Prefaþã
În publicarea cãrþilor existã o regulã care se aplicã ºi în chirurgia cerebralã ºi în mecanica auto: „Dacã nu este defect, nu-l repara.“
Eu am încãlcat aceastã regulã pentru cã încã se mai cumpãrã prima
ediþie a cãrþii mele Unde este Dumnezeu când sufãr?
Am scris aceastã carte pe la mijlocul deceniului al ºaptelea al
secolului trecut, iar în anii care au trecut de atunci nu am încetat sã
mã gândesc la acest subiect. Ca un câine care a adulmecat mirosul
vânatului, revin permanent la problema suferinþei, încercând sã o
înþeleg. Am primit scrisori de la sute de cititori care mi-au scris
despre odiseele lor prin lumea durerii. Aceste motive m-au determinat sã mã întorc la o lucrare pe care am scris-o cu atât de mulþi ani
în urmã ºi sã o completez.
Mulþi comentatori biblici sunt de pãrere cã Iov este cartea cea
mai veche din Biblie ºi ceea ce mã uimeºte este faptul cã problemele
ridicate de Iov sunt la fel de actuale. Mai mult, problema suferinþei
este menþionatã tot mai des ºi mai insistent. Un roman publicat
recent ºi-a luat numele The Only Problem (Singura problemã) de la
o expresie care a fost folositã într-o conversaþie de cãtre personajul
principal: „Este, de fapt, singura problemã care meritã a fi discutatã.“
Un alt lucru îmi stârneºte uimirea: cãrþile despre suferinþã se
împart într-un mod evident în douã categorii. Cãrþile mai vechi,
scrise de D'Aquina, Bunyan, Donne, Luther, Calvin ºi Augustin
recunosc fãrã obiecþii faptul cã durerea ºi suferinþele sunt agenþii
folositori ai lui Dumnezeu. Aceºti autori nu pun la îndoialã justeþea
acþiunilor lui Dumnezeu, ci încearcã sã îi facã pe oameni „sã înþeleagã cãile lui Dumnezeu“. Aceºti autori au scris cu multã încredere,
de parcã simpla forþã a argumentelor ar fi putut calma agitaþia
emoþionalã produsã de suferinþã.

Prin comparaþie, cãrþile moderne despre suferinþã sunt diferite
pentru cã autorii lor presupun cã existenþa rãului ºi a suferinþei din
lume nu poate fi împãcatã cu tradiþionala concepþie despre bunãtatea
ºi dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este astfel „retrogradat“ din
poziþia de judecãtor în cea de acuzat. „Doamne, cum îþi justifici acþiunile?“ se întreabã supãraþi autorii moderni. Mulþi dintre ei îºi
adapteazã concepþia despre Dumnezeu, fie redefinindu-I dragostea,
fie punând la îndoialã capacitatea Sa de a controla rãul.
Citind cãrþi din ambele categorii, îþi poþi da seama imediat de
diferenþa de atitudine. Scriitorii moderni cred cã deþin monopolul
adevãrului în privinþa suferinþei, dar uitã cã Luther ºi Calvin au trãit
într-o lume fãrã penicilinã ºi anestezice, în care speranþa medie de
viaþã era de treizeci de ani, iar Bunyan ºi Donne au scris cele mai
bune cãrþi ale lor pe când se aflau în închisoare, respectiv în carantinã în timpul unei epidemii. Culmea ironiei este cã autorii moderni,
care trãiesc într-un confort demn de un prinþ, lucreazã în birouri
climatizate ºi au o mulþime de elixire în dulãpiorul cu medicamente,
sunt supãraþi ºi deranjaþi de existenþa suferinþei.
Dupã ce am citit mai multe cãrþi despre suferinþã, mi-am pus
întrebarea: „Are lumea nevoie de încã o carte despre suferinþã?“
Petrecând mult timp printre oamenii suferinzi, am ajuns la concluzia
cã rãspunsul este da. Am înþeles faptul cã multe cãrþi referitoare la
suferinþã sunt lipsite de relevanþã tocmai pentru oamenii care suferã.
Pentru ei problema suferinþei nu este teoreticã, un joc teologic de
sistematizare a silogismelor referitoare la suferinþã. Pentru ei este o
problemã a relaþiilor. Mulþi oameni care suferã doresc sã-L iubeascã
pe Dumnezeu, dar nu pot din cauza lacrimilor. Sunt rãniþi ºi se simt
trãdaþi. Trist este faptul cã bisericã rãspândeºte de multe ori confuzie
în loc sã ofere consolare.
