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Frumuseţea scripturii Partea 5. 

  

SSUUFFEERRIINNŢŢĂĂ??  
 

Cuprins: 
• Cum poate un Dumnezeu al iubirii să îngăduie suferinţa? 
• „Nimănui nu-i pasă de mine!” 
• Mărturisirea cărţii apocalipsa 
• La început nu a fost aşa 
• Adevăratul răspunzător 
• Cine i-a făcut rău lui Iov? 

 
 

Cum poate un Dumnezeu al iubirii 
să îngăduie suferinţa? 
 

Clara Anderson lucra ca menajeră într-o 
casă din San Francisco. Ea era o femeie deosebit 
de amabilă şi foarte conştiincioasă. Într-o zi, 
după ce lucrase timp de cincisprezece ani pentru 
acelaşi patron, Clara a dispărut dintro dată. 
Patronul ei nu avea nici o idee unde ar fi putut 
pleca. Părea că, pur şi simplu, dispăruse. Apoi, 
în mod miraculos, după zile de căutare, 
departamentul serviciilor sociale a găsit-o. Clara 
era pe punctul de a muri de foame, pe un munte 
retras, aflat în afara oraşului San Francisco. Ea a 
spus: „Vreau să mor. Lăsaţi-mă în pace.” Când 
reporterul care o găsise i-a luat interviul, Clara a 
spus: „Iată, nimănui nu-i pasă de mine. Nu sunt 
decât o simplă menajeră - doar una dintre miile de 
menajere care se ocupă cu îngrijirea curăţeniei în 
casele oamenilor. Viaţa mea nu are nici o valoare. Nu 
am nici o rudă apropiată, nu am familie, nu am 
prieteni. Sunt atât de singură încât vreau să mor. Nu 
exista nici o persoana pe care să o pot considera 
prietenă apropiată - nimeni cu care să pot vorbi, 
nimeni căruia să-i pot deschide inima. Aşa că, lăsaţi-
mă să mor, pentru că nimănui nu-i pasă de mine cu 
adevărat!” 
 
 

„Nimănui nu-i pasă de mine!” 
 

- este strigătul disperat al bărbaţilor şi 
femeilor de pe această planetă singuratică. 

Recent, într-un sondaj de opinie cu privire la 
Dumnezeu, mai multe persoane au fost 
întrebate: „Dacă aţi putea să-I puneţi Lui 
Dumnezeu o întrebare, care ar fi aceasta? Ce aţi 
răspunde personal?” 

Iată ce ar întreba milioane de oameni: 
o „Doamne, îţi pasă de mine cu adevărat? Dacă 

eşti atât de bun, de ce există atât de multă boală, 
suferinţă şi moarte în lumea noastră?” 

o „De ce există atât de multe griji şi necazuri?” 
o „De ce există foamete, inundaţii, dezastre 

naturale şi război?” 
Privim în jurul nostru şi suntem conştienţi 

că în lumea aceasta există o forţă a răului. În 
fiecare zi, pretutindeni au loc tragedii teribile. 
Cine este răspunzător pentru toate tragediile, 
necazurile şi suferinţele acestei lumi? 

Mulţi oameni dau vina pe Dumnezeu 
pentru greutăţile lor. Atât de adesea îi auzim 
întrebând: „De ce mi-a făcut Dumnezeu mie 
aceasta?” 

Haideţi să vedem ce spune Biblia despre 
marea bătălie care se desfăşoară între puterile 
binelui şi puterile răului! 

de ce este atâta
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Aţi putea întreba: „Dacă nu Dumnezeu este cel 
care aduce toate aceste necazuri şi dureri în lume, 
cine este adevăratul responsabil pentru toate 
tragediile la care suntem martori în fiecare zi?” 
Biblia demască vinovatul într-o maniera precisă! 
Domnul Isus a spus o pildă, despre un fermier 
care semănase seminţe bune în ogorul lui, dar 
când plantele au început să răsară, în ogor 
apăruse şi neghina. 

„Robii stăpânului casei au venit, şi i-au zis: 
Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? 
De unde are dar neghină?” (Matei 13:27) Ei 
doreau să ştie de unde apăruse neghină? 

