipsește metafizic este ceva finit. 

Teza de bază a lui Leibniz era că răul fizic „decurge din” 
răul metafizic, iar răul moral „decurge din” răul fizic. Astfel, 
motivul pentru care există răul moral este că lumea este plină 
de ființe imperfecte metafizic. Eu păcătuiesc pentru că sunt 
slab. Sunt slab pentru că sunt finit. Și singura cale prin care aș 
putea fi fără păcat ar fi dacă aș putea transcende slăbiciunea 
metafizică intrinsecă ce este asociată cu ființele finite. A greși 
este omenește, pentru că suntem finiți. Există limite ale cu-
noașterii noastre, ale puterii noastre fizice și ale anduranței 
noastre. Prin definiție, noi nu suntem atotputernici, nici ato-
tînțelepți, nici nu avem toate acele lucruri care Îl definesc pe 
Dumnezeu. Așadar, există un sens potrivit căruia este inevi-
tabil să păcătuiesc, pur și simplu din cauza slăbiciunii mele 
umane. 

Dar întrebarea rămâne: De ce ar crea Dumnezeu o ființă 
atât de limitată, slabă și finită? Leibniz a înțeles că atunci când 
Dumnezeu creează orice lucru, este un act de bunăvoință din 
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partea Lui. De aceea, nu putem să dăm vina pe Dumnezeu 
pentru dorința Lui de a crea. Dar dacă Dumnezeu vrea să le 
dea altor ființe acest dar al vieții, darul ființei, cum poate face 
El cel mai bine acest lucru? De ce nu îl creează El pe om per-
fect moral? Aceasta este chestiunea pe care scepticii au ridi-
cat-o. Dacă Dumnezeu vrea să creeze omul, de ce nu Îl creează 
perfect de bun? 

Potrivit lui Leibniz, cauza ar fi că El nu poate. Nici măcar 
Dumnezeu nu poate crea o ființă perfect de bună, întrucât, 
ca să o creeze perfect de bună din punct de vedere moral, El 
ar trebui să creeze acea ființă perfect de bună fizic, și ca să o 
creeze astfel, va trebui să o creeze perfect de bună metafizic, 
ceea ce este imposibil, pentru că El ar trebui să creeze astfel 
un alt Dumnezeu. El ar trebui să creeze un alt Dumnezeu care 
să fie infinit, veșnic, existent de la Sine și complet în ființa Sa. 
Dar este imposibil ca Dumnezeu să creeze un alt Dumnezeu. 
De ce? Pentru că orice creează Dumnezeu, trebuie să fie de-
pendent în primul rând de Dumnezeu pentru existența acelui 
lucru. Creația Lui nu poate fi veșnică. Nu poate avea exis-
tența de la sine. Trebuie să fie inferioară ontologic față de 
Creatorul care a adus-o în ființă. Însuși faptul că a avut un 
început în timp o va diferenția de Dumnezeul original. As-
tfel, Dumnezeu nu poate crea un alt Dumnezeu, dar Dum-
nezeu poate crea un număr aproape infinit de feluri diferite 
de ființe. 

Chestiunea nu este că Dumnezeu trebuie să creeze o 
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lume perfectă. Nu Îi putem cere să creeze o lume perfectă. 
Dar dacă Dumnezeu este moral, dacă este neprihănit, Îi pu-
tem cere să creeze cea mai bună dintre toate lumile posibile. 
Lumea ipotetică pe care filozofii au cerut-o este o situație im-
posibilă. Întrebarea pe care filozoful ar trebui să o ridice nu 
este, De ce există răul?, ci mai degrabă el ar trebui să spună: 
„Nu este drăguț că Dumnezeu nu a creat lumea cu mai mult 
rău în ea decât ea are deja?” El a făcut tot ce a putut. El a creat 
cea mai bună dintre toate lumile posibile. 

Principalul adversar al lui Leibniz a fost Voltaire. Piesa 
Candide a lui Voltaire a fost scrisă ca un atac la adresa lui Lei-
bniz; personajul numit Dr. Pangloss îl reprezintă pe Leibniz. 
Dr. Pangloss vorbește despre cea mai bună dintre toate lumile 
posibile. Seismul din Lisabona lovește și mii de oameni mor, 
și totuși Pangloss vorbește despre cea mai bună dintre toate 
lumile posibile. Acesta era comentariul satiric al lui Voltaire 
împotriva teoriei teodiceei lui Leibniz. 

Dar teodiceea lui Leibniz are problemele ei. În ea există o 
problemă intelectuală și o problemă biblică. Problema inte-
lectuală este că el a comis una dintre cele mai elementare erori 
de raționament, dar este una dintre erorile argumentative cel 
mai dificil de observat. El a comis eroarea ambiguității. În fi-
ecare dintre aceste deosebiri, sensul termenului rău se schimbă. 
Răul moral poartă în el ideea a ceva ce merită măsuri punitive. 
Prin definiție, răul moral este acel fel de rău care rezultă din 
ființe cu voință. Pe de altă parte, răul metafizic îl scuză pe om 
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de faptul că este moralmente rău. El îi scuză pe om și pe Dum-
nezeu. El nu doar că Îl justifică pe Dumnezeu pentru exis-
tența răului, ci îl justifică și pe om pentru același lucru. Omul 
nu poate fi cu adevărat făcut responsabil, pentru că este nece-
sar ca el să păcătuiască, din cauza imperfecțiunii lui metafi-
zice. Și dacă este necesar ca oamenii să păcătuiască, cum pot 
fi judecați pentru ceva ce, prin natura lucrurilor, trebuie să 
facă? 

Biblic vorbind, avem și alte probleme cu această gândire. 
În primul rând, dacă această schemă este corectă, atunci ne-
ar fi imposibil să ajungem eliberați de răul moral în Rai, dacă 
Dumnezeu nu face mai mult decât să ne glorifice. Ca să ne 
elibereze de rău, El ar trebui să ne zeifice. În al doilea rând, 
asta ar însemna că Adam nu a căzut niciodată în păcat. Adam 
a fost creat rău, cel puțin metafizic și fizic, ceea ce îl scuză din 
punct de vedere moral. Așadar, privită din multe perspective, 
argumentația lui Leibniz nu poate funcționa ca o teodicee 
creștină a problemei răului. 

Au fost făcute și alte încercări de a răspunde la chestiunea 
răului, încercări care au fost întrucâtva naive. Un răspuns 
standard al creștinilor la originea răului este că el își are origi-
nea în libertatea omului și, pentru ca omul să fie liber, el tre-
buia să aibă capacitatea de a face binele sau răul. De aceea, 
Dumnezeu i-a dat omului dreptul de a alege. El i-a dat liber-
tate, iar a-i da unei ființe create libertatea de a alege răul nu o 
face să fie rea sau să fie responsabilă pentru acel rău. De aceea, 
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putem localiza originea răului în alegerile păcătoase ale omu-
lui, făcute în libertatea lui. 

Biblic vorbind, desigur că putem accepta că omul este li-
ber și că el este responsabil pentru păcatul lui. Dar chestiunea 
reală a originii răului nu se rezolvă doar arătând cu degetul 
către libertatea umană. De ce nu? Pentru că tot trebuie să pui 
această întrebare: De ce a ales acel om să facă răul? Și așa ajun-
gem înapoi în punctul în care trebuie să luăm în considerare 
implicațiile căderii în păcat a lui Adam și Eva. Ce anume i-a 
stârnit pe Adam și Eva să aleagă răul, nu binele? La această 
întrebare au fost date tot soiul de răspunsuri. Unii spun: 
„Diavolul i-a determinat să facă asta. Ei au fost amăgiți de în-
șelătorul”. Dar imediat se ivește în minte întrebarea: Dacă ei 
au păcătuit ca urmare a amăgirii, a fost acela cu adevărat un 
păcat? N-au păcătuit ei într-o ignoranță scuzabilă atât timp 
când n-au știut cu adevărat ce făceau? 

Cealaltă problemă legată de această argumentație este că 
narațiunea biblică ne spune că Adam și Eva au știut ce făceau. 
Dumnezeu le spusese explicit ce aveau permisiunea să facă și 
ce nu. Așadar, nu putem înțelege intrarea păcatului în lume 
ca petrecându-se prin amăgire. Dar dacă ar fi vorba de coerci-
ție? Să zicem că diavolul i-ar fi forțat să păcătuiască. Din nou, 
dacă la mijloc ar fi fost un act de coerciție, atunci Dumnezeu 
nu i-ar fi socotit responsabili pentru el. Dar Dumnezeu îi con-
sideră responsabili. Iar narațiunea biblică nu ne dă niciun indi-
ciu că ei ar fi fost forțați să păcătuiască. De fiecare dată când 
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citim relatarea biblică, îi vedem pe Adam și Eva păcătuind ca 
un act al alegerii lor, un act voluntar și liber. 

Iată care este adevărata întrebare: În ce stare erau Adam 
și Eva înainte de a păcătui, judecând din perspectivă morală? 
Care era înclinația voinței lor? Era voința lor înclinată doar 
înspre bine, doar înspre rău sau era ea neutră? 

Când noi alegem, facem întotdeauna acest lucru potrivit 
celei mai puternice înclinații, a celei mai puternice dorințe pe 
care o avem. Aceasta este esența alegerii: ce alegem cu mintea. 
Eu fac ceva pentru că asta este ce vreau să fac. Asta înseamnă 
să alegi. Este o acțiune survenită dintr-o dorință. 

Dar dacă inclinația inimii lui Adam și Eva era rea dina-
inte ca ei să aleagă răul, care ar fi problema? Asta ar însemna 
că ei căzuseră în păcat dinaintea căderii, că ei au păcătuit pen-
tru că erau păcătoși. Ar însemna că păcatul nu a fost rezulta-
tul căderii lui Adam, ci rezultatul creației. Dumnezeu trebuie 
să fi creat pe cineva cu o înclinație rea și, judecând în termeni 
biblici, Dumnezeu consideră păcat până și înclinația către 
rău. Așa că, dacă spunem că ei au păcătuit pentru că aveau o 
înclinație rea, atunci ei au acționat potrivit naturii lor rele. 
Ori acest lucru L-ar face pe Dumnezeu să fie autorul păcatu-
lui, ceea ce nu este biblic. Dar să zicem că înclinația voinței 
lor era doar spre bine. În acest caz, cum a fost posibil ca ei să 
aleagă răul? Așa ceva nu ar explica păcatul lor. Dar dacă încli-
nația lor era neutră? Dacă înclinația lor nu era nici spre bine, 
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nici spre rău? Atunci ei trebuie să nu fi avut niciun motiv care 
să stea în spatele alegerii lor. Ar însemna că ei au făcut acel 
lucru rău fără vreo dispoziție morală, îndreptată într-o parte 
sau în alta. N-ar mai fi nici măcar un act moral. Dar aici apare 
o problemă filozofică și mai mare. Dacă oamenii nu au nicio 
înclinație către alegere, cum pot ei să aleagă? Nu, căci acest 
statut neutru al voinței lasă omul în starea de paralizie. Nu 
există nicio cale de a alege. Așa că acest lucru nu poate să ex-
plice dilema noastră. De aceea, ce îi mai rămâne creștinului în 
termenii explicării căderii în păcat? 

În această situație, trebuie să ne întrebăm următorul lu-
cru: Este un păcat să fim ispitiți să facem ceva rău? Dacă sunt 
ispitit să fac ceva păcătos, dar eu aleg să nu acționez pe baza 
ispitei? Am păcătuit? Eu aș spune că totul depinde de ce în-
țelegem prin a fi ispitiți. 

În Grădina Eden, tatăl minciunilor a venit și a spus că nu 
este nicio problemă ca Adam și Eva să mănânce din acel pom. 
Așa că haideți să analizăm acest gest. A vedea că ceva este po-
tențial bun, a lua în considerare și a dori să mănânci ceva care 
este bun, apoi să îl guști, nu este greșit în sine. Lui Isus I-a fost 
foame în pustie. N-a fost nicio problemă ca lui Isus să Îi fie 
foame și să dorească mâncare; nu a existat niciun păcat în așa 
ceva. Ar fi fost un păcat dacă El ar fi acționat pe baza acelei 
dorințe. Dar dacă El Și-ar fi dorit să nu asculte de Dumnezeu, 
acela ar fi fost un păcat. Dacă eu roiesc în jurul a ceva dorind 
să fac un lucru care este inerent rău, atunci am păcătuit deja 
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în interiorul meu. Aici lucrurile devin foarte complicate. Pu-
tem înțelege felul cum Adam și Eva aveau să vadă că fructul 
era frumos, atrăgător și de dorit, dar dorința lor după hrană a 
intrat în conflict cu dorința lor de a-I fi plăcuți lui Dumne-
zeu. 

Trebuie de asemenea să luăm în considerare ce înseamnă 
să fim liberi. Ideea umanistă a libertății comportă abilitatea 
de a face o alegere fără vreo dispoziție anterioară, fără vreo în-
clinație, fără a exista vreun lucru care să ne încline într-o anu-
mită direcție, astfel încât alegerile noastre să fie complet im-
predictibile și spontane. Dacă acceptăm acea noțiune a liber-
tății, trebuie să acceptăm și principiul filozofic că ceva poate 
să fi apărut din nimic. 

Problema pendulează între determinism și nedetermi-
nism. Libertatea nu este totuna cu nedeterminismul. Nede-
terminismul este un concept sec. Nu există nedeterminism. 
Orice lucru este determinat de ceva. Întrebarea este: Care este 
sursa determinării? Esența libertății este autodeterminarea, 
nu să fiu determinat de nimic și de nimeni din afara mea. Li-
bertatea înseamnă să fac ce vreau să fac. Oare nu sunt liber să 
fac ce vreau? Motivul pentru care fac acest lucru este că vreau 
să îl fac. Aceasta este cauza. Am o înclinație să îl fac. Eu pot 
spune: „Mintea mea aprobă acest lucru. Eu cred că este bine. 
Vreau să îl fac”. Așa că îl fac. Este acesta un act liber, sau a 
fost determinat de dorințele mele? Dacă a fost determinat 
de mine, putem spune că nu este liber? Esența libertății este 
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autodeterminarea, dar și aceasta este un fel de determinism, 
adică acțiunea este determinată de persoana care face alegerea. 

Aici avem o altă problemă. Când vorbim despre creația 
ex nihilo, din nimic, trebuie să știm că o înțelegere greșită a 
acestui concept abundă în societatea de astăzi. Când Augus-
tin a vorbit despre creația ex nihilo, el nu a spus că lumea a 
apărut din nimic în sens absolut. El spunea că nu a fost o ma-
terie preexistentă pe care Dumnezeu să o fi folosit ca să mo-
deleze și să formeze Universul din ea. Cu siguranță că lumea 
a apărut din ceva; ea a apărut de la Dumnezeu, din gândul sau 
planul lui Dumnezeu. De ce a apărut ea? Pentru că Dumne-
zeu a vrut ca ea să apară, pentru că El a vrut acest lucru. Există 
un motiv pentru care creația a apărut. Ea nu a apărut pur și 
simplu, iar Dumnezeu nu a creat lumea într-un mod arbitrar, 
capricios sau spontan. El a vrut să creeze lumea. A fost o de-
cizie inteligentă și intelectuală. El a avut o dorință de a crea 
înainte să creeze. Da, chiar Dumnezeu a trebuit să aibă o do-
rință să facă ceva înainte de a face acel lucru. Aceasta este 
esența libertății. Așa este Dumnezeu. Dumnezeu este liber să 
facă ceea ce El dorește. 

O definiție a libertății pe care trebuie să o folosim este 
cea a abilității de a alege ceea ce vrei. Abilitatea de alegere 
fără vreo dorință înseamnă generare spontană, și nici măcar 
Dumnezeu nu poate face acest fel de creație. Nici chiar 
Dumnezeu nu are puterea generării spontane sau a auto-cre-
ației. El are puterea să creeze ceva din nimic material. Dar acel 
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„din nimic” nu înseamnă că El nu a avut o predispoziție de a-
l face. 

Pur și simplu nu putem spune că cineva a acționat prin 
alegere liberă. Trebuie să ne punem întrebarea: De ce a ales 
cineva liber acel lucru? Ce anume l-a înclinat să aleagă liber 
așa ceva? Nu există nicio explicație logică satisfăcătoare a pă-
catului lui Adam. Când ne gândim la înclinația spre bine, în-
clinația spre rău și înclinația neutră, trebuie să facem o alegere 
a uneia dintre aceste trei variante, și trebuie să fie o alegere ra-
țională. Una poate fi imposibilă logic. Alta distruge integrita-
tea lui Dumnezeu. Alta a încurcat până și cele mai mari minți 
din istorie. Dar cea pe care biserica și-a însușit-o dintotdeauna 
este aceea că înclinația omului a fost doar către bine, și totuși 
el a ales să facă răul. 

Aceasta este o taină. Nu știu cum poate să se întâmple așa 
ceva, dar știu că așa s-au petrecut lucrurile. Karl Barth a numit-
o „posibilitatea imposibilă”. Mie nu-mi place să o numesc „po-
sibilitatea imposibilă” pentru că, dacă așa s-ar fi petrecut lucru-
rile, atunci a fost posibilă. Dar pur și simplu noi nu știm cum 
de este posibilă. Este o taină cum omul a păcătuit. 

Cu toate acestea, faptul că nouă ni se pare azi o taină nu în-
seamnă că răspunsul la întrebarea noastră nu va fi descoperit mâ-
ine. Așa cum mi-a spus cândva mentorul meu, John Gerstner, 
un teolog strălucitor va veni și va înțelege acest lucru. El mi-a 
vorbit despre asta de multe ori în perioada când eram student, 
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când mă confruntam cu o întrebare dificilă pe care n-aș fi pu-
tut să o rezolv, dar apoi aveam să o înțeleg. 

Înseamnă toate acestea că, atunci când avem de-a face cu 
oameni care critică ceea ce noi, creștinii, credem, oameni care 
se luptă să înțeleagă problema răului, singura noastră opțiune 
este să ne predăm? Trebuie să abandonăm credința creștină? 
Nu, pentru că, atunci când vorbim despre problema răului, 
trebuie să vorbim și despre problema binelui. 

Noi știm că ne confruntăm cu realitatea răului. Dar care 
sunt premisele pentru ca problema răului să existe? Ce tre-
buie să existe ca răul să fie o problemă? Binele. Nu există nicio 
problemă a răului decât dacă mai întâi există chestiunea bu-
nătății ultime. Existența răului este una dintre mărturiile co-
pleșitoare în favoarea existenței lui Dumnezeu. Asta este iro-
nia acestei argumentații: nu poate exista o problemă a răului 
decât dacă avem mai întâi o problemă a binelui. Noi definim 
întotdeauna răul în termeni negativi, dependenți și derivați. 
Noi ne aducem aminte de deosebirea medievală care spunea 
că răul este privatio sau negatio - adică el este o privațiune sau 
o negație a binelui. Este o lipsă. O deficiență. Răul este depen-
dent de bine ca un standard pentru definiția proprie. Cum tra-
tează Biblia problema răului? Cum descrie Biblia răul? Nega-
tiv. El este nelegiuire, nedreptate, neascultare, imoralitate, an-
tihrist și așa mai departe. Imoralitatea nu poate fi definită de-
cât în termenii a ceea ce moralitatea este. Neascultarea nu 
poate fi evaluată decât pe baza a ceea ce este ascultarea. Pentru 



22 DE CE EXISTĂ RĂUL?  |  R.C. SPROUL 

a putea exista, negația are nevoie de afirmație ca punct de re-
ferință. 