Atunci când am scris cartea Unde este Dumnezeu când sufãr?
aveam vârsta la care nu eram îndreptãþit sã abordez descurajanta
problemã a suferinþei ºi sã o prezint oamenilor care suferã. Primind
atât de multe scrisori din partea lor m-am hotãrât sã revizuiesc cartea
ºi sã adaug lucruri utile. Într-un sens, noua ediþie reprezintã un dialog cu cititorii, urmãtorul pas în propriul meu pelerinaj pe pãmânt.

Am extins mai ales secþiunea „Cum putem înfrunta durerea?“
deoarece sunt de pãrere cã Dumnezeu a dat bisericii mandatul de a
prezenta dragostea Lui unei lumi care suferã. De multe ori când ne
gândim la problema suferinþei credem cã trebuie sã-I punem întrebãri lui Dumnezeu, dar sã nu uitãm cã ºi El are sã ne punã întrebãri
legate de suferinþã. Cum reacþionãm faþã de oamenii care suferã?
În revizuirea cãrþii m-am folosit de mai multe articole pe care
le-am publicat în revista Christianity Today ºi din broºura Helping the
Hurting (Ajutându-i pe cei ce suferã) publicatã de editura
Multnomah Press. Le mulþumesc pe aceastã cale pentru permisiunea
de a include porþiuni din acele materiale în carte.

Unde este Dumnezeu în acest timp? Aparenta lipsã a lui Dumnezeu
este simptomul cel mai alarmant. Atunci când eºti fericit, atât de fericit
încât simþi cã nu mai ai nevoie de El, dacã te întorci spre El cu laudã, vei
fi primit cu braþele deschise. Dar când te întorci spre El atunci când te afli
într-o nevoie disperatã ºi orice alt ajutor este zadarnic, ce gãseºti? O uºã
trântitã în faþã, un lãcat, chiar douã, care te þin prizonier. Dupã aceea,
tãcere. Poþi pleca.“
C.S. Lewis
A Grief Observed (O durere trãitã)

1
O problemã care nu dispare
În preajma oamenilor aflaþi în mari suferinþe mã simt neajutorat.
Neajutorat ºi vinovat. Stau lângã ei, le observ trãsãturile feþei contorsionate de durere, le aud gemetele ºi oftaturile ºi sunt conºtient de
prãpastia care ne desparte. Nu pot pãtrunde în lumea durerii lor, pot
doar sã o observ de la distanþã. Orice încerc sã spun sunã neconcludent ºi nepotrivit, ca strofele unei piese de teatru pe care le-am
memorat la ºcoalã.
Într-o zi am primit un apel disperat de la prietenii mei apropiaþi
John ºi Claudia Claxton. Erau proaspãt cãsãtoriþi ºi abia trecuþi de
douãzeci de ani. Am urmãrit cu uimire experienþa transformãrii
complete a lui John datoritã dragostei lui pentru Claudia. În cei doi
ani în care au fost logodiþi cinismul lui s-a topit ºi aspectele
aspre ale caracterului lui s-au ºlefuit. A devenit un om optimist, iar
scrisorile lui exultau de entuziasm ºi fericire datoritã cãsniciei abia
începute.
Dar ultima scrisoare a lui John m-a alarmat imediat ce am
deschis-o. Scrisul lui, de obicei îngrijit, era plin de greºeli ºi ºtersãturi.

Mi-a explicat: „Iartã-mi, te rog, scrisul […] cred cã se observã cã
nu-mi gãsesc cuvintele. Nu ºtiu ce sã spun.“ Cãsnicia lor a ajuns
într-un impas pe care nici unul dintre ei nu era capabil sã îl
depãºeascã. Claudia s-a îmbolnãvit de boala lui Hodgkin, un cancer
la glandele limfatice ºi avea ºanse de supravieþuire de cincizeci la
sutã.
În decurs de o sãptãmânã, doctorii au operat-o de mai multe ori,
îndepãrtând orice urmã vizibilã a bolii, de sub braþ pânã la abdomen.
Zãcea slãbitã ºi copleºitã pe un pat de spital.
În acea vreme serviciul lui John era de asistent de capelan la un
spital. Compasiunea lui faþã de bolnavi a scãzut îngrijorãtor de mult.
„Într-un anume sens, mi-a mãrturisit el, am înþeles mai bine suferinþa bolnavilor, dar, pe de altã parte, nu-mi mai pãsa. Nu mã puteam
gândi decât la Claudia. Simþeam un impuls sã strig cãtre ei: «Nu vã
mai vãicãriþi atât. Credeþi cã numai voi aveþi probleme? Soþia mea
poate muri oricând.»“
Cu toate cã John ºi Claudia era creºtini devotaþi, au ajuns plini
de o mânie neaºteptatã împotriva lui Dumnezeu, mânie împotriva
unui partener iubit care i-a trãdat. „Doamne, de ce noi? au strigat ei.