„El le-a răspuns: ,,Cel ce seamănă sămânţă bună, 
este Fiul omului. Ţarina este lumea; sămânţa bună 
sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii Celui rău. 
Vrăjmaşul care a semănat-o este Diavolul.” (Matei 
13:37-39). 

Înţelegeţi? În timp ce Dumnezeu manifestă 
iubire şi bunătate faţă de toţi, există o altă putere 
care acţionează în această lume, aducând 
dezastrul, tragedia, moartea şi boala în viaţa 
copiilor Lui Dumnezeu. 
 
 

Mărturisirea cărţii apocalipsa 
 

Ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, ne descrie 
cum a început totul, astfel încât să putem 
cunoaşte şi înţelege adevărul cu privire la ceea 
ce s-a întâmplat în cer şi ce anume a provocat 
necazul atât de mare pe planeta Pământ. 

Veţi descoperi originea răului. Poate că vă 
va surprinde, dar în cer a fost cândva un război! 
„Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-
au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au 
luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a 
mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel 
vechi, numit Diavolul şi satana, acela care înşeală 
întreaga lume, a fost aruncat pe pamânt; şi împreună 
cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.” (Apocalipsa 
12:7-9) 

Acum, să observăm modul în care este 
descris acest balaur sau diavolul, în Apocalipsa 
12:3-4: „În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a 
văzut un mare balaur roşu, cu şapte capete, zece 
coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete. Cu 
coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului, 
şi le arunca pe pământ ...” După relatarea Bibliei, o 
treime din îngerii cerului l-au urmat pe 

înşelător, în răzvrătirea lui împotriva Lui 
Dumnezeu. 

Dar să descoperim mai multe despre acest 
înger căzut, numit Lucifer. În Vechiul Testament 
este descris ca fiind Regele Tirului şi despre el se 
spun următoarele: „Aşa vorbeşte Domnul, 
Dumnezeu: ajunsesei la cea mai înaltă desăvârşire, 
erai plin de înţelepciune, şi desăvârşit în frumuseţe. 
Stăteai în Eden, grădina Lui Dumnezeu, şi erai 
acoperit cu tot felul de pietre scumpe: ... Erai un 
heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe 
muntele cel sfânt al Lui Dumnezeu, umblai prin 
mijlocul pietrelor scânteietoare.” (Ezechiel 28:12-
14) 

Lucifer a fost un înger frumos şi creat de 
Dumnezeu desăvârşit din toate punctele de 
vedere. El era îngerul care stătea chiar lângă 
tronul Lui Dumnezeu, în calitate de heruvim 
ocrotitor. Lucifer deţinea o poziţie înaltă în cer. 
De fiecare parte a tronului harului sau tronului 
Lui Dumnezeu, se aflau doi îngeri - unul la 
dreapta şi altul la stânga. Unul dintre aceştia era 
Lucifer. El însă nu a fost mulţumit să stea chiar 
lângă Dumnezeu. EL A VRUT SĂ FIE 
DUMNEZEU! Ceva se întâmplase în interiorul 
lui Lucifer şi în relaţia lui strânsă cu Dumnezeu. 
Dumnezeu i-a spus lui Lucifer: „Ai fost fără 
prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până 
în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.” (Ezechiel 
28:15) „Ti s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii 
tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta ...” 
(Ezechiel 28:17). 

Acest înger frumos, aflat într-o poziţie 
înaltă, a devenit egoist. El a poftit slava şi 
respectul care I se cuveneau numai Lui 
Dumnezeu. A fost înfometat după putere şi a 
avut îndrăzneala şi a încercat să-L înfrunte pe 
Creatorul Său, pentru a-I lua locul la conducerea 
universului. Să ascultăm cu atenţie: „Cum ai 
căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! 
Cum ai fost doborât la pământ ... Tu ziceai în inima 
ta: Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de 
domnie mai pe sus de stelele Lui Dumnezeu ... voi fi 
ca Cel Prea Înalt.” (Isaia 14:12-14). Când aceste 
cuvinte arogante au ieşit de pe buzele lui 
Lucifer, iubirea şi armonia desăvârşită a cerului 
s-au spart într-o mulţime de cioburi egoiste. 