Răul nu poate deveni o problemă decât dacă plecăm de la 
prezumția existenței binelui suprem. Desigur, un filozof poate 
să spună că prezumăm binele, dar dacă există un bine, el nu este 
cu adevărat bine pentru că avem problema răului. Filozoful va 
spune că trebuie să eliminăm noțiunea binelui suprem și să ac-
ceptăm ideea că binele sau răul pur și simplu nu există. 

Acesta este un răspuns cu greutate. Aceasta este argu-
mentația de bază a nihilismului. Dar majoritatea oamenilor 
care vin să argumenteze împotriva existenței lui Dumnezeu 
dintr-un punct de referință al problemei răului prezumă rea-
litatea binelui. Când eu vorbesc cu oamenii, accept că avem 
o problemă cu chestiunea răului. Dar le spun că problema 
mea este pe jumătate prin cât este a lor. Dacă crezi cu adevărat 
că răul există, atunci ai o problemă să explici cum poate exista 
răul fără bine. Și singura cale prin care poți explica binele su-
prem este Dumnezeu. De aceea, argumentul tău te conduce 
fie la Dumnezeu, fie la negarea realității răului. 

Dar chiar și după ce am explorat problema răului, tot tre-
buie să tratăm unul dintre argumentele emoționale care se ri-
dică împotriva credinței creștine: problema suferinței. Vom 
analiza această problemă cu mai multe detalii în capitolele ur-
mătoare.
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Capitolul 2 

CE ESTE RĂUL ȘI                    
DE UNDE A VENIT?  

 

Ar fi imposibil să tratăm complet, într-un singur capi-
tol condensat, întrebările „Ce este răul?” și „De unde a venit 
el?” Dar voi încerca să fac o scurtă introducere a acestor ches-
tiuni importante. 

Când noi punem întrebarea, Ce este răul?, mai întâi de 
toate trebuie să înțelegem că folosim verbul este în modalități 
diferite. Când încercăm să definim răul, ne confruntăm cu 
întrebarea dacă răul este cu adevărat. Acest lucru ar putea să 
ni se pară ciudat, dar prima mea afirmație este că răul nu este. 
De ce? Pentru că răul nu este nimic. 

Religia scientologică respinge cu totul realitatea răului și 
consideră că răul este o iluzie. Eu nu promovez așa ceva. Am 
avut cândva o dezbatere cu un reprezentant al scientologiei pe 
tema naturii răului. El susținea că răul este o iluzie. În decursul 
discuției noastre, l-am întrebat dacă credea că eu eram o iluzie. 
El a răspuns spunând că nu credea că eu eram o iluzie, ci con-
sidera că eram real. De aceea, l-am întrebat: „Crezi că este bine 
că eu spun că răul nu este o iluzie?” Mi-a răspuns că nu credea 
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că era un lucru bun. Apoi i-am spus: „Dacă ceea ce eu am spus 
nu este bun, atunci trebuie să fie rău, și iată un exemplu de 
rău care nu este o iluzie”. 

Așadar, ce vreau să spun când afirm că răul nu este ni-
mic? Eu iau termenul nimic și îl folosesc potrivit derivației lui 
etimologice, în care termenul nimic provine dintr-o combi-
nație a unui prefix negativ și a unui subiect. Cuvântul nimic 
[engl. „nothing”] înseamnă în realitate „niciun lucru” [eng. 
„no thing”]. 

Vreau să accentuez acest lucru pentru că, în societatea 
noastră, noi vedem ideea că răul este un fel de substanță inde-
pendentă, ceva care se găsește în apa de la robinet sau în nori, 
o anume forță sau putere independentă ce există în și prin 
sine, și care influențează treburile vieții tale și ale acestei lumi. 
De aceea, primul lucru pe care trebuie să îl spunem despre rău 
este ce anume nu este el. El nu este un lucru care are existență. 
Răul nu are ființă. El nu are niciun statut ontologic. 

Mai degrabă răul este o acțiune a ceva care este un lucru. 
Eu sunt ceva. Tu ești ceva. Când eu fac ceva care nu este bun, 
fac ceva care este rău, dar atunci răul este o activitate a unei fi-
ințe. El nu are ființă în sine. Acesta poate părea acum ca un ele-
ment erudit și fără o legătură imediată cu a doua întrebare, cea 
despre sursa răului, însă voi încerca ceva mai târziu să indic de 
ce definiția pe care o dăm răului este atât de importantă pentru 
întrebarea mai profundă legată de originea acestuia. 
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Cei doi mari teologi și filosofi din istoria Bisericii care 
au tratat chestiunea definirii răului au fost Augustin de 
Hippo și Thomas Aquinas. Atât Augustin cât și Thomas au 
folosit două cuvinte din limba latină pentru a descrie natura 
răului: negatio și privatio. Privatio este tradus în limba noas-
tră ca absență, iar negatio ca negație. Astfel, din punct de ve-
dere istoric și clasic, natura răului a fost definită în termenii 
negației și absenței. 

În filozofie și teologie, una dintre cele mai importante 
modalități prin care încercăm să le dăm definiții lucrurilor 
tainice este aceea a folosirii metodei denumită calea negației. 
Această metodă vorbește în termenii a ceva care nu este. De 
exemplu, când vorbim despre caracterul și ființa lui Dumne-
zeu, noi spunem că Dumnezeu este infinit. Ce înseamnă asta? 
Înseamnă că El nu este finit. Aceasta este o aplicație a acestei 
căi a negației. Augustin și Thomas au crezut că, pentru a dis-
cuta despre natura răului, pe care Biblia o numește taina ne-
legiuirii, trebuie mai întâi de toate să o înțelegem pe calea ne-
gației, prin ceea ce el nu este. 

În acest sens, răul poate fi definit doar făcând referire 
la ce este bun. Biblia definește răul folosind termeni precum 
neevlavie, nedreptate și nelegiuire. Fiecare termen este folosit 
ca negația sau opusul lucrului pozitiv afirmat. Nedreptatea 
sau in-justețea nu poate fi înțeleasă decât pusă în contrast cu 
ideea anterioară a dreptății. Nedreptatea poate fi recunoscută 
ca nedreptate doar când este pusă în lumina dreptății. În acest 
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sens, marii teologi ar spune că răul este ca un parazit. El nu 
poate fi cunoscut în și prin sine ca ființând independent, ci el 
poate fi cunoscut și înțeles numai pus în lumina standardului 
pozitiv. Și, asemenea unui parazit, dacă gazda moare, moare 
și parazitul cu ea, pentru că parazitul depinde de gazdă ca să 
poată exista și ca să aibă putere. Și acest lucru este aplicabil 
răului. Nu îl putem defini cu adevărat decât când îl punem în 
lumina binelui. 

Celălalt cuvânt pe care Augustin și Thomas l-au folosit 
este absență, adică deficiență. Dacă nu capeți ceva ce îți do-
rești, asta înseamnă că experimentezi privarea, dar dacă nu ca-
peți ceva de care ai nevoie, poți spune că ai fost lipsit, că îți 
lipsește ceva necesar și esențial pentru însăși ființa ta. Mărtu-
risirea și Catehismul de la Westminster pun această întrebare: 
Ce este păcatul? Potrivit Catehismului Scurt de la Westmin-
ster, „păcatul este orice absență a conformării față de Legea 
lui Dumnezeu sau orice încălcare a ei” (întrebarea 14). Din 
punct de vedere confesional, păcatul sau răul moral este defi-
nit în termenii unei lipse, a unei absențe a conformării față de 
Legea lui Dumnezeu. Neprihănirea implică conformarea față 
de Legea lui Dumnezeu, a face ceea ce Dumnezeu porun-
cește. Dar păcatul apare când noi eșuăm să facem ceea ce 
Dumnezeu poruncește sau când eșuăm să ne conformăm 
standardelor Lui despre ceea ce este drept. 

Reformatorii din secolul al XVI-lea au adăugat ceva la 
definiția clasică a răului. Ei au fost de acord că răul este negație 
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și absență, dar pentru ca nimeni să nu tragă concluzia că, în-
trucât răul nu are ființă în sine, nici statut independent, 
atunci ar fi o iluzie, reformatorii au adăugat un alt termen din 
limba latină: actuosa. Răul este privatio actuosa, ceea ce în-
seamnă că, deși răul nu este în și prin sine ceva care să existe, 
el este real, iar efectele lui sunt devastatoare. Există o absență 
reală, o neascultare activă față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și 
deoarece ființele reale fac rele reale, deși răul nu este indepen-
dent, el este totuși real. Așa că de aici începem noi discuția 
despre întrebările „Ce este răul?” și „De unde vine răul?” 
Aceasta este partea mai ușoară legată de aceste două întrebări. 

Cea de-a doua întrebare are de-a face cu originea răului 
și cu felul cum răul poate pătrunde într-un Univers creat de 
un Dumnezeu cu totul sfânt și neprihănit. Nu doar că acest 
Univers este creat de un astfel de Dumnezeu, ci el este și gu-
vernat și cârmuit de El. Dacă acest Dumnezeu este sfânt și ne-
prihănit, cum poate tolera El atât de mult rău în lume? Ori-
ginea răului a fost numită călcâiul lui Ahile al creștinismului. 
Criticii creștinismului au spus: „Pretenția de veridicitate a 
creștinismului este cel mai vulnerabilă în acest aspect al pre-
zenței răului într-o lume despre care el pretinde că a fost cre-
ată și că este guvernată de un Dumnezeu bun și sfânt”. Noi, 
creștinii, eșuăm uneori să conștientizăm greutatea acestei pro-
bleme. 

Filozoful John Stuart Mill a spus că prezența răului 
face ca însăși existența lui Dumnezeu să fie problematică, 
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pentru că, în perspectiva creștină despre Dumnezeu, noi spu-
nem că, pe de o parte, Dumnezeu este omnipotent. El are 
toată puterea. Pe de altă parte, noi spunem că Dumnezeu este 
iubitor și bun. Mill s-a uitat la durerea, întristarea, suferința 
și răul moral din această lume și a spus că aceste două idei, 
bunătatea lui Dumnezeu și omnipotența lui Dumnezeu, nu 
pot coexista logic, sau nu pot fi coerente. Argumentul lui a 
fost următorul: dacă Dumnezeu este atotputernic și are pute-
rea de a crea un Univers lipsit de rău sau are puterea să alunge 
răul din Univers în orice moment, dar El nu face acest lucru, 
atunci El nu este bun sau iubitor. Ce fel de ființă atotputer-
nică poate sta deoparte și să vadă durerea, suferința și răutatea 
dintr-un Univers pe care l-a creat, și să nu elimine toate aces-
tea? Astfel, a spus Mill, El nu poate fi bun. Pe de altă parte, 
dacă Dumnezeu este bun și iubitor, și vrea să abolească răul 
care pătează atât de mult creația Lui, dar El nu face acest lu-
cru, asta înseamnă că El nu este omnipotent. Dumnezeu nu 
este nici bun și nici atotputernic. Există o soluție adecvată la 
această chestiune, pe care o vom analiza imediat. Dar înainte 
de a face acest lucru, trebuie să dau un răspuns scurt la între-
barea: De unde a venit răul? 

Nu știu. 

Ceea ce ne cere această întrebare, din punct de vedere 
filozofic și teologic, este o teodicee adecvată. Așa cum am vă-
zut din capitolul 1, o teodicee este o apologie intelectuală, ra-
țională a lui Dumnezeu în chestiunea existenței răului din 
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Univers. Cu alte cuvinte, ea este o încercare de a răspunde la 
critica adusă de John Stuart Mill și de alții, și o justificare a lui 
Dumnezeu pentru această problemă a răului. Eu am studiat 
multe teodicee, dar niciuna nu poate fi total satisfăcătoare. 

În urmă cu aproape o lună, am primit o scrisoare de la 
cineva care spune că a rezolvat problema originii răului. Răs-
punsurile pe care le-am găsit în aceste scrisori sunt simpliste. 
De regulă, oamenii nu conștientizează profunzimea proble-
mei. 

Cel mai obișnuit răspuns pe care îl primesc este că ori-
ginea răului trebuie localizată în voința liberă a omului. Noi 
toți înțelegem că omul este cel ce aduce răul moral în lume. 
Adam și Eva și-au exercitat abilitatea de a alege, abilitate cu 
care au fost înzestrați de Creatorul lor, iar ei au făcut alegeri 
care au condus la rău. Păcatul a luat ființă din cauză că Adam 
sau Eva (sau amândoi) au decis liber să nu asculte de Dumne-
zeu, la fel cum Lucifer, deși fusese un înger bun, a fost tran-
sformat într-un înger decăzut rău atunci când și-a exercitat 
voința liberă alegând să nu asculte de Dumnezeu. Eu nu con-
test că nu au fost făcute acele alegeri și nu neg că ele nu au fost 
alegeri rele. Numai că această explicație nu rezolvă problema 
noastră pentru că, așa cum am văzut în capitolul 1, înainte ca 
alegerile să poată fi făcute, trebuie să existe un fel de înclinație 
morală. Jonathan Edwards analizează acest subiect cu meti-
culozitate în lucrarea sa clasică, intitulată The Freedom of the 
Will [Libertatea voinței]. El concluzionează că singurul mod 
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în care poți explica o alegere rea este că ai avut o înclinație sau 
dispoziție rea către acea alegere. Este clar că alegerea făcută de 
Adam și Eve a fost rea, și că ei au ales potrivit voinței lor. Ace-
lași lucru este valabil în cazul Satanei. Dar întrebarea este 
aceasta: De unde a venit dispoziția lor anterioară alegerii? Ce 
anume i-a înclinat pe Adam și Eva să nu asculte de Dumnezeu? 

Teologia romano-catolică include doctrina concupis-
cenței. Roma spune că concupiscența, sau o dorință puter-
nică, este din păcat și înclină înspre păcat, dar ea, în sine, nu 
este păcat. Dar Scriptura arată că ceea de este din păcat și în-
clină înspre păcat este ceva păcătos. O ființă care are o dorință 
de a face ceva rău, înainte să aleagă să facă acel rău, ea este deja 
decăzută. 

Aceasta este ideea pe care mulți oameni nu o văd când 
spun că răul a apărut din cauza alegerii libere a lui Adam și 
Eva. Dar de ce au ales aceste ființe să nu Îl asculte pe Dumne-
zeu, dacă ele au fost create după chipul lui Dumnezeu și au 
fost create bune? Dacă spui că nu a existat nicio înclinație, 
dorință sau dispoziție anterioară, atunci ai descris o alegere 
care nu este deloc o înclinație morală. Ai respins abilitatea 
morală a acelei ființe atunci când spui că el sau ea face ceva 
arbitrar. 

Unii oameni se uită la Geneza 3 și trag concluzia că 
Adam și Eva au fost forțați să păcătuiască prin puterea Sata-
nei. Acesta este vechiul argument că „diavolul m-a împins să 
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fac răul”. Acesta a fost argumentul Evei. Era teodiceea ei. 
Adam s-a folosit de acel argument când I-a spus lui Dumne-
zeu: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine”, ca și 
cum Dumnezeu l-ar fi forțat pe Adam să facă răul prin pute-
rea irezistibilă a nevestei pe care Dumnezeu i-o dăduse. În 
esență, Adam a spus: „Doamne, Tu ai făcut-o să fie ajutorul 
meu potrivit, iar ea m-a împins la cădere”. Dar dacă răul a in-
trat în Grădina Eden prin coerciție demonică autentică, 
atunci ar trebui să fie scuzabil, nemaiaducând asupra lui ju-
decata morală pe care vedem că o aduce, conform Scripturii. 
Adam și Eva ar fi scuzați, pentru că ar trebui să fi fost lipsiți 
de puterea de a se împotrivi ispitei Satanei. Dar nu doar că 
această gândire nu rezolvă filozofic problema noastră, ci ea și 
încalcă Scriptura. 

Un alt argument este bazat pe descrierea Satanei ca fi-
ind cea mai șireată dintre toate fiarele câmpului. El o amă-
gește pe Eva prin argumentele lui înșelătoare și o prostește, 
astfel că Eva cade în păcat din ignoranță. Din nou, dacă ea ar 
fi fost ignorantă, având ceea ce noi numim ignoranța invinci-
bilă – o ignoranță imposibil de biruit – atunci era ar trebui să 
fie nevinovată, iar Dumnezeu ar fi rău dacă ar pedepsi-o pen-
tru acea acțiune. Apelul la ignoranța Evei și/sau a lui Adam 
încalcă și Scriptura, pentru că textul ei ne spune că Dumne-
zeu le-a spus clar lui Adam și Eva ce trebuiau să nu facă și ce 
consecințe aveau să urmeze dacă ei aveau să nu Îl asculte. Sa-
tana vine și atacă însăși premisa lui Dumnezeu, când el spune: 
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„Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‚Să nu mâncați din toți 
pomii din grădină’?” Da, el știa foarte bine că Dumnezeu nu 
asta spusese. Dar Eva îi răspunde: „Nu”. Eva devine primul 
apologet din istoria lumii. Ea apără integritatea lui Dumne-
zeu. „Dumnezeu n-a spus asta. El a spus că putem mânca fără 
opreliști din toți pomii din grădină, dar El a pus această zonă 
dincolo de limite. El a spus că, dacă mâncăm din acel pom, 
vom muri negreșit”. Iar Satana spune: „Hotărât că nu veți 
muri”. 

Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva nedecăzuți. Pute-
rile lor fizice erau mult mai mari decât ale noastre, pentru că 
trupurile noastre au fost răvășite de consecințele păcatului. 
Dar nu doar atât, ci mințile lor nu fuseseră întunecate, pentru 
că ei nu fuseseră ruinați de păcatul original, iar abilitatea lor 
de a gândi a depășit-o de departe pe cea a oricărui Albert Ein-
stein, Thomas Aquinas sau orice alt om de după căderea în 
păcat. Dacă a existat vreodată o ființă omenească în stare să 
recunoască imediat o încălcare a legii non-contradicției, aceea 
trebuie să fi fost Eva când șarpele a spus, „hotărât că nu veți 
muri”, pentru că ea știa că Făcătorul ei, căruia își datora însăși 
existența, spusese că dacă ei aveau să facă A, atunci B avea să 
rezulte în mod necesar. În schimb, Satana a spus că dacă ei 
aveau să facă A, atunci non-B avea să rezulte. Inițial, șarpele a 
fost subtil, dar apoi el a formulat un atac direct la adresa inte-
grității și credincioșiei lui Dumnezeu. Iar Eva l-a crezut. Dar ea 
nu a putut face apel la ignoranță pentru justificarea păcatului 
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ei. Amăgirea de către Satana a primilor noștri părinți nu i-a 
scuzat cu nimic, pentru că ei erau moralmente capabili pen-
tru nerecunoașterea contradicției dintre afirmația Satanei și 
Cuvântul lui Dumnezeu, și pentru că au ascultat de o min-
ciună, nu de adevăr. Așadar, explicația ignoranței nu poate 
sta în picioare prin propria argumentație. Ce ne mai rămâne? 