Ne-ai dãruit un an de cãsnicie fericitã numai pentru a ne sorti acestei tragedii?“
Tratamentele pe bazã de cobalt au afectat organismul Claudiei.
Frumuseþea i-a dispãrut aproape peste noapte. Se simþea ºi arãta
epuizatã. Pielea i s-a închis la culoare ºi pãrul i-a cãzut. Gâtul o
durea ºi regurgita aproape tot ce mânca. Doctorii au fost obligaþi sã
întrerupã tratamentul pentru o perioadã din cauza gâtului tumefiat
care împiedica orice miºcare de înghiþire.
Când s-au reluat tratamentele cu radiaþii, ºedinþa însemna întinderea ei complet dezbrãcatã pe o masã rece. Nu putea face nimic
altceva decât sã stea întinsã ºi sã asculte zumzetul ºi pocnetele
aparatului care o bombarda cu particule invizibile. Fiecare dozã îi
producea îmbãtrânirea organismului cu câteva luni. Stând în camera
aceea rece de oþel, Claudia se gândea la Dumnezeu ºi la suferinþele ei.
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Vizitatorii Claudiei
Claudia a sperat cã vizitatorii creºtini o vor mângâia oferindu-i
speranþe ºi o perspectivã optimistã asupra necazurilor ei. Dar cuvintele lor au produs confuzie, nu consolare.
Un diacon din biserica ei a sfãtuit-o cu toatã solemnitatea sã
mediteze la lecþia pe care i-o dã Dumnezeu prin aceste suferinþe.
„Cu siguranþã cã existã un lucru neplãcut în viaþa ta, i-a spus el. Ai
încãlcat voia lui Dumnezeu. Aceste lucruri nu apar în viaþa noastrã
din întâmplare. Dumnezeu se foloseºte de încercãrile noastre ca sã
ne avertizeze ºi sã ne pedepseascã. Ce vrea sã-þi spunã þie?“
Peste câteva zile Claudia a fost surprinsã de vizita unei femei pe
care abia o cunoºtea din biserica lor. Aceastã vãduvã cam naivã ºi
categoricã îºi asumase rolul de încurajator de profesie al celor bolnavi. I-a adus flori, i-a cântat ºi a stat suficient de mult pentru a-i citi
niºte psalmi încântãtori despre râuri vesele ºi munþi care bãteau din
palme de fericire. Ori de câte ori Claudia a încercat sã vorbeascã
despre boala ºi perspectivele ei, femeia schimba imediat subiectul,
încercând sã lupte împotriva bolii cu armele veseliei ºi ale bunelor
intenþii. Dar nu a vizitat-o decât o singurã datã ºi dupã un timp florile s-au ofilit, cântãrile sunau fals în memoria Claudiei, iar pentru
ea începea încã o zi a durerilor.
Apoi a mai vizitat-o una dintre telespectatoarele fervente ale
vindecãtorilor care aveau emisiuni la televiziune. Exultând de
încredere, a asigurat-o pe Claudia cã vindecarea era singura ei scãpare. Când Claudia i-a spus despre sfatul diaconului, femeia aproape
cã a explodat: „Suferinþa nu este niciodatã voia lui Dumnezeu pentru noi! Nu citeºti Biblia? Diavolul ne urmãreºte ca un leu furios, dar
Dumnezeu te va elibera dacã îþi aduni suficient de multã credinþã
pentru a crede cã vei fi vindecatã. Claudia, nu uita cã o credinþã puternicã poate muta munþii ºi cu siguranþã cã poate vindeca ºi boala
Hodgkin. Rosteºte plinã de credinþã cuvintele promisiunii divine ºi
pretinde victoria.“
În urmãtoarele dimineþi când se afla în camera de oþel unde
urma tratamentul pe bazã de cobalt, Claudia a încercat „sã-ºi adune
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credinþa“. Se întreba dacã a înþeles bine ce avea de fãcut. Nu punea
la îndoialã puterea supranaturalã a lui Dumnezeu, dar nu ºtia cum
sã-L convingã pe El de sinceritatea ei. Creºterea credinþei nu este ca
dezvoltarea muºchilor prin exerciþii fizice. Este alunecoasã, intangibilã, imposibil de înþeles ºi de dezvoltat. Ideea de mãrire ºi de
adunare a unei cantitãþi suficiente de credinþã o extenua pe Claudia
ºi, nereuºind sã înþeleagã aceste lucruri, se simþea copleºitã.