Nu a trecut multă vreme până când Lucifer 
a început să răspândească spiritul nemulţumirii 
şi printre ceilalţi îngeri. Încet dar sigur, el a 
subminat iubirea şi dreptatea Lui Dumnezeu. 
Asemenea unui fruct alterat într-o cutie, 
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răzvrătirea lui s-a transmis şi la ceilalţi îngeri 
din cer. 

Poate că vă miraţi de ce Dumnezeu nu l-a 
nimicit pe satana chiar la data aceea. Dumnezeu 
ar fi putut să-l extermine pe Lucifer şi pe îngerii 
care i se alăturaseră în răzvrătirea lui, 
distrugându-i printr-o singură fulgerare 
orbitoare, dar dacă ar fi procedat astfel, toate 
creaturile Sale ar fi început să-I slujească de 
frică. 

Să presupunem că Dumnezeu ne-ar fi luat 
libertatea de a alege şi ne-ar fi transformat pe 
toţi în nişte roboţi! [Ad lib] Câţi dintre dv. aveţi 
copii? Sunt câţiva. Aţi fi dorit un copil robot? 
Cum v-ar plăcea să fi avut un copil pe care să-l 
programaţi să asculte absolut tot ceea ce îi 
cereţi? Copilul s-ar trezi dimineaţa şi ar spune: 
„Da, mami, îmi voi mânca orezul.” „Da, tati, îmi voi 
face curăţenie în cameră.” Aţi avea un robot - rece, 
metalic, un robot mecanic. Nu aţi mai avea un 
copil. Aţi dori un asemenea copil? Desigur că 
nu. Nici Dumnezeu nu a dorit asemenea fiinţe. 

Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii. El 
poate fi fericit doar într-o relaţie iubitoare cu 
creaturile Sale, care să I se închine pentru că Îl 
iubesc şi se încred în El. 

satana a pus la îndoială legile şi dreptatea 
Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu impusese 
aceste legi prin forţă, ca să dovedească cine este 
conducătorul! El le instituise pentru a proteja 
creaturile Sale, pentru a le asigura pacea şi 
fericirea. 

Legile Lui sunt asemenea semafoarelor şi a 
semnelor de circulaţie care limitează viteza, 
plănuite pentru siguranţa şi bunăstarea noastră. 
Dar acest înger, mai respectat decât toţi ceilalţi 
îngeri, a considerat că el ar putea conduce 
universul mai bine ca Dumnezeu, Creatorul lui! 
satana, s-a transformat singur într-un diavol, 
într-un vrăjmaş a Lui Dumnezeu! 

Dumnezeu îi dăruieşte fiecărei fiinţe 
capacitatea de a alege să asculte sau să I se 
împotrivească. Deoarece este corect şi iubitor, 
Dumnezeu i-a îngăduit satanei să demonstreze 
înaintea universului maniera în care dorea el să 
conducă lumea. Noi nu înţelegem cu totul de ce 
s-au întâmplat toate acestea, de ce a pornit 
satana cu acest văl de împotrivire, în timp ce 
Dumnezeu era atât de iubitor şi bun faţă de toţi 
ingerii şi toate fiinţele create. 

Bătălia începută în cer nu s-a încheiat încă, 
doar şi-a schimbat locul. Pământul avea să fie 
terenul de desfăşurare al marii controverse 
dintre bine şi rău, locul în care satana urma să 
demonstreze maniera lui de guvernare şi modul 
în care dorea să conducă lumea. Dar de ce 
pamântul? De ce a trebuit ca planeta noastră să 
devină „... o privelişte pentru lume, îngeri şi 
oameni?” (1 Corinteni 4:9) 
 
 

La început nu a fost aşa 
 

Pământul tocmai ieşise din mâna 
Creatorului, dincolo de orice descriere în ce 
priveşte splendoarea, desăvârşirea şi 
perfecţiunea lui. În mod evident, satana a gândit 
la fel, deoarece a considerat această lume drept 
un trofeu vrednic de cucerit. El intenţiona să 
pună stăpânire pe această planetă de o 
frumuseţe atrăgătoare şi plină de prospeţime - o 
lume nou născută. Cu toate că au fost creaţi 
desăvârşiţi, Adam şi Eva, - tatăl şi mama 
neamului omenesc - nu se aflau în afara oricărei 
posibilităţi de a comite greşeli. Ei aveau 
libertatea de a alege să-L iubească şi să asculte 
de Dumnezeu sau mai bine să ignore 
instrucţiunile Lui. 