Așa cum am văzut în capitolul 1, teologul elvețian Karl 
Barth a denumit problema răului ca posibilitatea imposibilă, 
ceea ce este o afirmație contradictorie. Este chiar o afirmație 
fără sens. Barth a înțeles că răul trebuia să fie posibil, altfel nu 
ar fi avut loc. Dar nu putem găsi nicio explicație de ce era po-
sibil. Cel puțin din exterior, pare că răul era imposibil, și to-
tuși a avut loc. 

Ne aducem aminte că Gottfried Leibniz a susținut că 
noi păcătuim pentru că suntem limitați. El a spus că răul me-
tafizic dă naștere răului fizic, și acesta aduce răul moral. A 
greși este omenește, așa că avem o scuză. Leibniz nu a fost sin-
gurul care a promovat această teodicee. Paul Tillich s-a folosit 
de argumentul lui Leibniz. Filozofia procesuală se folosește 
de el. Vedem acest lucru în repetate rânduri, în multe forme 
și mărimi. Mulți oameni îmi spun că motivul pentru care pă-
catul a intrat în lume este că noi, oamenii, suntem limitați, și 
dacă suntem astfel, nu doar că suntem înclinați să păcătuim, 
ci acest lucru este inevitabil. Eu spun însă că, dacă păcatul este 
o consecință necesară a ființei noastre finite, atunci el este 
scuzabil. Cum poate să ne mai învinovățească Dumnezeu? 
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Biblia spune clar că este un păcat să numim binele rău 
și răul bine (Isaia 5:20). Acesta este un păcat pe care îl comi-
tem zi de zi. Când încercăm să ne justificăm neascultarea și 
păcătoșenia morală, noi încercăm să întoarcem lucrurile pe 
dos și să facem ca răul să arate de fapt ca și cum ar fi binele. 
Sau când disprețuim legea lui Dumnezeu, care este bună, 
când spunem că există ceva greșit în ea, de fapt numim binele 
rău. Răul nu este bine, dar este bine că există răul. Altfel, răul 
n-ar exista într-un Univers stăpânit de un Dumnezeu perfect. 
Aceasta este o afirmație dificilă, pe care ne vine ușor să o înțe-
legem greșit. 

Dumnezeu are planul Lui cu pătrunderea răului în 
această lume. Într-un anume sens, așa cum a spus Augustin 
cu secole în urmă, chiar Dumnezeu a rânduit ca răul să intre 
în lume. Dacă El n-ar fi rânduit acest lucru, el nu ar exista, 
pentru că răul nu are nicio putere superioară stăpânirii suve-
rane și providențiale a lui Dumnezeu peste acest Univers. 
Mulți creștini iubesc pasajul biblic din Romani 8:28: „toate 
lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe 
Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după 
planul Său”. Dacă Dumnezeu nu ar avea putere suverană peste 
rău, El nu ar fi în stare să împlinească această făgăduință de care 
noi ne alipim și pe care ne bazăm pentru încurajarea noastră în 
perioadele de suferință. Dumnezeu nu spune că lucrurile rele 
pe care noi le suferim sunt lucruri bune; El spune că ele lu-
crează spre bine. Dumnezeu le folosește în ultimă instanță 
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spre bine. Dacă Dumnezeu nu ar avea puterea peste bine și 
rău, El n-ar fi putut să facă acea făgăduință. Astfel, din motive 
pe care nu le cunosc și nu le înțeleg, într-un anumit sens, 
Dumnezeu a rânduit ca răul să vină în această lume – nu într-
un fel naiv, ca să poți experimenta diferența dintre bine și rău, 
ci pentru un scop răscumpărător. Așa cum Iosif le-a spus fra-
ților lui în Geneza 50:20, „voi, negreșit, v-ați gândit să-mi fa-
ceți rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine”. 

Acesta este un concept dificil, dar dacă vrei să îl înțe-
legi, uite-te la Vinerea Mare. În ultimă instanță, cine L-a dat 
pe Isus în mâinile Neamurilor ca să fie omorât? Cine a fost în 
esență Cel care a găsit de cuviință ca El să fie pedepsit? Dom-
nul a găsit de cuviință să Îl lovească. Cel mai întunecat act din 
toată istoria omenirii este celebrat acum prin ceea ce noi nu-
mim Vinerea Mare. Deși motivațiile și intențiile celor impli-
cați în judecata și omorârea Domnului nostru Isus Hristos, 
pentru care erau responsabili, erau rele, puterea suverană a lui 
Dumnezeu a triumfat peste dorințele lor rele, pentru că Isus 
a fost răstignit după hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu. 
Acesta n-a fost un accident al istoriei. Dumnezeu are abilita-
tea de a rândui un Univers în care El folosește răul pentru sco-
puri perfect de curate și sfinte, lucru pe care nu îl vom conști-
entiza pe deplin decât în slavă. 

O ultimă idee pe care trebuie să ne-o amintim, pe care 
am explorat-o în capitolul 1, este că problema necredincioși-
lor este mult mai mare decât a noastră. Noi avem o problemă 
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să explicăm prezența răului, dar o spun iarăși, singura moda-
litate prin care putem identifica un lucru ca fiind rău este să 
îl judecăm prin prisma binelui. Răul devine o problemă doar 
dacă binele există. Prezența răului ne îndreaptă indirect către 
realitatea binelui. El devine un argument nu împotriva, ci în 
favoarea existenței lui Dumnezeu. Necredinciosul nu doar că 
trebuie să explice pătrunderea răului în lume, ci și existența 
binelui, în lipsa unui autor al lui. El trebuie să spună că răul 
nu există și că nici binele nu există. Pentru el, nu există decât 
preferințe personale. Asta spune relativistul, doar până îi furi 
portofelul; dintr-o dată, el își abandonează relativismul și 
spune, „așa ceva nu este corect”, și caută dreptatea. 

Deși răspunsul nostru la întrebarea „De unde a venit 
răul?” este, în esență, „Nu știu”, este important să știm de ce 
această chestiune este una atât de spinoasă și o taină. Chiar 
dacă eu nu știu și nu înțeleg pe deplin originea răului, știu vi-
itorul lui. Știu că el a fost biruit și că Dumnezeu va scăpa acest 
Univers de tot răul moral, de tot răul fizic și de tot răul meta-
fizic, când noi creștem până la plinătatea lui Hristos și vom 
locui pe un pământ nou și într-un Cer nou, unde nu va mai 
fi nici plâns, nici păcat și nici moarte. 
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Capitolul 3 

ACCIDENTELE 
 

Cu mai mulți ani în urmă, mașina condusă de soția 
mea a fost lovită pe o parte de un camionagiu, într-o intersec-
ție. Noi denumim astfel de situații accidente. Eu nu cred că 
acel camionagiu a plănuit cu răutate mai dinainte să intre cu 
mașina lui în cea condusă de soția mea. Nu cred că el asta a 
vrut să facă. Și pentru că nu a avut această intenție, nici soția 
mea nu a intenționat să fie lovită, și pentru că nimeni altci-
neva nu a intenționat așa ceva, noi numim astfel de situații 
accidente. Dar trebuie totuși să ne punem următoarea între-
bare: Unde era Dumnezeu în toate acestea? Unde era Dum-
nezeu în accidentele prin care tu ai trecut prin viață? 

Pe data de 22 Septembrie 1993, eu și soția mea am fost 
implicați într-un accident pe care nu l-am uitat niciodată. Că-
lătoream cu trenul de la Memphis la Orlando, cu o oprire la 
New Orleans. Cu o seară înainte, ne-am îmbarcat în gara din 
New Orleans într-un tren numit Sunset Limited. Ne-am ur-
cat în ultimul vagon de dormit și ne-am retras acolo să ne pe-
trecem noaptea în liniște și confort, presupunând că în dimi-
neața următoare aveam să ajungem la destinația noastră și să 
mergem acasă. 
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Dar totul s-a schimbat pe neașteptate. La ora trei dimi-
neața, m-am trezit zburând prin aer, ca un proiectil uman care 
experimenta legea inerției. Trenul deraiase în timp ce rula cu o 
viteză de 70 de mile pe oră. Când te afli într-un vehicul care 
rulează cu 70 de mile pe oră și motorul acestuia se oprește, el 
continuă să meargă înainte cu 70 de mile pe oră. Eu mă aflam 
în mișcare și aveam să continui această mișcare până ce a oprit-
o ceva, iar acel lucru care mi-a oprit mișcarea a fost peretele. 
Într-un întuneric beznă, m-am izbit de peretele compartimen-
tului, în mijlocul unui zgomot asurzitor de metale care se fre-
cau reciproc. Mi-am dat seama că eram în mijlocul unei dera-
ieri de tren. Dar, în intensitatea momentului, primul gând care 
mi-a venit în minte a fost acesta: „Oare soția mea este în re-
gulă?” Iar ea a avut același gând despre mine. Am strigat amân-
doi unul după celălalt în întuneric: „Ești bine, dragă?” Ea m-a 
asigurat că era bine, iar eu am asigurat-o că sunt bine, dar scurta 
noastră conversație a fost întreruptă imediat de țipetele unei 
femei din următorul compartiment. Ea țipa spunând că sânge-
rează și că nu putea să iasă din compartimentul ei. 

Supervizorul vagonului a bătut la ușa noastră și la ușa 
acelei femei, încercând să își dea seama câți oameni erau ră-
niți. Am ieșit atunci pe hol și l-am ajutat să deschidă ușa com-
partimentului acelei femei. Ea nu era rănită grav, dar era 
foarte speriată. În acel moment, prezumțiile mele s-au schim-
bat. Când trenul nostru a deraiat, eu îmi închipuisem că fu-
sesem implicați într-un accident la o trecere peste calea ferată, 
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și că trenul lovise vreun vehicul. Dar când am mers un pic mai 
în față pe hol și m-am uitat pe fereastră, am văzut o minge 
uriașă de foc ridicându-se în aer până la vreo 20 m depărtare 
de noi. 

M-am gândit atunci că trebuie să fi lovit vreo cisternă 
de combustibil, dar încă nu eram sigur ce se petrecea. Com-
partimentul nostru era la etajul trenului. Oamenii începeau 
să coboare scările și să se dea jos din tren. Cu toții ne grăbeam 
să ieșim din tren și să ne îndepărtăm de flăcările care veneau 
în direcția noastră. După câteva clipe, m-am uitat în jurul 
meu mai atent și am ajuns la capătul trenului, de unde pu-
team să văd mai bine ce se petrecea. Am putut vedea ca un fel 
de far sau lanternă. Mai târziu am aflat că era farul unei am-
barcațiuni. Ea fusese de fapt cea care cauzase accidentul, pen-
tru că lovise un pod de cale ferată. 

În ciuda flăcărilor și a fumului, am putut vedea două 
vagoane ale trenului care se prăbușiseră în apă. Pe când stă-
team acolo și mă uitam, dintr-o dată o minge de foc a trecut 
printr-un vagon de tren și a ieșit pe la capătul lui, ca focul 
dintr-un tunel. M-am gândit imediat: „Dacă a mai rămas ci-
neva în acel vagon, nu are cum să scape”. Ceea ce nu știam era 
că sub acel vagon mai era unul scufundat pe fundul râului, de 
unde nimeni nu a supraviețuit. 

Ne-am așezat apoi pe linia de cale ferată și ne-am 
strâns în grupuri de oameni, și o mare parte dintre ei fuseseră 
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aruncați în apă când trenul a deraiat, reușind să înoate până 
la mas sau fiind salvați de cei de pe malul râului. Toți am în-
cercat să ne ajutăm unii pe alții în timp ce așteptam echipele 
de intervenție. Numai că accidentul a avut loc în mijlocul 
unei zone destul de izolate din Alabama. Acel loc nu era ac-
cesibil cu mașina, pentru că nu erau drumuri de acces la acel 
pod. Singura cale de acces era pe cale ferată, iar în acest caz 
exista o singură linie ferată. Singura posibilitate de acces în 
zonă era pe apă sau pe calea aerului. 

Am auzit la un moment dat zgomotul unui elicopter, 
dar acesta nu a putut ateriza pentru că flăcările erau foarte 
înalte și intense. Un căpitan de navă și echipajul lui au salvat 
17 oameni din apă, dar ni s-a spus să rămânem unde eram. 
După câtva timp, un tren s-a apropiat de noi din spate și 
atunci am trăit un sentiment că „vom fi salvați”. 

Dar trenul acela s-a oprit și a stat acolo, în final fiind 
remorcat și a luat-o înapoi, iar noi nu aveam habar de ce. Mai 
târziu am aflat că era un marfar. Când a ajuns la locul acci-
dentului, conductorul lui a transmis semnale către Mobile. 
Oamenii din Mobile deja știau că avusese loc un accident, fi-
ind informați de mesajele Pazei de Coastă, dar nu știau cât de 
grav era. Ei strânseseră toate echipele de salvare în Mobile, au 
pregătit spitalele, au declanșat planul de urgență și au trimis 
un tren cu capacitatea de 400 de locuri pentru intervenție, 
ducându-l la locul accidentului pe cale ferată. Dar ei nu pu-
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teau să se apropie de locul accidentului, pentru că trenul mar-
far blocase calea ferată. De aceea, au trebuit să remorcheze 
mai întâi marfarul și să-l ducă înapoi până în Mobile, pentru 
ca abia după aceea să poată trimite trenul cu salvatori. De la 
momentul accidentului și până când a sosit trenul de salvatori 
trecuseră deja trei ore. 

Când a sosit trenul, a fost implementată procedura de 
triaj. Cei mai grav răniți au fost duși în cel mai apropiat va-
gon, iar cei care erau în siguranță sau puțin răniți au trebuit 
să meargă până la ultimul vagon pe pietrișul ascuțit pe care 
erau montate șinele de cale ferată. Asta am făcut eu și soția 
mea. Eu și Vesta ne-am îmbarcat astfel în ultimul vagon. Nu 
știu câți oameni erau în acel vagon, dar erau acolo doar cei cu 
răni minore. Am mers apoi în Mobile, drum care ne-a mai 
luat o oră. În tot acel timp, doi pasageri din vagonul nostru 
au avut atacuri de inimă din cauza situației dramatice. 

Am auzit apoi alți pasageri cum au povestit prin ce tre-
cuseră ei, dar nu mai eram în panică. Nimeni nu avea de ce să 
protesteze. Oamenii lucrau împreună în această situație. 
Știam că fuseseră ceva morți, dar nimeni nu știa că acest acci-
dent fusese cel mai grav din istoria companiei Amtrak, și că 
în el muriseră mai mulți oameni decât în toate celelalte acci-
dente fatale din istoria Amtrak luate la un loc. 

Nu ne-am dat seama de acest lucru decât după ce am 
ajuns în Mobile. Soarele răsărea acum și, când am ajuns acolo, 
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erau peste 100 de ambulanțe care ne așteptau. 

S-a făcut din nou triajul răniților. Am fost puși într-un 
autobuz care avea să ne ducă la cel mai îndepărtat spital, pen-
tru că aveam cele mai mici răni. Ne-a mai luat o oră până ce 
am ajuns acolo. Când am sosit în fața spitalului, am fost uimit 
de numărul de oameni care veniseră în întâmpinarea noastră. 

N-am putut să nu observ numele acelui spital: Provi-
dence Hospital [Spitalul Providenței]. Am fost tratați cu 
multă blândețe, compasiune și atenție. 

Când am putut în final să sunăm familia de acasă, m-
am simțit ca Petru când a bătut la ușa casei unde credincioșii 
se rugau pentru el. Ei i-au închis ușa în față pentru că se gân-
deau că era stafia lui Petru. Când am sunat, am descoperit că 
unul dintre vicepreședinții noștri și fiul meu deja plecaseră la 
aeroport ca să zboare până în Mobile, neștiind dacă veneau să 
recunoască trupurile noastre moarte sau să ne aducă teferi 
acasă. 

Ne-am întâlnit cu ei la aeroportul din Mobile și ne-am 
întors acasă. Accidentul a ajuns știrea zilei, așa că am fost în-
conjurat de reporterii de la ziare și televiziuni, care voiau să 
îmi ia interviu. 

Dar când m-am gândit ulterior la tot ce se petrecuse, 
lucrul care m-a uimit erau întrebările pe care oamenii mi le 
puneau. Ei mi-au pus multe întrebări prostești, dar cea pe 
care mi-o puneau cel mai frecvent era aceasta: „De ce credeți 
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că ați fost atât de norocos? De ce credeți că viața dumneavoas-
tră a fost scutită, dar viețile a 47 de oameni au fost luate? Vă 
simțiți cu adevărat norocos?” 

Eu am răspuns astfel: „Nu, nu mă simt norocos. Poate 
că aș fi fost norocos dacă aș fi pierdut acel tren. Dar eu nu 
cred că aceste lucruri țin de noroc. Eu știu că viața mea a fost 
în mâinile lui Dumnezeu”. 

„Dar nu erau și viețile celorlalți oameni tot în mâinile 
lui Dumnezeu?”, am fost întrebat. „Desigur, toate erau în 
mâinile Lui”. 

Mai târziu am auzit tot felul de povestiri. Am auzit po-
vestea unui cuplu care s-a întâlnit cu niște prieteni în New Or-
leans. Ei erau în vagonul de dormit, dar prietenii lor nu aveau 
bilete pentru vagonul de dormit, așa că acel cuplu s-a mutat din 
vagonul de dormit într-un vagon obișnuit, ca să stea cu priete-
nii lor, și au murit în accident. Ce noroc să fie ăsta? 

„De ce dumneavoastră ați trăit, pe când alții au mu-
rit?”, am fost întrebat. Eu am spus: „Nu știu. Poate că Dum-
nezeu îmi va lua viața mâine. El putea să mi-o ia aseară. Știu 
că acea noapte n-a fost momentul hotărât de providența lui 
Dumnezeu ca să mor, dar a fost momentul hotărât pentru 
moartea altora”. Acel tren care gonea cu 70 de mile pe oră, scă-
pat de sub control odată de podul s-a prăbușit și odată ce a de-
raiat, nu era în afara controlului lui Dumnezeu. Conductorul 
trenului nu avea controlul lui. Căpitanul vasului nu putea 
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controla situația. Pasagerii nu aveau niciun control asupra ei. 
Dar mâna lui Dumnezeu era acolo. 