Femeia care era probabil cea mai „spiritualã“ din biserica lor a
vizitat-o ºi i-a adus cãrþi despre lãudarea lui Dumnezeu pentru tot ce
ni se întâmplã. „Claudia, trebuie sã ajungi sã spui: «Dumnezeule, Te
iubesc pentru cã mã faci sã sufãr atât de mult. Este voia Ta ºi Tu ºtii
ce este mai bine pentru mine. Te laud pentru cã mã iubeºti suficient
de mult pentru a permite acest necaz în viaþa mea. Îþi mulþumesc
pentru toate lucrurile, chiar ºi pentru boala mea.»“
În timp ce reflecta la aceste cuvinte, mintea Claudiei s-a umplut
cu imagini groteºti despre Dumnezeu. În mintea ei s-a format imaginea unui spiriduº uriaº, cât tot universul, care îºi gãsea plãcerea în
sfâºierea fiinþelor umane între unghiile lui ascuþite, în zdrobirea lor
între pumnii lui ºi în aruncarea lor pe pietre ascuþite. Fiinþa din
imaginaþia ei îi tortura pe oameni pânã când aceºtia strigau:
„Dumnezeule, Îþi mulþumesc pentru ceea ce îmi faci.“ Ideea îi
stârnea repulsie Claudiei ºi ea s-a hotãrât cã nu se va închina ºi nu
va iubi un astfel de Dumnezeu.
Apoi a venit ºi pastorul Claudiei, care a fãcut-o sã se simtã cã
are o misiune specialã. El i-a spus: „Claudia, ai fost rânduitã sã
suferi pentru Cristos ºi El te va rãsplãti. Dumnezeu te-a ales pe tine
datoritã puterii ºi integritãþii tale, la fel cum l-a ales pe Iov, sã fii un
exemplu pentru alþii. Purtarea ta în suferinþã va duce la creºterea
credinþei lor. Trebuie sã te simþi privilegiatã, nu plinã de amãrãciune. Ceea ce noi considerãm adversitate, Dumnezeu socoteºte oportunitate.“ A sfãtuit-o sã se considere o vedetã sportivã care aleargã
în faþa spectatorilor, iar boala sã o considere doar un obstacol peste
care trebuie sã sarã în cursa ei spre victorie.
Uneori ideea de a fi un martir i se pãrea Claudiei atrãgãtoare
pentru cã o umplea de multã compasiunea faþã de ea însãºi. Alteori,
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când durerea creºtea ºi vomita tot ce mânca, când faþa îi îmbãtrânea
vizibil, ea striga: „Doamne, de ce eu? Existã milioane de creºtini
mai puternici ºi mai credincioºi decât mine. Nu puteai alege unul
dintre ei?“ Nu se simþea deloc ca o vedetã ºi se întreba de ce aºeza
Dumnezeu în mod intenþionat acest uriaº obstacol în calea cuiva pe
care-l iubeºte.
Am vizitat-o ºi eu pe Claudia ºi am gãsit-o în culmea confuziei
din cauza atâtor sfaturi contradictorii. Mi-a repetat sfaturile oferite
de creºtinii bine intenþionaþi care au vizitat-o ºi am observat tulburarea ei. Pe care dintre sfaturi sã le accepte? Cum putea sã aibã mai
multã credinþã? De cine sã asculte? În mijlocul confuziei, Claudia
era sigurã de un singur lucru: viaþa ei fericitã alãturi de John dispãrea. Mai mult ca orice nu dorea sã se întâmple acest lucru.
Nu am avut nici un sfat pentru Claudia atunci când am vizitat-o.
Mai mult, am plecat de la spital cu mai multe întrebãri decât aveam
la venire. De ce ea zãcea bolnavã pe un pat, iar eu stãteam lângã ea
sãnãtos? Am simþit un sentiment de repulsie gândindu-mã la cliºeele
repetate de vizitatorii Claudiei. Oare creºtinismul îl face pe omul
suferind sã sufere mai mult?