Loialitatea lor, a lui Adam şi Eva, trebuia 
verificată, iar testul urma să se concentreze 
asupra unui singur pom. Dumnezeu i-a 
avertizat: ,,Poţi să mănânci după plăcere din orice 
pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui 
şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei 
mânca din el, vei muri negreşit. (Geneza 2:16-17) 

Aceasta era o prevedere justificată şi nu iera 
deloc greu de îndeplinit. Ei se puteau simţi în 
siguranţă. Dar omul este cel mai vulnerabil când 
uită să fie precaut, tocmai atunci când se simte 
în siguranţă poate fi surprins total lipsit de 
apărare. Aşa i s-a întâmplat Evei. satana şi-a 
folosit puterea supranaturală de a o înşela. 

De cele mai multe ori, satana nu acţionează 
într-o manieră deschisă. El este deosebit de 
amăgitor, un mincinos, folosindu-se de 
organizaţii, oameni sau chiar de un şarpe! Din 
acest motiv, Pavel spunea: „Îmbrăcaţi-vă cu toată 
armătura Lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept 
împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de 
luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva 
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căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva 
duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” 
(Efeseni 6:11-12). 

Eva a fost înşelată căzând în cursă. Ea nu 
suspectase nici o clipă că acele cuvinte rostite de 
şarpele vorbitor, veneau de la satana. Diavolul, 
vorbind printr-un şarpe, a întrebat-o: „... Oare a 
zis Dumnezeu cu adevărat: Să nu mâncaţi din toţi 
pomii din grădină?” (Geneza 3:1). Eva a răspuns, 
,,Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din 
grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul 
grădinii, Dumnezeu a zis: Să nu mâncaţi din el, şi 
nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi. Atunci 
şarpele a zis femeii: Hotărât, că nu veţi muri.” 
(Geneza 3:2-4) 

Când a auzit cuvintele şarpelui, desigur Evei 
trebuia să-i fi trecut prin minte gândul că el 
spunea ceva diferit de ceea ce le spusese 
Dumnezeu. Probabil că în timp ce ea se simţea 
încurcată, şarpele observând aceasta a adăugat 
în grabă: “dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi 
mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca 
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” (Geneza 3:5) 

Diavolul sugera că Dumnezeu este nedrept, 
că îl împiedică pe om să beneficieze de ceva 
bun. A fi ca Dumnezeu - era dorinţa arzătoare a 
satanei şi motivul căderii lui. Acum, această idee 
suna frumos şi pentru Eva şi condusă de un 
impuls necugetat, a acţionat. “Femeia a văzut că 
pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că 
pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A 
luat deci din rodul lui, şi a mâncat ...” (Geneza 3:6), 
Şi Eva a dat şi bărbatului ei, şi bărbatul a mâncat 
şi el. 

Adam şi Eva au căzut la testul iubirii şi 
loialităţii faţă de Dumnezeu şi nu a trecut multă 
vreme, până când au înţeles că greşiseră. satana 
a răpit lumea nou născută! Din acel moment, el 
a lansat pretenţia de a deţine titlul de “Prinţ al 
lumii”. El a devenit domnitorul unei planete 
răzvrătite! 