Chiar dacă ne este greu să înțelegem situațiile tragice, 
este aducător de mângâiere să știu că viața și moartea mea sunt 
în mâinile lui Dumnezeu. Cineva m-a întrebat: „Ce ai învățat 
din această întâmplare din perspectivă teologică?” Eu am răs-
puns: „Aș putea să îți ofer o declarație care să sune pios, dar 
în realitate nu am învățat nimic nou, pentru că eu știam deja 
că viața mea era în mâinile providenței lui Dumnezeu. Eu 
deja credeam în providența lui Dumnezeu dinainte de acest 
accident. Acum, însă, am învățat ceva existențial. Am învățat 
ceva prin experiență. Doctrina mea a fost confirmată de rea-
litatea acestei situații”. 

Ceea ce am descoperit este că nu ești niciodată în sigu-
ranță. Eu nu eram în siguranță când credeam eu că sunt în 
siguranță. Dar, paradoxal, deși nu contradictoriu, am desco-
perit și că sunt întotdeauna în siguranță. Adică, din perspec-
tivă omenească, noi nu suntem niciodată cu adevărat în sigu-
ranță, însă dintr-o perspectivă divină, dacă viața ta este în mâ-
inile lui Dumnezeu, ești întotdeauna într-o situație de o sigu-
ranță perfectă. Chiar și cei care au pierit, au pierit sigur prin 
mâna lui Dumnezeu. Siguranța mea supremă nu ține de pla-
nurile și aranjamentele pe care le fac eu în această lume, ci de 
providența lui Dumnezeu. Iar dacă providența Lui este ca vi-
ața mea să se sfârșească aici, mai degrabă vreau să înțeleg că ea 
este în mâinile Lui decât să presupun că aș fi o victimă a unor 
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forțe impersonale și oarbe asupra cărora nici Dumnezeu și 
nici omul nu ar avea vreun control. 

Nu vreau să spun prin asta că Dumnezeu ar fi întins 
mâna din Cer, ar fi smuls acel tren și l-ar fi aruncat de pe pod 
în apă. Nu vreau să spun astfel de lucruri crase. Dar dacă cre-
dem în Dumnezeu, trebuie să credem că mâna invizibilă a lui 
Dumnezeu a fost implicată suveran în accidentul feroviar din 
Alabama, pentru că providența lui Dumnezeu acoperă ceea ce 
drumurile omenești nu acoperă. Ea acoperă noaptea. Ea se în-
tinde peste mlaștini. Ea se întinde peste întuneric. Ea acoperă 
focul. Ea cuprinde deraierile. Ea cuprinde greșelile din viața ta 
și se întinde peste orice accident pe care l-ai trăit, pentru că noi 
credem că Dumnezeu este un Dumnezeu al providenței. 

Când un copil pune întrebarea: „De ce se întâmplă as-
tfel de lucruri?”, noi dăm răspunsul scurt „pentru că...” Spu-
nând „pentru că”, spunem că există ceva care a produs acest 
rezultat. Există o cauză. 

Deși există lucruri precum cauza și efectul în această 
lume, în ultimă instanță, toată puterea este la Dumnezeu. 
Dumnezeu este cauza supremă a tot ce se petrece. Asta nu în-
seamnă în mod necesar că El face acele lucruri direct sau ne-
mijlocit. El poate, și adesea face asta, să lucreze prin cauze care 
se găsesc în această lume, dar suveranitatea Lui se întinde 
peste toate lucrurile și, în ultimă instanță, pentru El nimic nu 
este un accident. 



46 DE CE EXISTĂ RĂUL?  |  R.C. SPROUL 

 

Da, pentru noi, cauzele sunt importante. Noi trebuie 
să știm de ce crește iarba și de ce se ofilește. Noi mergem la 
doctori ca să descoperim ce anume ne cauzează durere și 
boală. Dar noi avem tendința de a ne uita către cauzele secun-
dare. Creștinul trebuie să meargă mai în profunzime, să se 
uite dincolo de cauzele temporale ale acestei lumi, văzând 
mâna invizibilă a providenței lui Dumnezeu.
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Capitolul 4 

PROVIDENȚA                       
ȘI SUFERINȚA 

 

Biblia ne învață că Dumnezeu ridică și coboară popoa-
rele. El rânduiește regi, prinți și conducători, și tot El îi înlă-
tură de pe tronurile lor. Dumnezeu a adus judecățile Lui îm-
potriva Babilonului și l-a dus pe Belșațar la un sfârșit infam. 
Dar în vremurile noastre, noi avem tendința de a face o pre-
supunere periculoasă: noi ne imaginăm că Dumnezeu va fi 
întotdeauna de partea noastră. 

În timpului războiului civil din America, creștinii de 
ambele părți erau convinși că Dumnezeu era de partea lor. 
Dar în termenii rezultatului războiului, era clar că Domnul 
nu era de ambele părți, pentru că era imposibil ca ambele să 
câștige un conflict ca acela. Ne aducem aminte că președin-
tele Reagan s-a referit la Uniunea Sovietică într-unul dintre 
cele mai întunecate momente ale Războiului Rece, spunând 
că este un „imperiu al răului”. În războiul din Golful Persic, 
Saddam Hussein a fost descris adesea ca satanic sau întrupa-
rea răului. De regulă, noi presupunem aici, în Statele Unite, 
că Dumnezeu este de partea noastră. Aceasta este o chestiune 
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periculoasă. 

În istoria din Vechiul Testament, Dumnezeu S-a jurat 
să fie pentru poporul Israel cum este un mire față de mireasa 
lui. Iehova a fost Dumnezeul Israelului. El le făgăduise un 
destin clar. El le promisese prosperitate. El făcuse un legă-
mânt cu ei și totuși, ca urmare a neascultării lor, în providența 
Lui, Dumnezeu a disciplinat propriul popor aducând disci-
plina asupra lor prin intermediul altor popoare. 

De-a lungul cărții Judecători, când Israelul făcea ce era 
rău înaintea Domnului, Dumnezeu avea să ridice popoare 
păgâne care asupreau Israelul. El i-a folosit pe filisteni, pe ma-
dianiți și pe alții ca instrumente în mâna Sa providențială, ca 
să aducă astfel Israelul la pocăință. Evident că robia babiloni-
ană din Vechiul Testament este percepută ca mâna lui Dum-
nezeu care a făcut judecată asupra propriului Său popor. Așa-
dar, nu trebuie să facem greșeala fatală să ne închipuim că, in-
diferent ce facem noi, Dumnezeu va lupta întotdeauna ală-
turi de noi și va fi de partea noastră. 

Nu este de neconceput ca Dumnezeu să folosească un 
popor rău ca să Își exercite judecata asupra Statelor Unite. 
Când Dumnezeu a permis acest lucru să se petreacă în istoria 
Israelului, într-o circumstanță din Vechiul Testament, profe-
tul Habacuc s-a luptat cu disperare să înțeleagă acel adevăr. 
Când haldeii au cucerit poporul lui Dumnezeu, Habacuc se 
întreba: „Cum a putut Dumnezeu să permită asta? Unde este 
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dreptatea Lui? Unde este bunăvoința Lui?” El a scris urmă-
toarele: „Până când voi striga către Tine, Doamne, fără s-as-
culți? Până când mă voi tângui Ție, fără să dai ajutor? Pentru 
ce mă lași să văd nelegiuirea, și Te uiți la nedreptate? Asupri-
rea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește 
gâlceavă. De aceea, legea este fără putere, și dreptatea nu se 
vede, căci cel rău îl biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac 
judecăți nedrepte” (Hab. 1:2-4). 

Cu alte cuvinte, profetul spune: „Poporul este zdrobit. 
Suntem asupriți de o putere străină. Trăim vremuri de vio-
lență. Legea este umbrită, iar cei neprihăniți se simt total ne-
putincioși”. O plângere anterioară a psalmistului punea o în-
trebare asemănătoare: „De ce prosperă cel rău, iar cel nepri-
hănit suferă?” (v. Ps. 73). Unde este mâna lui Dumnezeu în 
toate acestea? Cum poate permite El așa ceva? 

Habacuc își continuă plângerea în argumentația lui 
înaintea lui Dumnezeu: „Doamne, nu ești Tu din veșnicie, 
Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri! Doamne, Tu 
ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ți împlinești judecățile Tale; 
Tu, Stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale! 
Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, și nu poți 
să privești nelegiuirea! Cum i-ai putea privi Tu pe cei mișei, și 
să taci, când cel rău îl mănâncă pe cel mai neprihănit decât 
el?” (Hab. 1:12-13). 

Habacuc Îl cunoștea pe Dumnezeu și înțelegea caracterul 
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Lui. El știa că Dumnezeu era cu totul neprihănit, că Dumnezeu 
era perfect în sfințenia Lui. Și totuși Habacuc spune: „Dumne-
zeule, Tu ești atât de sfânt încât nu poți nici măcar să privești 
răul. Tu nu poți nici măcar să te uiți la el, și totuși iată-l, iar 
Tu nu faci nimic. Ești tăcut, inactiv, iar răutatea și răul tri-
umfă oriunde ne-am îndrepta privirile”. Afirmat în termeni 
simpli, întrebarea pe care Habacuc o ridică este aceasta: 
„Unde este Dumnezeu?” Profetul avea un sentiment pro-
fund al absenței lui Dumnezeu. 

Sigur, noi am putea să îl mustrăm pe Habacuc. Am pu-
tea să îl întrebăm dacă și-a citit Biblia și dacă își cunoștea isto-
ria. Am putea să îl întrebăm dacă știa ceva despre căile lui 
Dumnezeu – despre îndelunga Lui răbdare și despre făgădu-
ința Lui că va face dreptate chiar dacă, pentru o vreme, ne-
dreptatea poate să prevaleze. 

Dar Habacuc spune: „O să mă urc în turnul meu de 
veghere și voi aștepta acolo ca unul care face greva foamei. 
Voi rămâne acolo și voi aștepta, Doamne, până ce vei răs-
punde la întrebările mele, până ce vei da un răspuns adecvat 
la ele, pentru că nu este drept ca un Dumnezeu sfânt să tole-
reze această răutate” (v. Hab. 2:1). 

Habacuc trebuie să își fi asumat o atitudine periculoasă. 
Dacă eu I-aș fi spus lui Dumnezeu, „voi sta aici și voi cere un 
răspuns de la Tine; nu vreau ca Tu să tolerezi răutatea nici mă-
car o secundă în plus”, Dumnezeu mi-ar putea răspunde: 
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„Dacă vrei să nu tolerez răutatea încă o secundă, atunci va tre-
bui să te distrug. Tu te plângi că Eu tolerez răutatea altor oa-
meni, în timp ce sunt răbdător cu tine”. Dar Dumnezeu nu 
i-a spus acest lucru lui Habacuc. 

În schimb, Dumnezeu i-a spus lui Habacuc următorul 
lucru: „Scrie prorocia și sapă-o pe table, ca să se poată citi 
ușor! Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apro-
pie de împlinire, și nu va minți; dacă zăbovește, așteaptă-o, 
căci va veni și se va împlini negreșit” (Hab. 2:2-3). Dumnezeu 
îi spune: „În providența Mea, Eu am rânduit calendarul. Eu 
stabilesc datele. Eu Îmi manifest stăpânirea în felul Meu și la 
timpul hotărât de Mine. Tu nu știi când va avea loc vizita 
Mea. Dar ea va veni”. 

Dumnezeu folosea mâna haldeilor ca să-Și disciplineze 
poporul. Haldeii probabil că se gândeau că Dumnezeu era de 
partea lor. Dar deși Dumnezeu a folosit pentru o vreme o na-
țiune, care era mult mai rea decât propriul popor, ca să Își ju-
dece poporul, haldeii aveau să își primească judecata la vre-
mea potrivită. 

Un lucru pe care Dumnezeu îl făgăduiește în guverna-
rea Sa suverană asupra Universului este dreptatea. Și aici ne 
luptăm și noi să înțelegem lucrurile, pentru că, în această 
lume, noi experimentăm și vedem constant cum au loc ne-
dreptăți. Noi ne căutăm dreptatea prin tribunale și nu sun-
tem satisfăcuți cu verdictele judecătorilor. 
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Când un tribunal decide ceva, noi putem face apel la o 
instanță superioară și putem încerca să ne facem din nou 
dreptate. Dacă nu suntem mulțumiți că dreptatea a învins, 
putem face apel până la Curtea Supremă de Justiție. Dar chiar 
și atunci, noi înțelegem că până și Curtea Supremă este un 
termen impropriu. Curtea Supremă de Justiție din țara noas-
tră nu este Curtea Supremă de Justiție a Universului, iar noi 
știm că până și Curtea Supremă a țării noastre poate da ver-
dicte nedrepte. 

Noi ne întrebăm: „Cine va corecta această nedreptate? 
Cine va echilibra din nou balanța dreptății?” Iar Dumnezeu 
spune: „Acela este rolul Meu”. El este Judecătorul Cerului și 
al pământului, și El făgăduiește că va face judecată; El va face 
ca balanța judecății să fie perfect de echilibrată. Desigur, noi 
ne putem plânge că dreptatea amânată este dreptate refuzată. 
Dar chiar și ținând cont de amânare, Dumnezeu va corecta 
orice nedreptate existentă pe pământ. Aceasta este făgăduința 
Lui față de noi. Acesta este răspunsul Lui față de Habacuc. El 
îi spune profetului că El a rânduit o zi și, deși pare că se apro-
pie lent, profetul trebuie să stea în așteptarea acelei zile, căci 
„ea se va împlini negreșit” (2:3). 

Perseverența sfinților nu este o doctrină abstractă. Ea 
este trăirea credinței și a nădejdii creștine care implică funda-
mental încrederea în Dumnezeu pentru viitor, deoarece există 
un viitor pentru poporul lui Dumnezeu. Dar unul dintre cele 
mai dificile lucruri din lume este să îl așteptăm. Răbdarea este 



CAPITOLUL 4. PROVIDENȚA ȘI SUFERINȚA  53 

o virtute. Este adevărat, ea este o roadă a Duhului lui Dum-
nezeu, și fără ajutorul ei, am muri în nerăbdarea noastră. Dar 
Dumnezeu vine și Se arată lui Habacuc, care spune: „Când 
am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-Ți 
lucrarea în cursul anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în trece-
rea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-ți aminte de îndurările 
Tale” (3:2). Vedem aici un sfânt care se roagă pentru trezire. 
Nu mă pot gândi la un pasaj biblic care ar putea fi mai rele-
vant decât acesta pentru vremurile noastre. 

Apoi Habacuc spune: „Dumnezeu vine... Cel Sfânt vine 
din muntele Paran... Măreția Lui acopere cerurile, și slava Lui 
umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din 
mâna Lui pornesc raze, și acolo este ascunsă tăria Lui. Înaintea 
Lui merge ciuma, și molima calcă pe urmele Lui. Se oprește și 
măsoară pământul cu ochiul; privește și le face pe neamuri să 
tremure; munții cei veșnici se sfărâmă” (v. 3-6). 

El are apoi vedenia judecății lui Dumnezeu cum cade 
peste popoarele rele. „Când am auzit... lucrul acesta, mi s-a 
cutremurat trupul; la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi 
intră putrezirea în oase, și-mi tremură genunchii” (v. 16). 

Frica ne lovește uneori cu o intensitate și o forță atât de 
mari, încât trupurile noastre reacționează involuntar. Trupul 
începe să tremure. Habacuc spune: „mi se înfioară buzele”. 
Ai văzut vreodată un copilaș rănit care se străduiește din răs-
puteri să nu plângă, dar știi că lacrimile sunt gata să îi curgă 
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din ochi și este pe punctul de a suspina, pentru că vezi cum 
buza și bărbia încep să îi vibreze? Acestea încep să tremure, și 
știi ce va urma. Dar aici vedem un adult, al cărui trup începe 
să tremure și ale cărui buze încep să se înfioare. El spune: „îmi 
intră putrezirea în oase”. 

După această experiență în care Habacuc se întâlnește 
cu Dumnezeul cel viu și are loc o trezire în sufletul lui, o în-
noire a încrederii sale și o revitalizare a credinței lui în provi-
dența lui Dumnezeu, cartea lui se încheie în triumf. Eu cred 
că acesta este unul dintre cele mai triumfătoare pasaje din în-
treg Vechiul Testament: „Căci chiar dacă smochinul nu va 
înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, și 
câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, și nu vor 
mai fi boi în grajduri...” (v. 17). 

Habacuc trăia într-o societate agrară cu o economie 
agrară, iar el spune: „chiar dacă toate câmpurile noastre ar fi 
sterpe și toate animalele noastre ar fi ucise...” Este ca și cum 
noi am zice azi: „chiar dacă bursa de pe Wall Street ar intra în 
colaps total, dacă toată industria Statelor Unite s-ar tran-
sforma în ruine și dacă țesătura națiunii noastre s-ar pră-
buși...” Habacuc spune că, dacă toate lucrurile din această 
lume, în care el și-ar pune încrederea, s-ar dezintegra, el tot se 
va „bucura în Domnul... în Dumnezeul mântuirii” lui (v. 
18). Iată un om care credea în providența lui Dumnezeu. 

Ai trăit vreodată ca Habacuc? Ai fost vreodată frustrat 
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de evenimentele din viața ta atât de mult încât pur și simplu 
să nu poți înțelege ce făcea Dumnezeu în toate acele circum-
stanțe? Ai fost vreodată mânios pe Dumnezeu? Ți-ai îndrep-
tat vreodată degetul către El și să spui: „Doamne, dacă exiști 
cu adevărat, dacă ești cu adevărat neprihănit, dacă ești cu ade-
vărat drept, cum poți să lași ca așa ceva să mi se întâmple mie 
sau prietenilor mei?” Tragediile vieții și relele ce există în lume 
nu au sens. Ele nu se potrivesc sfințeniei lui Dumnezeu. 

Nu-i oare adevărat că așa reacționăm? Habacuc spune: 
„Doamne, Tu ești prea sfânt ca să privești inechitatea, și to-
tuși Tu vezi toate aceste rele care au loc peste tot în jurul nos-
tru, și nu faci nimic”. Dar care este răspunsul Lui? Dumne-
zeu spune că, deși noi credem că vedem clar, El veste totul 
chiar mai clar. Iar El făgăduiește că, deși El pare că întârzie, 
răzbunarea celui nevinovat și pedeapsa celui vinovat vor veni 
la vremea Lui și în felul stabilit de El. Noi doar trebuie să aș-
teptăm intervenția Domnului. Aceasta este făgăduința lui 
Dumnezeu. Iată de ce nu trebuie să căutăm să ne răzbunăm 
singuri, pentru că Dumnezeu a făgăduit să îndrepte orice lu-
cru care acum este nedrept. 