Când am vizitat-o pe Claudia lucram la revista Campus Life ºi
scriam articole ºi pentru alte reviste. Într-un interval scurt de timp
am scris ºase povestiri din seria „Drame din viaþa cotidianã“ pentru
revista Reader's Digest. Am luat un interviu unui tânãr cuplu canadian care fusese atacat de un urs grizzly. Cu toate cã au scãpat amândoi cu viaþã, tânãrul ºi-a pierdut un ochi ºi nici o operaþie esteticã nu
a putut ascunde rãnile de pe faþa lui. Într-un alt oraº, doi tineri mi-au
relatat drama prin care au trecut în copilãrie în timpul unei excursii
cu cortul împreunã cu tatãl lor. Surprinºi de viscol, au sãpat cu disperare în zãpadã ca sã se adãposteascã. Tatãl lor s-a întins peste ei
ca sã-i protejeze ºi a murit îngheþat în timpul nopþii.
Toþi aceºti oameni au repetat cliºeele „încurajatorilor“ creºtini.
Un om care avea un membru amputat mi-a spus: „Prietenii mei
creºtini mi-au produs cea mai mare depresie ºi iritare din întreaga
mea experienþã.“ Acest comportament venit din partea creºtinilor
m-a deranjat profund. Ceva este greºit în acest mod de abordare a
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suferinþei. Credinþa în Marele Medic ar trebui sã aducã pace ºi nu
confuzie în aceastã crizã.
De ce trebuie oamenii sã sufere în acest mod? Ce spune Biblia
într-adevãr? Întrebãrile pe care mi le-am pus în urma vizitelor fãcute
Claudiei (problema ei s-a rezolvat pânã la urmã pentru cã tratamentul pe bazã de cobalt a distrus toate celulele canceroase ºi boala nu a
mai reapãrut) ºi în urma întâlnirii cu alþi bolnavi au fost începutul
unor cãutãri care au dus în cele din urmã la scrierea acestei cãrþi. Am
cãutat un mesaj pe care creºtinii îl pot da oamenilor care suferã. În
acelaºi timp, am cãutat cu înfrigurare un mesaj care sã-mi întãreascã
propria credinþã atunci când sufãr. Unde este Dumnezeu când
suferim? Încearcã El sã ne spunã ceva prin durerea pe care o simþim?

O abordare personalã
Dupã un turneu prin Statele Unite, bine cunoscutul pastor ºi
teolog Helmut Thielicke a fost întrebat care crede cã este cea mai
mare deficienþã a creºtinilor americani. El a rãspuns: „Creºtinii
americani au o concepþie neadecvatã despre suferinþã.“ Am ajuns sã
fiu de acord cu el.
Aceastã deficienþã reprezintã un mare stigmat în faþa necredincioºilor. Am întrebat niºte studenþi care sunt obiecþiile lor la adresa
creºtinismului ºi majoritatea au rãspuns referindu-se la concepþia
despre suferinþã: „Nu pot crede într-un Dumnezeu care îngãduie
Auschwitz-ul ºi Cambodgia.“ „Sora mea a murit de leucemie în
ciuda rugãciunilor credincioºilor.“ „O treime dintre locuitorii
pãmântului s-au dus la culcare flãmânzi — cum puteþi împãca acest
lucru cu dragostea creºtinã?“
Nici o altã experienþã umanã nu provoacã un rãspuns atât de
urgent. Nimeni nu stã într-o cafenea plinã de fum de þigarã, pânã
noaptea târziu, dezbãtând implicaþiile cosmice ale mirosului sau ale
gustului. Mirosul! De ce aceastã ciudatã senzaþie? Ce a intenþionat
Dumnezeu? De ce a fost distribuit mirosul preferenþial, cu atâta
dãrnicie trandafirilor, dar nu oxigenului? De ce au oamenii doar o
optime din capacitatea senzorialã a câinelui? Ciudat, nu am auzit
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pe nimeni dezbãtând „problema plãcerii“; de ce considerãm plãcerea
o senzaþie normalã, dar reacþionãm atât de violent împotriva durerii?
Documentându-mã asupra problemei suferinþei, am descoperit
cã filozofi renumiþi, de altfel de acord cu principiile ºi etica creºtinã,
au întâmpinat dificultãþi în explicarea durerii ºi suferinþei, respingând în cele din urmã creºtinismul. C.E.M. Joad a scris: „Care
sunt argumentele care m-au convins sã resping concepþia religioasã
despre univers? […] În primul rând a fost incapacitatea de a explica
realitatea suferinþei ºi a rãului.“1 Alþi filozofi, cum ar fi Bertrand
Russell ºi Voltaire, au fost de acord cu afirmaþia lui Joad.
Încâlcita problemã a suferinþei ºi a durerii este dezbãtutã adesea
în ciuda încercãrilor erudiþilor de a o explica. Marele scriitor C.S.