Adam şi Eva ascultaseră glasul celui rău. 
Acea zi tragică se apropia de încheiere şi ca de 
obicei, Dumnezeu a venit în răcoarea serii şi a 
început să-i caute pe Adam şi pe Eva. Până 
atunci, fusese momentul cel mai fericit al zilei - 
posibilitatea de a se plimba şi de a vorbi în mod 
direct cu Dumnezeul care îi crease. Dar în acea 
zi, Adam şi Eva au fugit şi s-au ascuns printre 
arbuşti! În cele din urmă, Adam s-a strecurat 

încet, ieşind din ascunzătoarea grădinii şi a 
mărturisit: “... Ţi-am auzit glasul în gradină; şi mi-
a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.” 
(Geneza 3:10) 

Lui Adam nu îi mai fusese frică niciodată, 
dar aceasta este urmarea păcatului. Păcatul îi 
face pe oameni să se teamă şi de Dumnezeu. 
Dumnezeu a întrebat: “... Nu cumva ai mâncat din 
pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” 
(Geneza 3:11). Adam a răspuns: “... Femeia pe 
care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din 
pom şi am mâncat.” (Geneza 3:12). Cu câteva ore 
înainte, Adam fusese dispus să moară pentru 
Eva. Acum, o învinuia tocmai pe ea şi Îl 
învinuia, de asemenea, pe Dumnezeu, pentru 
faptul că o crease. Cum sfărâmă păcatul 
dragostea! 

Dar Eva nu era mai puţin acuzatoare. Când 
Dumnezeu a întrebat-o ce făcuse, ea a răspuns: 
“... Şarpele m-a amăgit, şi am mâncat din pom.” 
(Geneza 3:13). Eva a aruncat vina de asemenea 
asupra Lui Dumnezeu! Cu alte cuvinte, ea 
spunea: “Şarpele pe care l-ai făcut Tu, m-a dus în 
ispită.” 

Chiar în acea zi, Adam şi Eva au fost sortiţi 
morţii! Pentru a-i împiedica să mai mănânce din 
pomul vieţii, Dumnezeu i-a scos pe Adam şi pe 
Eva afară din grădina care le slujea drept cămin. 
Diavolul le spusese că nu vor muri, dar Biblia 
spune: “Toate zilele pe care le-a trăit Adam, au fost 
de nouă sute trei zeci de ani; apoi a murit. (Geneza 
5:5) Prea târziu, au descoperit că diavolul este 
“... mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8:44). 
 
 

Adevăratul răspunzător 
 

Este uşor să-L acuzi pe Dumnezeu pentru 
nenorocirea şi devastarea lumii, dar adevăratul 
responsabil pentru acest dezastru este satana. El 
este cel care a adus necazul asupra acestei 
planete şi cel care, de atunci şi până azi, 
provoacă păcatul şi suferinţa. 

Domnul Isus l-a demascat pe diavol şi 
metodele prin care îi face pe oameni să sufere. 
Într-un Sabat, pe când vorbea în sinagogă, 
Domnul a observat o femeie chinuită de o 
deformaţie fizică. Mişcat de situaţia ei demnă de 
milă, Domnul Isus a vindecat-o. Conducătorii L-
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au criticat imediat, deoarece vindecarea avusese 
loc într-o zi de Sabat - ziua sfântă de închinare a 
Lui Dumnezeu. Dar observaţi cum Şi-a justificat 
El fapta săvârşită: “Dar femeia aceasta, care este o 
fiică a lui Avraam, şi pe care satana o ţinea legată de 
optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de 
legătura aceasta în ziua Sabatului?” (Luca 13:16) 
Domnul Isus a spus că satana o ţinuse legată pe 
acea femeie timp de optsprezece ani. satana era 
vinovatul! 

De fapt, satana este forţa sinistră care se 
ascunde dincolo de boală şi suferinţă, dincolo de 
durerea de inimă şi de moarte! Probabil că 
niciunde altundeva în Biblie, nu este expusă mai 
bine strategia satanei, ca în primul capitol al 
cărţii Iov, într-o conversaţie dintre diavolul şi 
Dumnezeu. 