 

 



 

  



57 

 

Capitolul 5 

PROVIDENȚA ȘI RĂUL  
 

Providența lui Dumnezeu acoperă toate lucrurile – 
evenimentele cruciale ca și lucrurile mărunte din lume. Ea se 
extinde chiar și peste acele experiențe din această lume care, 
privite dintr-o perspectivă umană, noi le definim ca tragedii 
sau accidente. 

Noi suntem în particular tulburați când ne gândim la 
felul în care providența lui Dumnezeu se raportează la pre-
zența răului. Chestiunea răului aruncă o umbră asupra bună-
voinței lui Dumnezeu într-o atât de mare măsură încât, așa 
cum am văzut în capitolul 2, filosoful John Stuart Mill a re-
marcat cândva că el nu putea să creadă într-un Dumnezeu 
care era considerat a fi deopotrivă omnipotent și benevolent, 
pentru că Dumnezeu nu poate fi atotputernic și bun în ace-
lași timp. Scepticii presupun că prezența durerii și a suferinței 
în această lume este incompatibilă cu ideea unei providențe 
bune, neprihănite, benevolente și puternice. 

Ne amintim că raționamentul lui Mill suna în felul ur-
mător: dacă Dumnezeu vede suferința și prezența răului în 
această lume, și nu Își folosește puterea ca să le oprească, 
atunci El nu este bun și iubitor. Dacă El este iubitor și bun, 



58 DE CE EXISTĂ RĂUL?  |  R.C. SPROUL 

 

dar nu oprește răul și suferința, El nu poate fi atotputernic. 

Harold Kushner a scris despre această dilemă în lucra-
rea sa, When Bad Things Happen to Good People [Când lu-
cruri rele li se petrec oamenilor buni]. Kushner a pretins că 
ideea omnipotenței lui Dumnezeu este înghițită de cea a bu-
nătății Lui, pentru că, în esență, rabinul ne oferă un Dumne-
zeu căruia Îi pasă de condiția umană, dar este lipsit de puterea 
de a face ceva pentru rezolvarea ei. În cel mai fericit caz, Dum-
nezeu este un spectator divin. El nu poate face nimic altceva 
decât a făcut deja ca să amelioreze durerea condiției umane. 

Aceasta este problema răului. Ea este marea întrebare 
filozofică. Problema răului are de-a face cu imperfecțiunile 
care se găsesc în natură: violența furtunilor, a inundațiilor și 
a incendiilor. Ea se ocupă cu probleme la scară internațională, 
ca în cazul în care Habacuc s-a întrebat de ce popoarele rele 
sunt în stare să le asuprească pe cele nevinovate. Și are de-a 
face cu problema individului care, când se confruntă cu sufe-
rința și tragedia, se întreabă: „De ce? Cum poate Dumnezeu 
să permită așa ceva?” 

Învățații și teologii pun anumite pasaje din Biblie în ca-
tegoria acelor phrases durae, sau „exprimări dure”, cum sunt 
învățăturile lui Isus care ne izbesc uneori, așa încât le conside-
răm aspre. În acest grup de învățături se găsesc cele ale lui Isus 
despre judecata finală și realitatea Iadului. Aceste lucruri ni se 
par dure. Ne luptăm să le înțelegem. 
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Luca surprinde pentru noi una dintre aceste exprimări 
dure: „În vremea aceea au venit unii și I-au istorisit lui Isus ce 
li se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pi-
lat cu jertfele lor” (Luca 13:1). 

În perioada când Ponțiu Pilat a fost guvernator, a avut 
loc un incident revoltător. Trupele romane au intrat în sanc-
tuarul evreiesc din Galileea și i-au măcelărit pe oamenii strânși 
acolo pentru închinare. În timp ce oamenii aduceau jertfele 
pe altar, sângele acelor închinători a fost amestecat cu sângele 
boilor și țapilor. De aceea, oamenii au venit la Isus și L-au în-
trebat: „Ce zici de asta, Isuse? Tu ești marele rabin. Explică-
ne această situație. Cum poate Dumnezeu să permită acest 
dezastru, în care să fie măcelăriți chiar aceia ce se aflau în plină 
închinare religioasă?” 

Și noi am văzut același lucru petrecându-se în vremu-
rile noastre. L-am văzut având loc în Israel, în New York și în 
Pittsburgh. Noi am putea fi înclinați să aducem la Isus aceeași 
întrebare pe care au adus-o acești oameni. „Isuse, unde era 
Dumnezeu? Unde era El când Pilat a amestecat sângele gali-
leenilor cu sângele jertfelor?” 

Care a fost răspunsul lui Isus? A spus El oare: „Îmi pare 
atât de rău să aud de asta. Știu că Tatălui Meu Îi pasă foarte 
mult și vrea să vă protejeze. V-am spus că El ocrotește crinii 
de pe câmp și păsările cerului. Dar administrarea Universului, 
a acestui cosmos, este atât de provocatoare încât, în această 
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situație particulară, Dumnezeu a trecut cu vederea acest eve-
niment petrecut cu oamenii. Îi voi raporta ce Mi-ați spus și Îi 
voi cere să fie mai atent pe viitor”? Știți bine că nu asta a spus 
Isus. Răspunsul lui Isus constituie una dintre acele exprimări 
dure: „Credeți voi că acești galileeni au fost mai păcătoși decât 
toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel?” (v. 2). 

Întrebarea lui Isus ridică o importantă chestiune teolo-
gică. Durerea și suferința pe care noi le experimentăm în 
această lume au o corespondență proporțională cu gradul 
personal de vinovăție? Când un grup  de oameni piere într-
un accident, iar alții sunt salvați, putem să tragem imediat 
concluzia că cei care au pierit trebuie să fi fost mai răi decât 
cei care au supraviețuit? Eu mi-am pus această întrebare după 
accidentul feroviar din Alabama. „De ce ai supraviețuit, 
R.C., în timp ce alți oameni au pierit?” Voiau oameni să spun 
că lui Dumnezeu Îi plăcea de mine și că era dezgustat de acele 
biete suflete care au murit? Dumnezeu să ne ferească să ajun-
gem la o astfel de concluzie! Isus recunoaște și acceptă că, 
atunci când astfel de tragedii se petrec, cei care suferă pot fi 
mult mai neprihăniți decât cei scutiți. Isus însă respinge pre-
zumția că cei care au pierit ar fi fost păcătoși mai răi decât toți 
ceilalți galileeni, pentru că au suferit astfel de lucruri. 

Poate că ne putem aștepta ca Isus să fi continuat spu-
nând: „Îmi dau seama că există o nedreptate aici și că Dumne-
zeu o va corecta în ziua de apoi”, dar nu aceasta a fost concluzia 
Lui. El îi privește pe oamenii care au ridicat întrebarea și le 
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spune: „nu; ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel” (v. 5). 

Isus răspunde aici la obiecția lui John Stuart Mill, care 
spunea că Dumnezeu nu poate fi bun și în același timp să per-
mită durerea și suferința omului, sau accidentele și tragediile 
care au loc în Universul Lui. Creștinismul clasic îi spune lui 
Mill că motivul pentru care există suferință și durere în 
această lume este că Dumnezeu este bun, iar un Dumnezeu 
bun și un Judecător bun nu este dispus să permită ca răul să 
rămână nepedepsit. 

Biblia ne spune că noi suferim și murim în ultimă in-
stanță pentru că păcătuim. Asta nu înseamnă că suferim în 
această lume direct proporțional cu mărimea vinovăției și a pă-
catului nostru. Dar nici nu suferim ca niște oameni inocenți, 
lipsiți de păcat înaintea Dumnezeului atotputernic. Trebuie să 
ne aducem aminte de diferența dintre planul orizontal în care 
trăim în relație cu alți oameni, și planul vertical al relației noas-
tre cu Dumnezeu. Pe acel plan orizontal, pe planul în care tu și 
eu trăim, eu te voi trata uneori nedrept și tu mă vei trata ne-
drept. Tu mă vei răni și eu te voi răni fără să avem motive înte-
meiate. Noi toți i-am vorbit de rău pe alții și am fost vorbiți de 
rău de alții, dar Dumnezeu nu Și-a bătut niciodată joc de noi. 
Dumnezeu nu ne-a acuzat niciodată pe nedrept, nici nu am su-
ferit fără să merităm suferința din mâna Lui. 

Cum să înțelegem acest lucru? Ce vrea să spună Isus când 
afirmă că, „dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel”? Aduceți-vă 
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aminte că oamenii care veniseră la Isus cu întrebarea lor sunt 
perplecși pentru că sunt surprinși de ceva. Ei sunt surprinși de 
suferință. Ei sunt uimiți că Dumnezeu permite aceste lucruri. 
Punctul focal al uimirii lor este suferința omului. 

Isus le spune lor și nouă că acești oameni pun întreba-
rea care nu trebuie. Ceea ce ar trebui să ne uimească este că 
Dumnezeu ne scutește de pedeapsă oricât de puțin timp. 
Ceea ce ar trebui să ne surprindă nu este manifestarea dreptă-
ții lui Dumnezeu, ci manifestarea îndurării Lui, căci dacă nu 
ne pocăim, toți vom pieri la fel. Singurul motiv pentru care 
noi nu am pierit până acum, vrea să spună Isus, este legat nu 
de dreptatea, ci de îndurarea lui Dumnezeu. 

Prezumțiile de aici sunt simple. Ele constau din faptul 
că Dumnezeu este sfânt și drept, iar noi nu suntem așa. Ori-
care ar fi viața de care noi, păcătoșii, ne bucurăm în prezența 
unui Dumnezeu drept și sfânt, este o viață de îndurare și har. 

Isus continuă spunând: „Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă 
pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei optsprezece inși, peste care 
a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai 
păcătoși decât toți ceilalți oameni, care locuiau în Ierusalim?” 
(v. 3-4). Oamenii construiau un turn la Siloam și, aparent fără 
vreun motiv, turnul a căzut peste ei, iar 18 oameni nefericiți au 
fost în calea lui, astfel că au fost zdrobiți de acesta. 

Unii ar putea spune că, în acea după-amiază, când tur-
nul a căzut, Dumnezeu trăgea o porție de somn. Sau că El ar 
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fi fost preocupat cu altceva, atenția Lui fiind abătută doar 
pentru o secundă de la turnul care stătea să cadă. Dar nu asta 
a spus Isus. El a dat același răspuns legat de tragedia turnului 
care a căzut ca răspunsul pe care l-a dat când a vorbit despre 
brutalitatea acțiunii soldaților lui Pilat când i-au măcelărit pe 
cei veniți la închinare. El spune: „nu; ci, dacă nu vă pocăiți, 
toți veți pieri la fel” (v. 5). 

Unul dintre cele mai populare imnuri din creștinism 
este „Mărețul har”. Eu nu sunt sigur că titlul este bine ales, 
pentru că, atunci când apar astfel de întrebări, este clar că nu 
harul ne uimește, ci dreptatea lui Dumnezeu. Noi presupu-
nem tot felul de lucruri despre răbdarea, îndurarea și bunăvo-
ința lui Dumnezeu. Iar când ciocanul cade, noi suntem atât 
de obișnuiți cu harul Lui, încât suntem uluiți și perplecși, de-
venind mânioși și spunând: „Doamne, cum de ai permis ca 
un astfel de lucru să mi se întâmple?” 

Isus răspunde scurt la acest subiect. El este blând, pre-
ocupat și cu atitudine pastorală. El nu este răutăcios și ranchi-
unos pe oameni când ei trec prin durere și suferință. Și noi 
știm cât de blând este El. Totuși, în această circumstanță, El 
le aduce aminte oamenilor că noi nu avem niciun drept să pri-
mim îndurarea lui Dumnezeu, și că, dacă suferința vine asu-
pra noastră, asta nu este pentru că Dumnezeu ar fi nedrept. 
El are motivele Lui pentru care a permis astfel de lucruri. Deși 
noi nu știm în fiecare situație de ce permite Dumnezeu aceste 
lucruri, ceea ce știm este că El nu este nedrept și nici nu este 
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lipsit de sfințenie când îi permite turnului să cadă. 

Când mă așez pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, eu 
știu că merit ca fiecare clădire pe lângă care trec să cadă peste 
mine. Și dacă următoarea clădire ar cădea și m-ar face una cu 
pământul, nu pot decât să Îi mulțumesc lui Dumnezeu pen-
tru harul pe care mi l-a dat și pentru mila pe care a revărsat-o 
asupra mea de atât de multe ori în viață. 

Noi nu percepem harul ca fiind atât de măreț pe cât ar 
trebui. Noi, creștinii, avem tendința să ne jucăm cu harul, să 
credem cumva că Dumnezeu ar fi obligat să ne dea har, ui-
tând astfel ce este harul. Chiar prin definiția lui, harul este vo-
luntar și necondiționat; el nu este cerut ca o obligație. Dacă 
Dumnezeu ar fi nevoit să ne trateze într-un anume fel, El ar 
trebui să ne dea dreptatea, nu harul. 

Trebuie să facem această deosebire clară între dreptate 
și har în mințile noastre, astfel încât să putem înțelege natura 
liberă a harului, deoarece harul stă în inima și în miezul rela-
ției noastre cu Dumnezeu. Prin har trăim noi veșnic. Prin har 
suntem răscumpărați, și doar prin har. 
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Capitolul 6 

CAZUL LUI IOV  
 

Când am analizat problema durerii și a suferinței, ne-
am alăturat lui Habacuc și celor din Noul Testament pu-
nându-ne întrebările acestea: „Unde este Dumnezeu în toate 
acestea? Cum poate Dumnezeu să permită suferința?” 

Multe pasaje din Scriptură răspund într-o anumită mă-
sură la aceste întrebări, dar cel mai faimos și mai detaliat răs-
puns biblic la problema durerii și a suferinței se găsește în car-
tea Iov, din Vechiul Testament. 

Istoria lui Iov începe aproape ca în primul act al unei 
drame. Prima scenă este Cerul, unde Satana, acuzatorul, vine 
înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. El vine de la 
cutreierarea pământului, apoi intră în prezența lui Dumne-
zeu și Îl batjocorește. Este ca și cum Satana ar fi spus: „Privește 
creația aceasta. Totul este un dezastru. Uite-Te la ființele cre-
ate de Tine după chipul Tău cel sfânt. Ele mă urmează pe 
mine. Ele umblă pe calea mea. Ele sunt credincioase și dedi-
cate legilor mele. Le am în buzunarul meu”. 

Dumnezeu nu stă să dezbată cu Satana, ci, în schimb, 
îi spune: „L-ai văzut pe robul Meu Iov?” (Iov 1:8). El este un 
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om integru. Este neprihănit. El ascultă de Mine. 

Buzele Satanei încep să picure cinismul, nu-i așa? 
„Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?” (v. 9). Hai să fim 
serioși, Doamne. Evident că Iov Te urmează. Evident că el as-
cultă de Tine. Desigur că el împlinește poruncile Tale. De ce 
n-ar face acest lucru? Tu l-ai făcut să fie cel mai bogat om din 
lume. I-ai împlinit fiecare dorință a inimii. Omul acesta pros-
peră în orice fel ne-am imagina, mai mult decât orice alt om 
de pe fața pământului. Doamne, Tu ai construit un zid îm-
prejurul lui. L-ai ocrotit cu atât de mult din providența Ta, l-
ai binecuvântat atât de bogat prin providența Ta, încât el nu 
își poate permite să asculte de mine. Dar lasă-mă să mă ocup 
eu de el. Îndepărtează zidul de protecție sau pune o ușă în el. 
Lasă-mă să îl încerc. Lasă-mă să îl ispitesc, și vom vedea cât 
timp îi ia slujitorului Tău credincios până să înceapă să mă 
urmeze pe mine și să Te blesteme. 

Iată provocarea. Iar Dumnezeu este de acord cu ea. El 
îi permite Satanei să îl lovească pe Iov în orice modalitate ima-
ginabilă: cu durere, pierderea celor dragi, sărăcie și boală. Dar 
Dumnezeu nu i-a permis Satanei să îi ia viața lui Iov. Haideți 
să citim acum și să vedem ce se petrece cu Iov. 

Domnul i-a zis Satanei: „Iată, îți dau pe mână tot ce are, 
numai asupra lui să nu întinzi mâna”. Și Satana a plecat 
dinaintea Domnului. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui 
Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor celui întâi-
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născut, a venit la Iov un sol, care a zis: „Boii arau și mă-
gărițele pășteau lângă ei. Și s-au aruncat niște sabeeni 
asupra lor, i-au luat, și i-au trecut pe slujitori prin ascu-
țișul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre”. 
Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: „Focul 
lui Dumnezeu a căzut din cer, și a aprins oile și pe slu-
jitorii tăi, și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ți 
dau de știre”. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și 
a zis: „Niște haldei, înșirați în trei cete, s-au aruncat asu-
pra cămilelor, le-au luat și i-au trecut pe slujitori prin 
ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de 
știre”. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: 
„Fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui 
lor întâi-născut. Și deodată, a venit un vânt mare de 
dincolo de pustie, și a izbit în cele patru colțuri ale ca-
sei: Casa s-a prăbușit peste tineri, și au murit. Și am scă-
pat numai eu, ca să-ți dau de știre”. Atunci Iov s-a scu-
lat, și-a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, arun-
cându-se la pământ, s-a închinat (v. 12-20). 

Aceasta este una dintre cele mai incredibile afirmații 
din întreaga Scriptură. Sabeenii i-au luat turmele, vântul i-a 
distrus familia, haldeii i-au furat cămilele și i-au ucis slujitorii; 
fiecare avuție prețioasă de care Iov se bucurase i-a fost luată. 
Și el a fost îndurerat, și-a sfâșiat haina și s-a aruncat la pământ. 
Dar când s-a aruncat la pământ, el a spus: „Gol am ieșit din 
pântecele mamei mele, și gol mă voi întoarce în sânul pămân-
tului. Domnul a dat, și Domnul a luat, binecuvântat fie Nu-
mele Domnului!” (v. 21). 
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Tot ce îi mai rămăsese lui Iov era nevasta și Dumnezeu. 
Nevasta lui a fost părtașă durerii pierderii copiilor lor. Ea fu-
sese părtașă pierderii avuției, turmelor, clădirilor, posesiuni-
lor și statutului lor. Iar acum, cea mai însemnată femeie din 
Uz ajunge să stea alături de soțul ei pe vârful unei grămezi de 
moloz, în timp ce toți cei din oraș îi batjocoreau. Oare ea va 
rămâne alături de soțul ei? Va fi ea ajutorul lui potrivit, așa 
cum a creat-o Dumnezeu ca să fie? Îi va aduce ea mângâiere 
soțului ei când el este lovit de boală și carnea începe să i se 
prăpădească? Nu, ci ea vine la Iov și spune: „Blestemă-L pe 
Dumnezeu, și mori” (2:9). Unii oameni se uită la aceste cu-
vinte ca fiind acelea ale unei femei iubitoare, plină de afecți-
une și grijă, care vrea să vadă că agonia soțului ei ia sfârșit. Dar 
ce soție plină de compasiune și blândețe ar căuta să pună ca-
păt agoniei soțului ei dându-l pe mâna Satanei și îndem-
nându-l să Îl blesteme pe Dumnezeu? „Blestemă-L pe Dum-
nezeu, și mori!” Dar Iov răspunde: „chiar dacă El mă va ucide, 
eu tot voi nădăjdui în El” (13:15, lit. ESV). 