Lewis a oferit poate cea mai articulatã tratare a subiectului din acest
secol în cartea The Problem of Pain (Problema suferinþei), scrisã la
apogeul capacitãþii sale intelectuale. Dar dupã câþiva ani, când soþia
sa a decedat în urma unui cancer osos, Lewis a scris o altã carte, A
Grief Observed (O durere trãitã), pe care a publicat-o sub un
pseudonim. Trateazã aceeaºi problemã, dar într-un fel diferit. Aºa
cum aflãm din citatul de la începutul primului capitol, încrederea lui
Lewis a fost zguduitã, emoþiile l-au copleºit ºi durerea a trecut dincolo de limita suportabilitãþii. „Nu ºtii cât crezi cu adevãrat pânã
când autenticitatea sau falsitatea credinþei nu devine o problemã de
viaþã sau de moarte“, spune el.
La fel ca în bãtãlia lui Hercule împotriva Hidrei, toate încercãrile noastre de a contracara argumentele agnosticilor sunt întâmpinate de noi exemple de suferinþe prezentate în mod denaturat.
Scriitorul Peter De Vries a numit problema suferinþei „semnul de
întrebare înfipt în inima noastrã ca un cârlig de prins peºti“. Mai
mult, punctul de vedere apologetic creºtin de cele mai multe ori este
exprimat cu sfialã, ºovãialã sau mânie.
„Problema suferinþei“ constituie o enigmã profundã, iar abordarea ei filosoficã este de multe ori abstractã, ca un manual de
matematicã. În aceastã carte nu mi-am propus sã mã adresez
filosofilor; alþii, mult mai bine pregãtiþi decât mine, au fãcut acest
lucru. În loc sã rãspund problemelor ridicate de filosofi, am încercat
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sã am permanent în faþa ochilor pe Claudia Claxton pe patul de spital. Cele mai multe probleme pe care le avem în legãturã cu suferinþa nu sunt exerciþii intelectuale, ci probleme reale, cum au fost
problemele Claudiei: pierderea tinereþii, dureri atroce în gât, posibilitatea destrãmãrii din cauza morþii a cãsniciei ei abia începute sau
frica paralizantã de necunoscut. Claudia a primit din partea prietenilor ei creºtini multe sfaturi contradictorii pentru aceste probleme.
Ce putem crede cu toatã certitudinea?
În timpul pregãtirii pentru scrierea acestei cãrþi am vorbit cu mai
mulþi creºtini care au trecut prin suferinþe inimaginabile, suferinþe
pe care majoritatea dintre noi nu le vom experimenta niciodatã.
Pentru unii dintre ei, suferinþa era însãºi definiþia vieþii. Era prima
senzaþie care îi întâmpina când se trezeau dimineaþa ºi ultima pe
care o simþeau înainte de a adormi, dacã aveau aceastã ºansã în
ciuda durerii persistente. În mod ironic aº putea spune cã am petrecut mult timp printre bolnavii de leprã, oameni care nu simt durerea,
dar doresc cu disperare sã ºtie ce înseamnã durerea. Aceºtia au fost
ghizii mei atunci când am intrat în lumea suferinzilor, încercând sã
descopãr ce înseamnã sã fii un creºtin care trãieºte în aceastã lume.
Voi începe cartea examinând suferinþa din punct de vedere medical — folosind microscopul, dacã pot spune aºa — pentru a vedea
ce rol are ea în viaþã. Apoi mã voi ocupa de imaginea de ansamblu
a suferinþei în lume, punând întrebarea: ce urmãreºte Dumnezeu?
Este apariþia suferinþei marea greºealã a lui Dumnezeu? În cele din
urmã, vom vorbi despre reacþiile noastre atunci când suferinþa ne
loveºte ºi cum putem sã-i ajutãm pe alþii.
Probabil cã data viitoare când voi avea dureri, þintuit la pat de
gripã ºi nãucit de temperaturã, concluziile pe care le-am tras în
aceastã carte nu îmi vor oferi nici un fel de uºurare. Dar sunt un
creºtin dornic sã afle ce scopuri are Dumnezeu în aceastã lume ºi din
acest motiv am învãþat foarte multe lucruri. Ajungând la o înþelegere
mai bunã a suferinþei din lume, atitudinea mea faþã de Dumnezeu
s-a schimbat radical.
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Am simþit imboldul sã fac binele numai atunci când mã aflam în
închisoare, întins pe o saltea de paie. În mod progresiv mi s-a descoperit
adevãrul cã linia care desparte binele de rãu nu trece printre state, nici
printre clase sociale ºi nici printre partidele politice, ci prin fiecare inimã
umanã ºi prin toate inimile umane […] Acolo mi-am hrãnit sufletul ºi pot
spune fãrã ezitare: Binecuvântatã sã fii, închisoare, pentru cã ai fãcut
parte din viaþa mea.