La un anumit timp după căderea lui satana, 
fiii Lui Dumnezeu sau prezentat înaintea Lui, 
iar satana a venit şi el. Gânditi-vă la aceasta! O 
adunare a fiilor Lui Dumnezeu, la care satana a 
venit neinvitat! “Domnul a zis satanei: De unde 
vii?” Cu alte cuvinte, cine te-a invitat? Ce drept 
ai să vii aici? satana I-a răspuns Domnului: “De 
la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care 
am făcut-o pe el.” (Iov 1:7). satana pretindea 
domnia asupra planetei Pământ. El uzurpase 
poziţia lui Adam! Adam este numit un “fiu al 
Lui Dumnezeu” (Vezi Luca 3:38), aşa cum erau 
numiţi cei care veniseră în acea zi la o întrunire 
cu Dumnezeu. Este posibil că acele fiinţe să fi 
fost conducătorii celorlalte lumi, întocmai 
precum fusese Adam la început în lumea 
noastră, fiind şi primul om creat pe pământ?! 

În orice caz, pretenţia satanei, de a 
reprezenta Pământul, nu a trecut neobservată. 
Domnul i-a spus satanei: ”... Ai văzut pe robul 
Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un 
om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de 
Dumnezeu şi se abate de la rău. Şi satana a răspuns 
Domnului: Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? 
Dar ia întinde-Ţi mâna, şi atinge-Te de tot ce are, şi 
sunt încredinţat că Te va blestema în faţă”. (Iov 1:8-
9, 11) 

Ce provocare! satana pretindea că singurul 
motiv al loialităţii lui Iov faţă de Dumnezeu, se 
datora binecuvântărilor Lui Dumnezeu, şi nu 
pentru ca Iov Îl iubea şi se încredea în El. 
“Domnul a zis satanei: Iată, îţi dau pe mâna tot ce 
are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Şi satana a 
plecat dinaintea Domnului.” (Iov 1:12) 

satana a plecat, dornic să pună mâna căt mai 
repede pe posesiunile lui Iov. Loviturile au 
început să cadă îndată: Prima - săbeenii au furat 
vitele lui Iov şi au ucis slujitorii lui. A doua - un 
foc a căzut din cer şi i-a ucis turmele de oi şi 
păstorii. A treia - au venit caledeenii şi au jefuit 
cămilele lui Iov. A patra (veştile cele mai 
cutremurătoare) - o furtună a dărâmat casa 
fiului cel mare al lui Iov. Înăuntru avea loc o 
sărbătoare şi toţi cei zece copii ai lui Iov au fost 
ucişi! Sărmanul Iov! El credea că Domnul fusese 
cel care îi luase averile şi provocase toate 
nenorocirile. Iov nu înţelegea că diavolul era 
autorul! 

Deşi era copleşit de durere, loialitatea lui 
faţă de Dumnezeu a ramăs neschimbată. El a 
spus: “... Domnul a dat, şi Domnul a luat - 
binecuvântat fie Numele Domnului!” (Iov 1:21) În 
ciuda faptului că Iov nu putea înţelege tragediile 
care îi devastaseră proprietatea şi îi uciseseră 
copiii, el a continuat să se încreadă în bunătatea 
Lui Dumnezeu ca şi mai înainte. 

Dar satana încă nu a fost mulţumit. El L-a 
provocat pe Dumnezeu din nou, spunând: “... 
Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. Dar ia întinde-Ţi 
mâna şi atinge-Te de oasele şi de carnea lui, şi sunt 
încredinţat că Te va blestema în faţă. Domnul a zis 
satanei: Iată, ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i viaţa.” 
(Iov 2:4-6) 

Testul continuă! Va rămâne Iov loial faţă de 
Dumnezeu, când situaţia avea să devină mai 
aspră, sau Îi va întoarce spatele Lui Dumnezeu? 

“Şi satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a 
lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până 
în creştetul capului.” (Iov 2:7). Dacă aţi avut 
vreodată o rană inflamată, ştiţi cât de dureroasă 
poate fi aşa o rană. Imaginaţi-vă ce înseamnă să 
fii acoperit de răni inflamate din cap şi până la 
picioare! Chiar dacă satana îl lipsise de averi, de 
copii şi de sănătate, Iov a rămas loial faţă de 
Dumnezeu. Ce om deosebit a credinţei! Biblia 
spune: “În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc, şi n-
a vorbit nimic necuviincios împotriva Lui 
Dumnezeu.” (Iov 1:22). 
 