Cine sunt actorii din această dramă? Personajele din 
această dramă sunt Iov, haldeii, sabeenii, Satana și Dumne-
zeu. A cui voie va fi împlinită? Ne putem imagina auzind ple-
doariile haldeilor și ale sabeenilor când ei vor sta înaintea lui 
Dumnezeu în ziua judecății. Dumnezeu spune: „Îmi aduc 
aminte de voi, haldeilor. Îmi amintesc de voi, sabeenilor. Voi 
sunteți cei care i-au distrus turmele lui Iov; voi i-ați furat că-
milele, i-ați luat averile și i-ați ucis slujitorii. Iată pedeapsa 
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Mea pentru voi”. Dar ei vor spune în apărarea lor: „O, 
Doamne, nu poți face asta. Diavolul ne-a forțat să facem ce 
am făcut. Noi n-am fost decât instrumente în mâinile Sata-
nei”. 

Oare haldeii și sabeenii și-au pierdut libertatea în 
această dramă? Au fost ei forțați de Satana? Nu acționau ei ca 
agenți morali liberi, când au furat turmele lui Iov? Evident că 
da. Satana nu a descoperit niște sabeeni și haldei inocenți, 
puri, drepți și neprihăniți, punând în inimile lor răul și redu-
cându-i la niște păpuși ca să îi forțeze să facă voia lui. Nu, ci 
sabeenii și haldeii erau de la început niște hoți de animale. Ei 
tânjiseră și poftiseră de mult timp după acele turme, doar că 
nu puteau trece de zidul de protecție. Ei abia așteptau să se 
ivească oportunitatea când Satana să le zică: „Haideți să ne 
năpustim asupra lui Iov”. 

Da, intențiile și alegerile haldeilor erau rele. Iar motiva-
țiile Satanei erau cu totul rele. Dar există un alt personaj în 
această dramă al cărui caracter este pus sub semnul întrebării, 
și acela este Dumnezeu. Poate Dumnezeu să spună în ziua de 
apoi: „Nu Eu m-am atins de Iov. Satana a fost cel care a făcut 
asta. Sabeenii și haldeii. Eu sunt nevinovat de orice lucru 
rău”? Nu, pentru că Dumnezeu a rânduit ca Satana să facă ce 
a făcut, iar faptele criminale ale sabeenilor și haldeilor erau 
sub controlul lui Dumnezeu, sub providența și autoritatea 
Lui suverană; El a permis toate aceste lucruri să se petreacă. 
Ni-L putem imagina pe Dumnezeu spunând: „Da. Am făcut 
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acest lucru ca să Îmi arăt slava, ca să îi astup gura celui rău și 
ca să apăr integritatea omului pe care Satana îl vorbise de 
rău”. 

Implicarea lui Dumnezeu în această durere, suferință și 
pierdere din viața lui Iov a fost complet neprihănită. Dar a 
venit un moment când Iov însuși nu a mai fost convins de 
acest lucru. Iov a trebuit să asculte vorbirea întortocheată a 
„mângâietorilor” lui, care au venit și i-au spus zi după zi: „Iov, 
ce ți se întâmplă este din vina ta. Tu suferi după măsura vino-
văției tale. Dumnezeu n-ar permite niciodată să ți se întâmple 
aceste lucruri dacă tu nu ai avea niște păcate ascunse, de care 
trebuie să te pocăiești. Ești cel mai ticălos om în durerea ta 
pentru că trebuie să fii mai marele păcătoșilor, și trebuie să te 
pocăiești”. 

Iov și-a cercetat conștiința. În esență, el a spus: „De ce să 
mă pocăiesc? Sunt eu atât de rău încât să nu știu ce am făcut?” 
Apoi a început să arate cu degetul către Dumnezeu și să Îl în-
trebe de ce i se întâmplă acele lucruri. Iar Dumnezeu nu îi răs-
punde. Iov devine din ce în ce mai frustrat și întreabă din nou. 
În final, Dumnezeu îi răspunde lui Iov: „Domnul i-a răspuns 
lui Iov din mijlocul furtunii, și a zis: ‚Cine este cel ce Îmi întu-
necă planurile prin cuvântări fără pricepere?’” (Iov 38:1-2). 

Ai auzit forța acelei mustrări? Dumnezeu îi spune: 
„Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără 
pricepere? Ai grijă, Iov! Atunci o umbră de îndoială la adresa 
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înțelepciunii perfecte a planului Meu. Tu nu vorbești din 
perspectiva omniscienței, ci din cea a ignoranței maxime. Nu 
știi ce spui. Vrei cumva să Mă judeci? Vrei să îți dau un răs-
puns la întrebarea ta teologică? Vrei să Mă interoghezi? Voi 
răspunde la întrebările tale, dar înainte de a face asta, vreau să 
răspunzi tu la câteva întrebări ale Mele. Pregătește-te; Eu te 
voi întreba, și tu Îmi vei răspunde. Iată prima întrebare, Iov: 
Unde erai tu când Eu am așezat temeliile pământului?” 

El nu îi dă lui Iov șansa să răspundă, dar noi știm care 
era răspunsul din mintea lui Iov. „Doamne, eu nu eram nică-
ieri atunci. Nici nu existam când Tu ai așezat temeliile pă-
mântului. Tu ești din veșnicie în veșnicie; eu nu. Tu ești veș-
nic. Tu ești infinit. Eu sunt trecător. Sunt limitat”. 

„Răspunde la întrebare, Iov. Cine a stabilit măsurile 
pământului? Cine i-a așezat piatra din capul unghiului, când 
luceferii cântau împreună și când toți fiii lui Dumnezeu stri-
gau de bucurie? Cine a încuiat marea cu ușile ei? Cine a făcut 
norii și hainele lor? Cine a pus limite cerurilor? I-ai poruncit 
tu dimineții de când te-ai născut și ai făcut tu ca apusul să-și 
cunoască locul?” (v. cap. 38). 

Pe parcursul a două capitole, Dumnezeu îl intero-
ghează pe Iov. „Poți să dezlegi frânghiile Orionului? Poți tu 
să prinzi Leviatanul cu undița?” După două capitole și jumă-
tate care se derulează în felul acesta, Dumnezeu nu răspunde 
niciodată la întrebarea lui Iov. 
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Singurul fel în care Dumnezeu răspunde la întrebările 
lui Iov nu constă dintr-o explicație pe care El a păstrat-o pen-
tru Cer; El răspunde la aceasta prin Sine. Și, de multe ori, 
aceasta este singura cale prin care El răspunde la întrebările 
noastre. Acesta nu este un exercițiu de batjocură divină la 
adresa lui Iov, ci este un curs condensat despre natura și ca-
racterul lui Dumnezeu. „Iov, uite-te la cine sunt Eu. Iov, poți 
avea încredere în Mine”. 

După ce Iov înțelege această descoperire de Sine a lui 
Dumnezeu, el spune: „Îmi pun mâna la gură” (40:4). Nu voi 
mai vorbi. Mă scârbesc de mine și mă pocăiesc în sac și în ce-
nușă. Iov a conștientizat că, în starea lui mizeră, el își pierduse 
judecata sănătoasă și începuse să atace chiar integritatea lui 
Dumnezeu, până ce Dumnezeu i-a spus: „Ajunge, Iov. În-
toarce-te acasă. Vei găsi de două ori mai multe cămile, de două 
ori mai multe vaci, îți voi dubla recoltele, copiii și sănătatea. 
Și voi ridica un zid împrejurul tău, un zid care va ține toată 
veșnicia”. 

Din această istorie uimitoare a lui Iov putem învăța 
multe lecții, precum lecția răbdării în mijlocul suferinței. Dar 
din această scurtă discuție despre Iov aș vrea să reținem un 
lucru. Când trecem prin durere și suspinăm în sufletele noas-
tre gândindu-ne de ce avem parte de suferință, și când venim 
înaintea lui Dumnezeu – uneori scuturând din pumn înain-
tea feței Lui – trebuie să ne aducem aminte cine suntem noi 
și cine este El. 
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Aceasta a fost lecția pe care Iov a trebuit să o învețe des-
pre providența lui Dumnezeu; el nu avea de-a face cu un fel 
de forță sau șansă impersonală, ci cu un Dumnezeu sfânt, care 
este suveran peste tot ce se petrece în viețile noastre. 
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Capitolul 7 

SUFERINȚA                               
ȘI PĂCATUL  

 

Durerea și suferința prin care noi trecem ne provoacă 
adesea să ne întrebăm: Cum ar putea Dumnezeu să permită 
astfel de lucruri? Am analizat până aici câteva pasaje biblice 
importante, care tratează această chestiune. Am văzut care a 
fost pledoaria profetului Habacuc. Am analizat situația din 
Evanghelia după Luca despre turnul din Siloam care a căzut 
și a ucis 18 oameni. Am privit apoi la cartea Iov, cel mai deta-
liat studiu despre chestiunea suferinței și a durerii omului. 

Când Îl întrebăm pe Dumnezeu de ce suferim, trebuie 
să tratăm și o altă dimensiune a acestei probleme, anume re-
lația dintre suferința și păcatele noastre. 

De mai multe ori m-am întâlnit cu situația când per-
soane aflate pe patul de moarte m-au chemat ca să facă o măr-
turisire. Mărturisirile rostite de persoanele aflate pe moarte 
includ adeseori păcate adânci și întunecate, păcate despre care 
ei cred că sunt motivul suferinței lor și a apropierii morții. 

Părintele unui elev a venit cândva la directorul unei școli 
creștine și i-a spus: „Nu vreau ca aici copiii mei să fie învățați 
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că Dumnezeu pedepsește vreodată oamenii”. Directorul mi-
a cerut sfatul, la care eu i-am spus: „Ei bine, atunci nu ar tre-
bui să predici despre ispășire. Nu trebuie să vorbești despre 
Cruce. Nu poți da lecții despre judecata finală. De fapt, ai pu-
tea să nu mai spui nimic despre creștinism, pentru că vei eli-
mina cu totul neprihănirea lui Dumnezeu, dreptatea lui 
Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu și judecata lui Dumne-
zeu”. Realitatea este că Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. 
Nădejdea noastră este că El ne va scuti de acea pedeapsă, dar 
noi știm că, dacă El ne pedepsește, va fi drept, sfânt și nepri-
hănit. 

Descrierea unanimă a Scripturii despre judecata finală 
este că răspunsul celor vinovați va fi același. Iar el va consta 
dintr-o tăcere totală. Buzele celor condamnați vor fi pecetlu-
ite, nu pentru că ei și-ar fi topit dintr-o dată ostilitatea față de 
Dumnezeu, ci pentru că ei vor conștientiza la judecata finală 
nebunia absolută de a spune ceva împotriva judecății lui 
Dumnezeu. Argumentarea nu va fi inutilă pentru că noi nu 
putem câștiga o dispută cu El ca urmare a puterii Sale, ci pen-
tru că dovezile vor fi atât de clare și contrastul dintre sfințenia 
lui Dumnezeu și păcătoșenia noastră va fi atât de evident, în-
cât orice gură va fi redusă la tăcere. 

În Noul Testament are loc un eveniment care vor-
bește despre acest subiect în cea mai sobră manieră. El se gă-
sește în Evanghelia după Ioan: „Când trecea, Isus a văzut un 
orb din naștere. Ucenicii Lui L-au întrebat: ‚Învăţătorule, cine 
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a păcătuit: omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?’” 
(9:1-2). 

Am putea să comentăm îndelung despre întrebarea pe 
care ucenicii I-o pun lui Isus în acest pasaj. Tot ceea ce ni se 
spune este că Isus mergea pe un drum și a văzut un om despre 
care toți știau că era orb și că așa fusese de la nașterea lui. Ne-
am putea imagina că întrebările pe care ucenicii I le-au pus lui 
Isus ar suna cam așa: „Doamne, iată un alt orb. Îl vei atinge și 
pe el? Vrei să îl vindeci? Îi vei reda și lui vederea?” Dar ucenicii 
s-au uitat la acest om orb în starea lui mizeră și, în loc să Îi 
ceară lui Isus să facă ceva legat de suferința lui, ei fac din 
această circumstanță o ocazie pentru o lecție teologică. Ei 
spun: „Isuse, omul acesta s-a născut orb. Cine a păcătuit, el 
sau părinții lui, de s-a născut orb?” 

Cei care studiază logica știu că există eroarea întrebării 
complexe – o întrebare care să ceară un răspuns de genul 
ori/ori când, în fapt, ar putea exista și alte explicații. Ucenicii 
au presupus că în acest caz nu existau decât două opțiuni: acest 
om se născuse orb fie pentru că el comisese un păcat înainte de 
a se naște, fie că asupra lui fuseseră transferate consecințele pă-
catului părinților lui. Odată cu întrebarea lor se puteau naște o 
mulțime de erori teologice și prezumții false, dar întrebarea 
scoate la lumină cel puțin o prezumție autentică și sănătoasă. 
Ucenicii reduseseră cauzele posibile ale orbirii acestui om la 
două, anume păcatul lui sau păcatul părinților lui; ei au presu-
pus că păcatul cuiva era responsabil pentru infirmitatea lui. 



78 DE CE EXISTĂ RĂUL?  |  R.C. SPROUL 

 

Aceasta este o prezumție sănătoasă. Biblia ne învață în 
repetate rânduri că moartea și suferința au intrat în lume prin 
păcat. Oare nu putem presupune fără dubii că, dacă nu ar fi 
avut loc căderea în păcat, dacă n-ar fi existat niciun păcat, n-ar 
fi existat nicio durere, nicio suferință și nici moarte în această 
lume? În Eden, nimeni nu era orb. Când Adam a umblat prin 
grădină, el nu trebuia să își facă griji că turnurile ar fi putut să 
cadă peste el și să îl zdrobească, nici ca vreun om să îi amestece 
sângele cu cel al jertfelor aduse lui Dumnezeu. În Rai nu vor 
mai exista accidente, nici lacrimi, nici moarte, nici suferință. 
De ce? Pentru că acolo nu va mai exista păcat; în Eden nu exista 
durerea, pentru că acolo nu exista niciun păcat. 

Biblia ne învață de asemenea că noi suntem în acea stare 
păcătoasă înainte de a ne naște, așa că primim o anumită mă-
sură de judecată înainte ca noi să fi făcut ceva concret, ca ur-
mare a relației în care ne aflăm cu Adam. Ucenicii formulează 
prezumția corectă că, undeva, cumva, păcatul este implicat în 
orbirea acestui om. Numai că ei fac o greșeală imensă când 
presupun că suferința acelui om este un răspuns direct, ne-
mijlocit și proporțional față de păcatul lui. 

O altă prezumție falsă a ucenicilor este că, întrucât pă-
rinții acelui om ar fi făcut ceva rău, copilul lor a fost pedepsit. 
Biblia ne învață că există consecințe ale păcatului care se tran-
smit de-a lungul generațiilor de oameni; ea spune că Dumne-
zeu pedepsește fărădelegea părinților în copii și în copiii copi-
ilor lor până la al treilea și al patrulea neam (v. Exod 34:7). Și 
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totuși, cartea Ezechiel arată clar că niciun copil nu este pedep-
sit direct pentru un păcat pe care altcineva îl comite. Singura 
dată când o persoană nevinovată a suferit pentru păcatul al-
tcuiva a fost pe cruce, și acel act a fost unul voluntar. Isus a 
luat de bunăvoie asupra Sa păcatele poporului Său și a purtat 
durerea pe care păcatul o merita. Noi nu putem striga înain-
tea lui Dumnezeu ca oamenii din vremea lui Ezechiel: „O, 
Doamne, nu este corect. Părinții au mâncat aguridă, și copii-
lor li s-au sterpezit dinții” (v. Ezec. 18:2). 

Ucenicii au greșit când au presupus că există o propor-
ție directă între păcatul omului orb și gradul de suferință pe 
care el o îndura, sau între păcatul comis de altcineva și sufe-
rința lui. 

Isus a spus că noi suferim și pentru alte motive decât 
pedeapsa. Până și calea de răscumpărare este pe Via Dolorosa. 
Isus este Omul durerii, obișnuit cu suferința. Noi suntem 
sfințiți și ne apropiem de Dumnezeu prin necazuri. Caracte-
rul nostru este dezvoltat, iar scopurile răscumpărătoare ale lui 
Isus sunt de o așa manieră încât noi nu vom suferi niciodată 
în zadar. Suferința poporului Lui este întotdeauna răscumpă-
rătoare. Acesta este un mesaj greu de crezut, pentru că, atunci 
când trupurile și inimile noastre trec prin durere, noi ne în-
doim adeseori de înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că, în 
acele clipe, suferința nu pare că are o natură răscumpărătoare. 

Cu toate acestea, apostolii ne spun că nu ar trebui să ni 
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se pară un lucru ciudat când suntem vizitați de suferință, pen-
tru că tocmai în acele suferințe, Dumnezeu lucrează răscum-
părarea Lui în noi (1 Petru 4:12). Deși trebuie să îndurăm o 
mare încercare pentru o vreme, apostolul Pavel a spus că su-
ferințele pe care le îndurăm în trup și în această lume nu 
sunt vrednice să fie comparate cu slava pe care Dumnezeu o 
păstrează pentru noi în Cer (Rom. 8:18). Dar când noi ne 
concentrăm pe durerea noastră, ne focalizăm pe prezent. 
Acest om orb nu putea vedea nimic în acel moment al vieții 
lui – ci doar un întuneric adânc și negru. Este posibil ca el să 
nici nu fi știut că această discuție avea loc între Isus și uceni-
cii Lui. El nu îi putea vedea. Poate că simțul auzului lui era 
atât de bine dezvoltat, încât putea să perceapă pașii celor 
care se apropiau și să înțeleagă ceva despre persoana care ve-
nea înspre el. 

Isus a spus: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții 
lui; ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 
Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; 
vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt 
în lume, sunt Lumina lumii” (Ioan 9:3-5). 

După ce Isus a răspuns la întrebările teologice, „a 
scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii 
orbului cu tina aceasta, și i-a zis: ‚Du-te de te spală în scăldă-
toarea Siloamului’... El s-a dus, s-a spălat, și s-a întors văzând 
bine” (v. 6-7). 
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Mă întreb cât timp i-a luat acelui orb să uite de întune-
ric când ochii i s-au deschis și au văzut acea panoramă de oa-
meni și lucruri înaintea lui. El a suportat durerea pentru mo-
ment, iar pentru toată veșnicia el a avut vederea neîmpiedi-
cată asupra dulceții slavei lui Dumnezeu. 