Alexander Soljeniþân
Arhipelagul Gulag

7
De ce ne aflãm aici?
Biblia pare sã nu identifice fãrã echivoc cauzele suferinþei.
Totuºi, cel mai amplu pasaj care abordeazã problema suferinþei are
un mesaj inconfundabil. Mesajul apare chiar în mijlocul Vechiului
Testament, în cartea lui Iov.
Cu toate cã este una dintre cele mai vechi cãrþi biblice, mesajul
ei este foarte actual pentru cei mai mulþi oameni moderni pentru cã
trateazã direct problema durerii care tortureazã secolul nostru. Mai
mulþi autori din zilele noastre, cum sunt Robert Frost, Archibald
MacLeish ºi Muriel Spark au încercat sã spunã povestea lui Iov în
cuvintele lor.
Iov, unul dintre oamenii cei mai drepþi ºi sfinþi din epoca lui, Îl
iubea pe Dumnezeu din toatã inima lui. Într-adevãr, Dumnezeu îl
alege sã-i demonstreze lui Satan cât de loiali Îi pot fi oamenii. Dacã
a existat vreun om care sã nu merite sã sufere din cauza faptelor lui,
atunci acesta este Iov.
Dar ce s-a întâmplat? Incredibil, dar o serie de nenorociri s-au
abãtut asupra lui Iov, oricare dintre ele putând sã-i zdrobeascã pe cei

mai mulþi dintre noi. Hoþii, focul, tâlharii ºi un vânt puternic i-au
rãvãºit ferma ºi i-au distrus tot ce avea. Numai soþia lui Iov
supravieþuieºte din numeroasa lui familie, dar ea nu îi este de nici un
ajutor. Apoi, în a doua etapã a încercãrii, Iov se îmbolnãveºte de rãni
ulceroase.
În decurs de numai câteva ore toatã teroarea iadului se revarsã
asupra lui Iov, schimbând radical starea lui materialã ºi fizicã. Îºi
scarpinã rãnile ºi geme. Cu durerea se mai poate descurca, dar mai
greu de suportat este sentimentul trãdãrii. Pânã atunci crezuse într-un
Dumnezeu iubitor ºi drept. Faptele însã îi aratã contrariul. El pune
întrebãri chinuitoare, aceleaºi întrebãri pe care le pune aproape
fiecare om care suferã. De ce eu? Ce am greºit? Ce vrea Dumnezeu
sã-mi spunã?
Acesta este contextul în care Iov discutã cu prietenii lui despre
misterul suferinþei. Prietenii lui, oameni credincioºi ºi respectuoºi, îºi
demonstreazã erudiþia. În esenþã, argumentele lor sunt practic identice. Iov, Dumnezeu vrea sã-þi spunã ceva. Suferinþa are o cauzã. Logica ºi bunul simþ ne spun cã un Dumnezeu drept se poartã corect cu
oamenii. El îi rãsplãteºte pe cei care ascultã ºi rãmân credincioºi ºi îi
pedepseºte pe cei care pãcãtuiesc. Din acest motiv, mãrturiseºte-þi pãcatele ºi Dumnezeu te va scãpa din starea mizerabilã în care te afli.
Soþia lui Iov propune o altã alternativã: blestemã-L pe
Dumnezeu ºi mori. Iov însã nu acceptã nici una din aceste alternative. Cu toate cã nenorocirile abãtute asupra lui nu par a fi drepte, el
nu poate sã-L renege pe Dumnezeu. Care va fi reacþia lui Iov? În disperare, Iov ajunge chiar sã se joace cu ideea cã Dumnezeu este un
Sadic care „râde de încercãrile celui nevinovat“ (9:23).
Asaltat de discursurile prietenilor sãi, Iov se clatinã în convingerile sale, se contrazice singur ºi ajunge sã fie de acord uneori cu
prietenii lui. Dar, reflectând asupra vieþii, el observã ºi alte semne
ale nedreptãþii. Hoþii prosperã în timp ce unii oameni sfinþi trãiesc în
durere ºi sãrãcie. Concluzia evidentã este cã rãul ºi binele nu sunt
întotdeauna pedepsite ºi recompensate în viaþa aceasta.