 

Cine i-a făcut rău lui Iov? 
 
o Cine l-a rănit pe Iov? SATANA! 
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o Cine a adus plăgile asupra lui Iov? 
SATANA! 

o Cine i-a furat averea şi i-a omorât servitorii? 
SATANA! 

o Cine a adus furtuna care i-a omorât copiii? 
SATANA! 
Dumnezeu poate permite dificultăţile 

pentru a ne testa loialitatea şi dragostea, dar 
satana este responsabil de tot răul de pe planeta 
noastră! 

Suntem prinşi cu toţii în centrul unei drame 
cosmice înspăimântătoare, a unui conflict între 
autoritate şi nelegiuire, între Creator şi satana, 
adevăratul răzvrătit. Noi nu suntem doar nişte 
spectatori. Noi suntem implicaţi, indiferent dacă 
dorim aceasta sau nu. 

Ideea că satana este doar un mit sau o 
influenţă, ne lasă total nepregătiţi pentru a ne 
confrunta cu o fiinţă inteligentă, cum este el în 
realitate. Cartea Apocalipsei ne spune: “De aceea 
bucuraţi-vă, ceruri, şi voi care locuiţi în ceruri! Vai 
de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la 
voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are 
puţină vreme.” (Apocalipsa 12:12) 

Apostolul Petru a scris următoarea 
avertizare: “Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că 
potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu 
care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 
5:8). 

Chiar dacă satana îşi desfăşoară activităţile 
sale răutăcioase, Dumnezeul creator are un plan 
de restaurare, care Îl include pe Fiul Său cel 
iubit, Domnul Isus, care a fost dispus să moară 
pentru a plăti datoria noastră, astfel încât şi noi 
să putem primi viaţa veşnică. 

Biblia spune că satana vine ca un leu râcnind 
şi care dă târcoale. satana a acţionat prin 
intermediul Regelui Irod, intenţionând să-L 
distrugă pe copilul Hristos (El a fost învins). 
satana a venit la Domnul Isus în pustie, 
deghizându-se într-un înger ceresc şi ispitindu-L 
de trei ori (El a fost învins). satana a instigat 
mulţimile pentru a-L ucide pe Domnul Isus la 
Calvar (El a ajuns un vrăjmaş învins pentru 
totdeauna). 

A existat un Calvar şi Isus a murit, dar a 
existat şi o înviere şi Isus a înviat din morţi! 
Lăudat fie Dumnezeu! Prin urmare, Dumnezeu 
L-a dat pe propriul Său Fiu; iar Fiul S-a dat pe 
Sine Însuşi, pentru a schimba soarta mea şi a 

dumneavoastră. A fost un ceas al victoriei, o zi a 
eliberării pentru toţi prizonierii diavolului de pe 
planeta Pământ. În acea zi, satana a devenit un 
vrăjmaş învins! 

Prin moartea Sa, Domnul Hristos a câştigat 
dreptul de a nimici răul şi suferinţa în întregime. 
În Evrei 2:14, Pavel a scris: “Astfel dar, deoarece 
copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El 
Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin 
moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, 
adică pe diavolul.” 

satana a demonstrat în faţa tuturor fiinţelor 
inteligente din univers, care este adevărata 
natură a caracterului său. Faptele lui continuă să 
demonstreze modul în care ar dori el să conducă 
lumea. Tornade, cutremure de pământ, 
inundaţii, crime, boli, necazuri şi durere! 
Aceasta este ceea ce vedem zi de zi! Dincolo de 
toate acestea, nevăzută, se află activitatea 
supranaturală a satanei. Aceste tragedii nu sunt 
faptele Lui Dumnezeu - ele sunt faptele 
diavolului. 

Poate că vă întrebaţi de unde vin întristarea, 
necazul şi dificultăţile din viaţa dumneavoastra. 
Poate că sunteţi întristaţi de pierderea unui copil 
sau a unei persoane dragi şi întrebaţi „unde este 
Dumnezeu?” Biblia ne învaţă că Dumnezeu este 
prezent. El Se află în mijlocul necazurilor, 
durerilor şi problemelor dv. El va veni curând 
pentru a rezolva problema păcatului şi a 
suferinţei. 