Când vom sta înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății 
și se vor deschide cărțile, în Cer se va așterne tăcerea. Altfel 
spus, nu vom avea nimic de spus în apărarea noastră. Vom 
vedea clar că toate lucrările lui Dumnezeu sunt nu doar mi-
nunate, ci cu totul drepte, neexistând nimic nedrept în pro-
vidența Lui. Uneori, acesta este cel mai greu lucru pe care 
creștinii îl cred, mai ales când vedem durere, suferință, boală 
și moarte. Acolo, vom fi nevoiți să rămânem muți. Da, noi 
cercetăm Scriptura ca să învățăm despre căile Lui, dar uneori 
nu găsim răspunsuri, și există o vreme și un loc potrivit pen-
tru o tăcere sfântă înaintea suveranității lui Dumnezeu. 
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Capitolul 8 

ÎMPREUNĂ SPRE BINE  
 

Una dintre întrebările mele favorite pe care le pun stu-
denților este aceasta: „Cine a fost cel mai mare profet din Ve-
chiul Testament?” Studenții de la seminar răspund în mod 
obișnuit că a fost Isaia, Ieremia, Ezechiel sau Daniel, sau ori-
care dintre profeții Vechiului Testament care este favoritul 
lor. Apoi eu le spun: „Nu, ci cel mai mare profet din Vechiul 
Testament a fost Ioan Botezătorul”. Isus spune că Legea și 
Prorocii au ținut până la Ioan, adică îl includ și pe el. 

O altă întrebare de acest fel, care îmi place, este urmă-
toarea: „Ce interdicție formulează Isus cel mai des, mai des 
decât orice altă interdicție de acest fel din Noul Testament?” 
Răspunsul este: „Nu te teme!” Isus spune acest lucru atât de 
des, încât noi nici nu îl citim sau nu îl auzim ca pe o interdic-
ție. Ea aproape că ia locul unui salut; când Isus Își face apariția 
înaintea oamenilor, în loc să îi salute cu un bună ziua sau cu 
shalom, El spune: „Nu te teme! Nu vă temeți!” 

Un motiv este că, atunci când Isus însuși a arătat măre-
ția lui Dumnezeu, puterea minunată, sfântă și transcendentă 
pe care El a manifestat-o i-a înfricoșat pe oameni. Iar El a dorit 
să alunge aceste temeri. El a vrut să le spună oamenilor să se 



84 DE CE EXISTĂ RĂUL?  |  R.C. SPROUL 

 

liniștească. Dar eu cred că El a și înțeles ceva foarte elementar 
legat de noi: suntem niște fricoși. Noi ne înspăimântăm de 
multe ori în viețile noastre. 

Unul din lucrurile cele mai înfricoșătoare din viețile 
noastre este viitorul, care nu ne este cunoscut. Noi nu știm ce 
va aduce ziua de mâine. Nu știm dacă tragedia va cădea asupra 
noastră la următoarea cotitură. Nu știm dacă vom fi loviți de 
o boală dureroasă sau chiar terminală. Toate aceste lucruri ne 
inspiră frică. 

Cum te-ai simți dacă Isus însuși ți-ar vorbi azi și ți-ar 
spune: „Nu te teme! Din acest moment, nimic rău nu ți se va 
mai întâmpla”? Ce influență ar avea asta asupra temerilor 
tale? Oare nu ți-ar întări pașii câtuși de puțin? 

În acest capitol doresc să luăm în considerare faptul că, 
într-un fel profund și real, Isus a formulat deja acest angaja-
ment față de noi. Aceasta este o făgăduință indirectă, pe care 
nu o înțelegem întotdeauna în implicațiile ei complete. Și to-
tuși, noi suntem suficient de familiarizați cu ea, încât atunci 
când se fac sondaje de opinie despre versetele favorite din 
Noul Testament, în capul listei se găsește mereu un verset 
care conține o făgăduință de la Hristos: „știm că toate lucru-
rile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dum-
nezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul 
Său” (Rom. 8:28). 

Este adevărat că acest pasaj nu spune că numai lucruri 
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bune au loc în viețile copiilor lui Dumnezeu. El nu spune că 
Dumnezeu nu va permite niciodată să ni se întâmple vreun 
lucru rău. Astfel de cuvinte nu se găsesc în acest pasaj. Eu 
vreau să analizăm acest text și să vedem ce vrea să ne spună. 
Iar textul spune simplu că Dumnezeu este la lucru într-un 
anume fel încât toate lucrurile – adică orice experimentăm 
noi, orice se petrece cu noi, orice vine asupra noastră – lu-
crează împreună spre bine. 

Din nou, asta nu înseamnă că tot ce se petrece cu noi 
este un lucru bun, dacă îl analizăm ca atare, ci că, în provi-
dența Lui, Dumnezeu face ca tot ce se petrece cu noi să lu-
creze spre binele nostru. Așadar, acum trebuie să ne punem 
mințile la lucru. Dacă tot ce se petrece cu noi lucrează spre 
binele nostru final, nu ar rezulta de aici că, în final, tot ce se 
petrece cu noi este bun? Dacă Dumnezeu lucrează astfel și 
prin toate lucrurile spre binele nostru, trebuie să spunem că, 
în ultimă instanță, ce se petrece cu noi este bun. 

Dar observați că eu folosesc acest element clarificator, în 
ultimă instanță. Când noi vorbim în termeni filozofici sau teo-
logici, deseori facem o deosebire între ultim și proxim. Această 
deosebire, care poate fi o chestiune de natură tehnică, este în rea-
litate o deosebire între ceva îndepărtat – situat departe de noi, 
dincolo de orizontul nostru imediat – și ceva apropiat, care se 
află la îndemâna noastră și se petrece cu noi aici și acum. 

Atunci când discută despre providența lui Dumnezeu, 
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teologii fac deosebire între cauzalitatea primară și cea secun-
dară. Și ne aducem aminte de istoria lui Iosif. Când s-a reîn-
tâlnit cu frații lui, aceștia au fost îngroziți de faptul că Iosif 
putea să se răzbune pe ei. Însă Iosif le-a spus: „Voi, negreșit, 
v-ați gândit să-mi faceți rău: dar Dumnezeu a schimbat răul 
în bine” (Gen. 50:20). 

Cu alte cuvinte, ceea ce Iosif a spus a fost următorul 
lucru: „În suferința mea au fost implicați doi agenți, două pu-
teri cauzale. Din cauza voastră, eu am fost vândut ca sclav, 
aruncat în temniță și a trebuit să îndur atâția ani de durere și 
necazuri. Voi ați fost cauza acestor lucruri”. 

Totuși, în același timp, în acel lanț cauzal omenesc, Io-
sif a recunoscut că dincolo de acțiunile fraților lui se afla pro-
vidența atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu. Iosif a spus în 
esență: „Voi mi-ați cauzat aceste lucruri în sensul proximită-
ții; voi ați fost cauza apropiată, dar voi erați doar cauza secun-
dară. Dar am înțeles că nici măcar voi nu aveați puterea de a 
păcătui împotriva mea dacă acest lucru n-ar fi fost cumva în 
limitele stăpânirii providențiale atotcuprinzătoare a lui Dum-
nezeu asupra vieții mele. Așadar, în ultimă instanță, intențiile 
lui Dumnezeu a fost împlinite, iar intențiile Lui erau absolut 
neprihănite, bune și sfinte. Iar El poate să facă chiar ca binele 
să iasă din faptele voastre rele”. 

Aceasta este lecția fundamentală pe care ne străduim să 
o înțelegem când analizăm conceptul biblic al providenței. Și 
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nu există în întreaga Scriptură vreo afirmație care să cristali-
zeze mai precis și mai clar acest lucru decât cea din Romani 
8:28. 

Există niveluri diferite de încredere în lucrurile lui 
Dumnezeu. Noi am putea crede în Dumnezeu, și totuși să 
avem probleme să Îl credem pe Dumnezeu. Noi spunem une-
ori: „Doamne, cred, ajută necredinței mele!” Noi avem ten-
dința de a oscila; ne zbatem în momentul crizei, când suntem 
chemați să ne punem încrederea în făgăduința lui Dumnezeu. 
Cine privește înainte către durere? Cine se uită înainte către 
moartea membrilor familiei sau a prietenilor? Cine se uită 
înainte după războaie și după toate celelalte lucruri rele care 
vin asupra noastră în această lume? 

Iar când ele au loc, ne este extrem de greu să rămânem 
fermi în credința noastră și să credem că Dumnezeu este la lu-
cru spre binele nostru. Acesta este testul real al vieții creștine: 
în ce măsură suntem noi în stare să avem încredere în Dumne-
zeu pentru ziua de mâine? Și totuși, chestiunea fricii ține toc-
mai de încrederea și credința noastră în făgăduința lui Dumne-
zeu că aceste lucruri lucrează împreună spre binele nostru. 

În copilărie, mama obișnuia să se roage la căpătâiul pa-
tului meu, când mergeam la culcare. Ea rostea rugăciuni pen-
tru copii, care să îmi fie ușor să le înțeleg, și trebuia să memo-
rez una de care nu-mi prea plăcea. Mi se părea înspăimântă-
toare: „Acum mă așez la somn. Doamne, păzește-mi sufletul. 
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Dacă mor până la ziuă, Doamne, ia-mi sufletul în grija Ta”. 
În fiecare seară mergeam la culcare un pic nesigur dacă aveam 
să mă trezesc a doua zi dimineață, pentru că trebuia să mă 
confrunt cu acea idee de noapte și ce se putea petrece în tim-
pul ei, lucru care mi se părea înfricoșător. 

Dar o altă rugăciune pe care mama m-a învățat să o ros-
tesc era cea din Psalmul 23: „Domnul este Păstorul meu”. 
Acesta este un psalm optimist. Este un psalm care exprimă 
încrederea în grija providenței divine; viața mea este în mâi-
nile Păstorului. Dar partea din acea rugăciune care mă inte-
resa cel mai mult era formată din cuvintele acestea: „Chiar 
dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de 
niciun rău” (v. 4). Acesta este unul dintre adevărurile despre 
Dumnezeu cel mai greu de crezut, anume că, chiar dacă aș 
umbla prin valea umbrei morții, nu mă voi teme de niciun 
rău. Există lucruri care pândesc în valea umbrei morții. Există 
în acele umbre lucruri care mă pot înspăimânta, și bănuiesc 
că și pe tine te-ar înspăimânta. Noi învățăm să ne temem de 
întuneric de când suntem mici, nu-i așa? Și totuși psalmistul 
spune că, chiar dacă el umblă prin valea umbrei morții, el nu 
se va teme de niciun rău. De ce? „Căci Tu ești cu mine” (v. 4) 

L-am auzit cândva pe un bătrân predicator spunând: 
„Dumnezeu nu le-a făgăduit niciodată copiilor Lui că ei vor fi 
scutiți de a umbla prin valea umbrei morții”. Ceea ce Dum-
nezeu a făgăduit este că, atunci când noi vom trece prin valea 
umbrei morții, El va merge cu noi. 
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Cum s-ar fi schimbat curajul tău dată ai fi știut cu ade-
vărat că Dumnezeu era acolo? Dar dacă Hristos ar veni în sta-
rea Sa întrupată în casa ta și ar spune: „În această după-ami-
ază, vreau să treci prin valea umbrei morții, iar Eu o să te în-
soțesc”? Știu care ar fi răspunsul meu. Eu aș zice: „Doamne, 
dacă Tu vei merge cu mine, hai să ne ridicăm și să mergem. 
De ce să mă tem, dacă Tu vei fi cu mine?” Dar temerea mea 
este că El nu ar vorbi serios, și poate că, imediat ce îmi voi 
pune piciorul în acea vale, El mă va lăsa singur. 

Este greu să ne punem încrederea în făgăduința prezen-
ței lui Dumnezeu când nu o putem vedea. Se spune că, în tim-
pul războiului dintre cele Coreea de Sud și Coreea de Nord, 
copiii rămași orfani, care erau adăpostiți în locuri sigure, nu 
puteau să doarmă noaptea pentru că le era teamă că vor muri 
de foame. Principala lor frică era că nu aveau să supraviețu-
iască încă o zi, pentru că urmau să nu mai aibă hrană. Cei care 
îi îngrijeau au început să le dea fiecăruia câte o pâine pe care 
să o țină în mâini. Așa au putut apoi copiii să doarmă liniștiți, 
pentru că se simțeau siguri având o bucată de pâine lângă ei; 
ei aveau dovada tangibilă și concretă că viitorul lor era asigu-
rat. Acesta este un exemplu al providenței omenești, dar 
Dumnezeu spune: „Chiar dacă nu Mă vezi și nu Mă poți 
atinge, Eu voi fi cu tine în valea umbrei morții”. 

Când Pavel ne spune că „toate lucrurile lucrează îm-
preună spre bine”, el nu este doar înclinat spre optimism și 
nici nu fluieră în întuneric; el ne învață o premisă. El ne învață 
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o lege a lui Dumnezeu, anume că Dumnezeu a făgăduit și El 
este dedicat împlinirii făgăduinței Lui. El garantează prezența 
Lui în mijlocul suferinței, și nu doar atât, ci El a făgăduit că, 
indiferent cum ni se par nouă lucrurile sau prin ce trebuie să 
trecem în această lume, Dumnezeu ne va răscumpăra, pentru 
că Dumnezeul providenței este un Dumnezeu răscumpără-
tor. 
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Capitolul 9 

RĂUL NU ESTE                      
TOTUNA CU BINELE  
 

În credința noastră că tot ce ni se petrece este, în ultimă 
instanță, bine, ne pândește un pericol. Putem face greșeala 
fundamentală de a numi binele rău și răul bine, lucru pe care 
Biblia îl interzice cu strictețe. Aceasta este minciuna mon-
struoasă pe care șarpele o spune ca să amăgească, să ispitească, 
să acuze și să seducă poporul lui Dumnezeu, ca să-l îndepăr-
teze de adevăr. Noi avem tendința de a face acest lucru în na-
tura noastră decăzută. Când facem ceva ce încalcă vădit legea 
lui Dumnezeu, noi încercăm să găsim o cale de a justifica ce 
am făcut, o formă de justificare, astfel că, atunci când ne ex-
plicăm purtarea, ea este ilustrată mai degrabă ca o virtute de-
cât ca un viciu, pentru că am ajuns să numim răul bine. În 
același timp, avem obiceiul să răstălmăcim binele și răul până 
acolo încât ajungem, de fapt, să vorbim despre bunătatea lui 
Dumnezeu ca fiind ceva rău. 

Când marele profet Ioan Botezătorul a fost aruncat în 
temniță, el a trecut printr-un moment de îndoială și luptă. 
Acesta era omul care a stat pe malul râului Iordan și a spus: 
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„Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 
1:29). El era cel care chiar și-a pus în joc viața pentru mărturia 
lui despre Hristos. Dar, în timp ce era în temniță, el i-a trimis 
pe ucenicii lui la Isus cu o întrebare pe care o credem întru-
câtva problematică. Ucenicii lui Ioan L-au întrebat pe Isus: 
„Tu ești Acela care are să vină, sau să așteptăm pe altul?” (Ma-
tei 11:3). Ioan trecea prin valea umbrei morții și se temea de 
rău. El începuse să se clatine în credința lui în legătură cu 
identitatea Celui pe care fusese rânduit încă de la naștere să Îl 
propovăduiască drept prezența întrupată a lui Dumnezeu. 
Ioan trecea printr-un moment de criză. 

De câte ori ai simțit o astfel de îndoială? Poate că nu 
doar ai luat în considerare posibilitatea de a căuta un alt Mân-
tuitor sau Răscumpărător, ci chiar ai făcut asta. Poate că ți-ai 
spus: „Hristos nu este ceea ce caut eu, așa că o să văd dacă 
există altcineva care să mă ajute”. Cum a tratat Isus această 
căutare? El le-a spus ucenicilor lui Ioan: „Duceți-vă de spu-
neți-i lui Ioan ce auziți și ce vedeți: orbii își capătă vederea, 
șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învi-
ază, și săracilor li se propovăduiește Evanghelia” (v. 4-5). 

De ce a răspuns Isus la întrebarea lui Ioan în această 
manieră? Poate că Isus spunea ceva de genul acesta: „Ioane, 
în timp ce tu ești singur și te simți atacat de îndoieli, adu-ți 
aminte că Satana M-a ispitit în pustie. El voia ca Eu să fac tot 
felul de lucruri care să mă îndepărteze de chemarea Mea. Eu 
i-am spus că nu pot trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care 
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iese din gura lui Dumnezeu. Iar acel cuvânt care a ieșit din 
gura lui Dumnezeu include și Isaia 61, unde identitatea, Per-
soana și lucrarea lui Mesia sunt prezentate în detaliu: ‚Duhul 
Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a 
uns să le aduc vești bune celor nenorociți... să le vestesc robi-
lor slobozenia... să vestesc un an de îndurare al Domnului’”. 

Cu alte cuvinte, „Ioane, mergi înapoi și citește fișa pos-
tului Aceluia care avea să vină, pentru că Eu fac exact ceea ce 
trebuie să fac și ceea ce Biblia a spus că voi face”. Dar care era 
problema? În timp ce Ioan era în temniță, așteptările lui de la 
Isus nu erau împlinite. Iar când așteptările lui nu s-au împli-
nit, în mintea lui s-a strecurat îndoiala despre Hristos. 

Dar un lucru curios se petrece după ce ucenicii lui Ioan 
pleacă de la Isus. Isus se întoarce către oameni și începe să dea 
o mărturie nu despre Sine, ci despre Ioan Botezătorul. El a 
spus: „Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de 
vânt?” (v. 7). Noi ne întrebăm de ce a spus Isus aceste lucruri. 
Dacă oamenii auziseră discuția dintre Isus și ucenicii lui Ioan, 
poate că încrederea lor în Ioan Botezătorul avea să scadă. Iată 
de ce Isus i-a întrebat pe cine veniseră să vadă în pustie. Pe 
cineva îmbrăcat în haine moi? Cei îmbrăcați astfel trăiesc în 
palate. Acest Ioan, care zăcea în temniță pentru mărturia lui 
despre Isus, nu este o trestie clătinată în vânt. „Dintre cei năs-
cuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Bo-
tezătorul” (v. 11). 
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Apoi Isus dă o binecuvântare specială pentru Ioan: 
„Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de potic-
nire” (v. 6). Eu cred că Isus se gândea la ideea comună pe care 
wo găsim în Scriptură: conceptul pietrei sau a pricinii de po-
ticnire. Isus știa că unii oameni Îl considerau ofensator. Petru 
a spus ceva mai târziu că „El [Isus] este piatra lepădată de voi, 
zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului” (F.A. 4:11). 
Și totuși mulți L-au văzut ca o piatră de poticnire, simțindu-
se insultați de El. 