Vestea bună este că această planetă celestă, 
răpită de satana, va fi salvată curând. 
Cunoaşterea acestui fapt ar trebui să liniştească 
temerile pasagerilor agitaţi şi îngrijoraţi de pe o 
planetă care a pornit întro direcţie greşită! 
Dumnezeu are un plan de distrugere a satanei – 
diavolul înşelător - şi, cu ocazia întâlnirilor 
viitoare, vom studia acest plan în amănunţime. 

Să vedem ce ne spune Biblia despre sfârşitul 
satanei: „... te nimicesc, heruvim ocrotitor ... scot 
din mijlocul tău un foc, care te mistuie, şi te prefac în 
cenuşă pe pământ ...” (Ezechiel 28:18). 

Păcatul şi suferinţa vor dispare pentru 
totdeauna. Da, dragi prieteni, Domnul Isus vine 
curând! Nu doar ca un Galilean umil, nu ca un 
om batjocorit, scuipat şi respins. Nu ca unul care 
atârna pe o cruce, ci ca Rege al regilor şi Domn 
al domnilor, având dreptul de a domni! Trebuie 
să fim gata pentru a-L întâmpina, căci dacă 
pierdem aceasta, pierdem totul! 



-  F R U M U S E Ţ E A  S C R I P T U R I I  –  D E  C E  E S T E  A T Â T A  S U F E R I N Ţ Ă  –  P A R T E A  5 .  
    

    

7  www.1843-chart.com 

Întrebarea de astăzi este, În cine vom crede? 
Pe cine vom urma? Un Dumnezeu iubitor - sau 
un înger căzut? Liniile sunt trasate; întreaga 
lume este împărţită în două tabere. Cui îi oferim 
noi loialitatea noastră? În care tabără ne aflăm 
noi? 

Celui cu inima mereu neliniştită şi 
însingurată, celui cu sufletul mereu îndurerat şi 
vinovat, tuturor copiilor Lui de pe o planetă 
răzvrătită, Domnul Isus le adresează invitaţia 
iubitoare: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28) 
... pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” 
(Ioan 6:37). 

Nu este aceasta o veste minunată? Domnul 
Isus este aici, în mijlocul tragediilor, necazurilor, 
durerilor şi dezamăgirilor vieţii. El înţelege 
întristarea pe care poate că o trăieşti chiar acum. 
Domnul Isus înţelege cum este să ai un trup 
răvăşit de boală. El ştie ce înseamnă durerea. El 
a simţit-o atunci când oamenii nemiloşi I-au 
străpuns palmele, ţintuindu-L pe cruce. 

El ştie ce înseamnă singurătatea. El a trăit-o 
atunci când atârna singur în întuneric pe cruce. 

 
El ştie ce înseamnă sărăcia. El a trecut prin 

ea, când umbla pe străzile prăfuite ale Palestinei, 

neavând ce să manânce şi neavând un loc pe 
care să-l poată numi casă. 

Veniţi la El astăzi. El vă va dărui iarăşi curaj 
şi speranţă. El este cea mai bună veste. Într-o zi, 
în curând, Domnul Isus va veni iarăşi şi va pune 
capăt tuturor suferinţelor vieţii. El va veni iarăşi 
pentru a inaugura o lume cu totul nouă. Păcatul 
şi păcătoşii vor fi nimiciţi. În cele din urma, 
satana va fi învins pe deplin şi definitiv. 
Domnul Isus doreşte cu ardoare să vă readucă 
în familia Lui Dumnezeu, să vă ofere viaţa 
veşnică pe planeta cea nouă. Dar trebuie să luăm 
o decizie - Cine va fi Domnul nostru? Prieteni, 
această decizie este o problemă de viaţă şi de 
moarte! Nu doriţi să alegeţi chiar acum, să-I 
permiteţi Lui Hristos să fie Regele vostru? El Se 
află în aşteptare. Braţele Lui sunt deschise larg. 
El spune: 

„Vino! Vino! Vino!” 
 
Aţi dori să vă plecaţi capul şi, în timp ce ne 

rugăm, să spuneţi: 
„Da, Doamne Isuse, eu vin!?” 
 

Amin 

 