Relațiile dintre oameni se sfârșesc uneori în dispute și 
conflicte, și cei implicați ajung să se simtă insultați. Tu jig-
nești pe cineva și ești jignit de cineva. Aceste lucruri sunt parte 
din viețile noastre zilnice, nu-i așa? Biblia ne avertizează să nu 
fim insultători prin purtarea noastră, mai ales față de cei slabi 
și cei mici. „Vai de acela prin care vin [pricinile de păcătuire]”, 
a spus Isus (Luca 17:1). Noi suntem chemați să nu fim ofen-
satori în purtarea noastră, dar în domeniul eticii, noi facem 
deosebirea între o ofensă făcută și una percepută. Vedem acest 
lucru reflectat în exprimarea noastră când spunem ceva de ge-
nul: „Nu te simți jignit de ceea ce spun. Nu vreau să te simți 
ofensat. Nu vreau să îți fac niciun rău. Dacă aș vrea cu adevă-
rat să îți fac rău, ai avea tot dreptul să te simți ofensat, pentru 
că eu am comis o ofensă”. Aceasta este legată de ofensa făcută. 

Dar oamenii se simt uneori jigniți când noi nu le facem 
nimic rău. În acest caz, ofensa este percepută. Nimeni nu a jig-
nit pe nimeni, și totuși cineva s-a simțit jignit de ceea ce ai spus 
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sau ai făcut. Un exemplu perfect de acest fel de probleme este 
viața lui Isus. Dacă Isus ar fi ofensat pe cineva pe nedrept, 
acela ar fi fost un păcat, iar El n-ar mai fi fost fără păcat. Dacă 
El nu este fără păcat, înseamnă că nu poate mântui pe nimeni. 
Nu se poate mântui nici măcar pe Sine. Puritatea Lui este o 
cerință absolută pentru a Se califica să fie Răscumpărătorul 
nostru. Dar putem spune oare că nimeni dintre cei care s-au 
întâlnit cu Isus nu s-a simțit ofensat de El? Tot felul de oa-
meni s-au simțit astfel. Fariseii s-au simțit insultați de El. Căr-
turarii s-au simțit jigniți de Isus. 

Chiar și în această discuție pe care Isus o are cu oame-
nii, după ce Se desparte de ucenicii lui Ioan Botezătorul, El 
spune: „Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Sea-
mănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor: 
,V-am cântat din fluier, și n-ați jucat; v-am cântat de jale, și 
nu v-ați tânguit’” (Matei 11:16-17). În esență, Isus spune: 
„Vouă nu vă convine nimic”. Ioan a venit din pustie îmbrăcat 
în niște haine ciudate, asemenea lui Ilie, hrănindu-se cu lă-
custe și miere sălbatică. El le-a spus oamenilor să se pocăiască, 
fiindcă Împărăția lui Dumnezeu era aproape, iar ei nu erau 
gata de ea. Dar ce spuneau fariseii și cărturarii despre Ioan Bo-
tezătorul? Au zis că El avea un demon. 

Isus le-a spus cărturarilor și fariseilor că, deși ei nu voiau 
să se supună poruncii lui Dumnezeu transmisă prin Ioan Bo-
tezătorul, ca să se boteze, oamenii obișnuiți vedeau neprihăni-
rea lui Dumnezeu în el și se duceau la râul Iordan cerându-i 
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să îi boteze spre curățarea lor, astfel încât să nu fie pângăriți 
când avea să vină Mirele. 

Când Ioan a venit din pustie, el făcea ce era drept. Și ma-
joritatea oamenilor au văzut acțiunile lui Ioan ca fiind bune. 
Dar alții, precum fariseii și cărturarii, au considerat purtarea lui 
Ioan ca fiind rea și au spus despre el că era un demon. Astfel, ei 
au numit binele rău. Ei au fost insultați de neprihănire. Isus a 
arătat că Ioan venise ca un ascet, un om de o mare lepădare de 
sine, care trăia în pustie, hrănindu-se cu lăcuste și cu miere săl-
batică. Apoi Isus a venit și nu a postit, iar pe El L-au acuzat că 
era un bețiv și un gurmand, că mânca alături de vameși și de 
oamenii răi. Ei au spus că Isus era rău. Isus le-a zis că ei erau ca 
niște copii care, când li s-a cântat din fluier, au refuzat să dan-
seze, iar când li s-a cântat de jale, nu s-au tânguit. Când Ioan a 
venit, era vremea pentru tânguire. Țara era într-o stare de jale. 
Oamenii încă erau chinuiți, așteptând răscumpărarea lor. 
Nunta încă nu începuse. Mirele încă nu sosise. 

Mai târziu, Isus i-a învățat pe ucenicii Lui că, atunci 
când Mirele avea să vină și când avea să fie nunta, acela nu era 
un moment potrivit pentru post, ci pentru bucurie și cele-
brare. Când cântă fluierul, este vremea pentru dans. Nu te je-
lești când se cântă din fluier, și nu dansezi la o înmormântare, 
în timpul tânguirii. 

Dar tocmai lucrul cu care se lupta Ioan – și cu care și noi 
ne luptăm – ține de dezamăgirea pe care o simțim în raport cu 
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așteptările noastre. Dacă aș aștepta ceva de la tine și nu primesc 
acel lucru, mă voi simți dezamăgit. Mă pot simți chiar ofen-
sat. Iar dacă tu te simți ofensat și rănit, ofensa ta poate fi cu 
totul gratuită. Nu ai niciun drept să te simți ofensat, pentru 
că așteptarea ta n-a fost de la bun început una corectă. Dacă 
eu promit că voi face ceva până la un moment anume, ai avea 
tot dreptul să te simți ofensat. Cu asta se lupta Ioan Boteză-
torul. În timp ce era în închisoare, el se gândea: „Oare când 
va veni momentul în care Isus să facă următoarea mutare? Eu 
mă așteptam de mult timp asta de la Cel pe care L-am anunțat 
ca Împăratul care avea să Își dovedească regalitatea și să îi 
alunge pe romani”. Isus nu împlinea așteptările lui Ioan, așa 
că Ioan s-a simțit deranjat. „Să așteptăm pe un altul?” (v. 3). 

Așa facem noi când avem de-a face cu providența lui 
Dumnezeu. Noi avem anumite așteptări de la Dumnezeu, iar 
când El nu le împlinește, noi ne simțim ofensați și încercăm 
să căutăm pe altcineva care să ne împlinească așteptările. 
Acest lucru se petrece pentru că nu deosebim bine ceea ce 
Dumnezeu făgăduiește. El spune: „Eu voi împlini fiecare lu-
cru pe care l-am făgăduit vreodată, și îl voi împlini atunci 
când, după judecata Mea, este momentul potrivit. Dacă te aș-
tepți de la Mine să fac acel lucru când vrei tu, vei fi dezamă-
git și te vei simți ofensat, ajungând să numești binele rău”. 
Dar Dumnezeu nu face nimic rău, așa că trebuie să fim 
atenți așa încât credința noastră în providența lui Dumne-
zeu să fie cu adevărat credința că El face ca toate lucrurile să 
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lucreze împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe El și care 
sunt chemați după planul Său. 
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Capitolul 10 

PENTRU CEI CE ÎL                    
IUBESC PE DUMNEZEU  

 

Probabil că cel mai faimos pasaj din Scriptură care ne 
aduce mângâiere în legătură cu providența divină este cel din 
Romani 8:28: „știm că toate lucrurile lucrează împreună spre 
binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele 
celor ce sunt chemați după planul Său”. 

În capitolul de față ne vom îndrepta atenția către câ-
teva dintre aspectele importante din acest verset. Toate lucru-
rile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumne-
zeu, spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Acest 
verset nu este o promisiune universală ieșită din gura lui 
Dumnezeu, ca și cum El ar fi spus: „O să fac ca tot ce se pe-
trece vreodată să lucreze împreună spre binele și în beneficiul 
oricărui om în viața căruia se petrec sau prin cine se petrec 
acestea”. În această făgăduință se găsește o limitare. Făgădu-
ința le este dată celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu. 

Dacă nu Îl iubești pe Dumnezeu, nu ai nicio garanție 
că tot ce se petrece în viața ta este în ultimă instanță spre bi-
nele tău. Dacă nu te numeri printre cei chemați după planul 
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lui Dumnezeu, dacă acționezi activ împotriva planului lui 
Dumnezeu, nu trebuie să îți găsești refugiul în acest verset. 
Providența lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri. Ea in-
clude stăpânirea Lui, iar punerea ei în aplicare include aplica-
rea dreptății Lui. Iar El, în dreptatea Lui, îi va pedepsi pe pă-
cătoșii care nu se pocăiesc. 

Acesta este un gând înfricoșător. Și este cel mai înfrico-
șător dintre toate gândurile posibile. Este acel lucru la care ni-
ciun necredincios nu vrea să se gândească vreodată. Un om 
care refuză să se supună față de Dumnezeu își pune încrede-
rea și speră că Dumnezeu va ierta orice face el într-o manieră 
capricioasă, și că El nu îl va chema vreodată să dea socoteală. 
Societatea noastră consideră pedeapsa pentru crimă din ce în 
ce mai respingătoare. Dacă există ceva în această lume care 
strigă împotriva pedepselor date de guvernele omenești, cu 
cât mai mult trebuie să existe un protest împotriva oricărei 
idei că Dumnezeu ar putea să ne pedepsească! 

Dar Dumnezeu nu este interesat de corectitudinea po-
litică. Dumnezeu a decretat pedepsirea răului. Scriptura ne 
spune că El a hotărât o zi când va judeca întreaga lume, când 
va chema la judecată fiecare ființă omenească. Dacă acei oa-
meni nu Îl iubesc pe Dumnezeu, prezumtivele lucruri bune 
pe care ei le-au primit din mâna lui Dumnezeu în decursul 
vieților lor vor lucra de fapt împotriva lor. 

Scriptura ne spune că păcatul cel mai elementar, cel 
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mai fundamental al inimii omului este cel al nerecunoștinței. 
Când Pavel ne spune în Romani 1:18 că mânia lui Dumne-
zeu se descoperă din Cer, el nu spune că mânia Lui se desco-
peră împotriva inocenței, a neprihănirii sau a bunătății lui 
Dumnezeu. Dumnezeu nu este un tiran. El nu este capri-
cios. Dimpotrivă, mânia Lui se descoperă împotriva nele-
giuirii și a neevlaviei. Cel mai elementar și mai nesfânt lucru 
pe care noi, făpturile Lui, îl facem, așa cum ne spune Pavel, 
este că „nu Îl proslăvim ca Dumnezeu, nici nu Îi mulțu-
mim” (v. 21). 

În primul rând, Îl onorezi pe Dumnezeu? Ai un simță-
mânt al reverenței, devoțiunii și afecțiunii față de Dumnezeul 
care te-a creat? Așa cum ne învață Pavel, Dumnezeu a revelat 
prezența Lui clar și fără dubii; El Și-a revelat deja existența față 
de tine (v. 19). În natura noastră decăzută și coruptă, noi toți 
înăbușim acea cunoaștere; ne luptăm împotriva ei și căutăm 
să fugim de ea, astfel că o sfârșim refuzând să Îl onorăm pe 
Dumnezeu în mințile noastre. 

În al doilea rând, ai un simțământ de mulțumire față de 
Dumnezeu? Poate că te-ai simțit ofensat personal când ai fă-
cut un sacrificiu anume pentru o altă ființă omenească. Să zi-
cem că i-ai dat ceva costisitor sau i-ai făcut un anume bine, 
după care îți dai seama că acel om nu are absolut nicio apreci-
ere pentru ceea ce tu ai făcut. El sau ea nu manifestă nicio 
mulțumire și nu are niciun sentiment de recunoștință pentru 
ceea ce i-ai dăruit. Și te consideri jignit. 
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Acest lucru este de asemenea ofensator față de Dumne-
zeu, pentru că Scriptura ne spune că orice dar bun și desăvâr-
șit pe care îl primim vreodată în această lume vine de la Dum-
nezeu - orice (Iacov 1:17). Tu ai putea crede că ai câștigat și ai 
meritat să primești fiecare beneficiu de care ai avut parte, și că 
poți să te lauzi că este realizarea ta. Nu iei în considerare fap-
tul că orice îndemânare sau daruri pe care le ai ți-au fost date 
din mâna Creatorului tău. Tu Îl insulți pretinzând că este 
succesul tău, rezultatul îndemânării tale, sau poate chiar mai 
rău, rezultatul norocului. Iată cum ai disprețuit bunătățile 
care ți-au fost date de Dumnezeu. 

De fiecare dată când Dumnezeu ne dă un dar și este 
bun cu noi, el devine o ocazie pentru creșterea păcătoșeniei 
noastre. De fiecare dată când primim un dar de la Dumnezeu, 
dar refuzăm să recunoaștem că el vine de la Dumnezeu și re-
fuzăm să ne exprimăm recunoștința față de El pentru acel dar, 
ne facem vinovați de păcatul nerecunoștinței. 

Am explorat deja adevărul că, în lumina pasajului din 
Romani 8:28, orice lucru rău care se petrece vreodată în viața 
ta este, în ultimă instanță, un lucru bun. Dar mai este un aspect 
al acestui adevăr, o altă parte a acelei monede. Dacă nu Îl iu-
bești pe Dumnezeu, orice lucru bun care s-a petrecut vreodată 
în viața ta ajunge să fie în ultimă instanță un lucru rău, pentru 
că el lucrează acum spre pierzarea ta. Tu ți-ai împietrit inima și 
ți-ai crescut împotrivirea față de El, și cu orice dar pe care El ți-
l dă, vinovăția ta crește atât timp cât refuzi să fii mulțumitor. 
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Exprimat simplu, Romani 8:28 ne spune că, pentru 
acei care Îl iubesc pe Dumnezeu, nu există tragedie în sens ul-
tim. Iar pentru cei care Îl disprețuiesc pe Dumnezeu, nu 
există binecuvântare în sens ultim. Dacă nu Îl iubești pe 
Dumnezeu, binecuvântarea ta va deveni blestemul tău, iar 
dacă Îl iubești, blestemul tău va deveni binecuvântarea ta. Nu 
există nicio altă posibilitate. 

Eu am avut cândva un profesor la seminarul teologic, 
care făcea o deosebire nu doar între bine și rău, ci și între bine-
bine și bine-rău, și între rău-bine și rău-rău. El folosea această 
deosebire pentru a exprima ceea ce noi am analizat în legătură 
cu pasajul din Romani 8:28. Un lucru bun-rău este ceva care, 
omenește vorbind, este cu adevărat ceva rău. Păcatul meu este 
cu adevărat rău, și nu vreau să fac greșeala de a numi bun pă-
catul meu. El este rău. 

Când profesorul meu spunea că este bine-rău, el voia 
să spună că acel lucru era rău în legătură cu ceea ce eu am fă-
cut. Noi ne gândim la frații lui Iosif, care i-au făcut ceva rău 
acestuia, și a fost cu adevărat rău ce au făcut ei, dând socoteală 
înaintea lui Dumnezeu pentru acel lucru rău. Dar providența 
lui Dumnezeu a lucrat prin acel rău ca să producă ceva bun. 
Un alt exemplu este cel al lui Iuda. Trădarea lui Isus de către 
Iuda a fost una reală; a fost un rău real. Noi nu vrem să spu-
nem că fapta lui rea ar fi fost bună. Dar este cu siguranță ceva 
bun că el a comis-o, pentru că prin trădarea lui s-a ajuns apoi 
la ispășire. 
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Pe de altă parte, avem răul-bine. Răul-bine are loc 
atunci când ceva bun ți se petrece, care lucrează împreună 
spre judecata ta, caz în care rezultatul este rău. Un exemplu 
este când noi disprețuim darurile lui Dumnezeu, astfel că 
toate lucrurile lucrează împreună spre răul nostru. Orice bi-
necuvântare pe care o primește omul care nu se pocăiește de-
vine o tragedie pentru el. Orice dar bun și desăvârșit pe care 
Dumnezeu i-l dă îi adună în final grămezi de cărbuni aprinși 
peste capul lui, ca urmare a nemulțumirii și a nedreptății lui 
față de Dumnezeu, care se înmulțesc în acest fel. Un astfel de 
om își strânge o comoară de mânie pentru ziua mâniei (Rom. 
2:5). 

Noi avem o înclinație nebunească nu doar de a crede că 
Dumnezeu nu ne va pedepsi, ci și să riscăm spunând în sinea 
noastră că, „dacă El ne pedepsește, toate păcatele noastre sunt 
la fel de grave, astfel că nu va fi nicio diferență între ele în ce 
privește pedeapsa”. 

Oamenii mi-au spus cândva: „Ei bine, am poftit după 
acea femeie. Aș putea foarte bine să merg mai departe și să 
comit adulter. Nu voi fi mai vinovat decât sunt deja și, chiar 
dacă există o pedeapsă, va fi oricum aceeași”. Pavel a spus că, 
de fiecare dată când noi refuzăm să fim recunoscători pentru 
darul lui Dumnezeu, acea nerecunoștință merge într-un cont 
bancar, într-o vistierie. Ea nu este vistieria meritelor, nici cea 
a bogățiilor lui Hristos, nici un tezaur de binecuvântări. Ea 
este vistieria de mânie. Pavel a spus: „îți aduni o comoară de 
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mânie pentru ziua mâniei”. 

Unii speră și se roagă să nu existe nicio zi a mâniei. Dar 
dacă profeții din Vechiul Testament au propovăduit ceva, ei 
au propovăduit că există o zi rânduită pentru mânie. Dacă 
Isus a predicat ceva, El a accentuat adevărul înfiorător că va 
exista o zi a judecății și că vom da socoteală până și pentru cel 
mai neînsemnat cuvânt nefolositor pe care l-am rostit. Am 
putea spera că Dumnezeu nu are nicio mânie, dar El are mâ-
nie. Am putea spera că nu va exista nicio zi a mâniei, dar ea 
există. Și dacă Dumnezeu este capabil de mânie și a rânduit o 
zi a mâniei, cel mai nefast lucru pe care l-am putea face este să 
ne acumulăm mânie pentru acea zi a mâniei, despre care Bi-
blia spune că va fi o zi a întunericului, când nu va fi lumină 
(Amos 5:18). 

Așadar, vedem că Romani 8:28 este o veste bună și este 
o veste rea. Pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu, care sunt 
chemați după planul Lui și care se bucură de stăpânirea Lui 
providențială, aceasta este cea mai bună dintre toate veștile 
posibile. Pentru cei care rămân nemulțumitori și neiubitori 
față de Dumnezeu, aceasta este cea mai nefastă dintre toate 
veștile posibile. Ce fel de veste este ea pentru tine? 

Eu cred cu fermitate că înțelegerea de către creștin a 
providenței lui Dumnezeu este crucială pentru felul în care 
ne trăim viața creștină. Rugăciunea mea este ca fiecare credin-
cios să ajungă la o înțelegere profundă a lui Dumnezeu și a 



106 DE CE EXISTĂ RĂUL?  |  R.C. SPROUL 

 

controlului Lui providențial peste toate lucrurile, inclusiv 
peste rău. 
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