Accesele necontrolate ale lui Iov contrasteazã cu logica plinã de
calm a prietenilor lui. Meditând la soarta lui, Iov trage concluzia cã
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prietenii lui nu au dreptate. Împotriva oricãror dovezi, el susþine
douã convingeri aparent contradictorii: el, Iov, nu merita aceastã
tragedie, dar totuºi Dumnezeu meritã loialitatea lui. Iov rãmâne
neclintit în faþa unor „înþepãturi“ cum ar fi: „Eºti tu mai neprihãnit
decât Dumnezeu?“
Cel mai tulburãtor aspect al cãrþii lui Iov este probabil
asemãnarea izbitoare a argumentelor prietenilor lui Iov cu argumentele folosite de creºtinii de astãzi în situaþii similare. Trebuie sã
cãutãm mult în cãrþi, inclusiv în aceastã carte, o explicaþie a suferinþei care sã nu conþinã elemente din discursurile prietenilor lui Iov.
Dar spre finalul cãrþii lucrurile iau o întorsãturã surprinzãtor de ironicã, atunci când Dumnezeu respinge supãrat teoriile lor care sunau
atât de bine. „Mânia Mea s-a aprins împotriva ta ºi împotriva celor
doi prieteni ai tãi, a spus Dumnezeu, pentru cã n-aþi vorbit aºa de
drept de Mine cum a vorbit robul Meu Iov“ (42:7).
Exemplul lui Iov iese în evidenþã chiar dacã în Vechiul
Testament suferinþa este de multe ori consideratã o pedeapsã a lui
Dumnezeu. Cartea lui Iov ar trebui sã înmormânteze o datã pentru
totdeauna ideea cã de fiecare datã când suferim Dumnezeu ne
pedepseºte sau cã vrea sã ne spunã ceva. Chiar dacã Biblia susþine
principiul general „ce seamãnã omul, aceea va secera“ (Psalmul 1:3;
37:25), cartea lui Iov dovedeºte faptul cã oamenii nu au dreptul sã
aplice acest principiu general unui om anume. Nimeni nu a meritat
suferinþa mai puþin decât Iov, dar puþini oameni au suferit mai mult
decât el.

O lume perfect dreaptã
La o primã analizã, cartea lui Iov are ca temã principalã suferinþa, subiectul acestei cãrþi. La baza acestei teme stã un alt adevãr:
doctrina libertãþii umane. Iov a trebuit sã îndure suferinþe nemeritate
pentru a demonstra adevãrul cã Dumnezeu este interesat de
dragostea acordatã în mod liber.
Este un adevãr greu de acceptat, chiar ºi de cãtre cele mai strãlucite minþi. De exemplu, C.G. Jung a dezbãtut ciudat de mult
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comportarea lui Dumnezeu în cartea lui Iov. El a afirmat cã
Dumnezeu a hotãrât întruparea ºi moartea lui Isus pentru cã S-a
simþit vinovat de modul cum l-a tratat pe Iov. Dumnezeu a intrat în
lume prin Isus pentru a putea creºte din punct de vedere moral.1
Jung subestimeazã valoarea atribuitã de Dumnezeu dragostei
acordate liber. Încercãrile lui Iov au fost urmarea unei dispute din
cer pe baza întrebãrii: „Sunt fiinþele umane cu adevãrat libere?“ În
primele douã capitole ale cãrþii îl vedem pe Satan acþionând ca
primul mare adept al concepþiei behavioriste. El a susþinut cã Iov
avea credinþã numai ca rezultat al condiþiilor sale bune de viaþã. Iov
era condiþionat sã-L iubeascã pe Dumnezeu. Ia-i recompensele, L-a
provocat Satan pe Dumnezeu, ºi vei vedea cum credinþa lui Iov se
prãbuºeºte. Sãrmanul Iov, fãrã ºtirea lui, a fost ales pentru concursul
cosmic care urma sã rezolve cruciala problemã a libertãþii umane.
Lupta dintre Satan ºi Dumnezeu nu a fost un concurs nevinovat
ºi neînsemnat. Satan l-a acuzat pe Iov cã-L iubea pe Dumnezeu
numai pentru protecþia pe care o primea de la El. Astfel Satan atacã
direct caracterul lui Dumnezeu. El spune cã Dumnezeu nu meritã sã
fie iubit pentru ceea ce este El; oamenii credincioºi ca Iov Îl
urmeazã numai pentru cã sunt „mituiþi“ sã se comporte astfel.
Reacþia lui Iov când toate lucrurile pe care se sprijinea credinþa lui
îi vor fi luate va confirma sau va infirma afirmaþia lui Satan.
În încercarea de a înþelege ce este libertatea umanã, îmi este util
sã-mi imaginez o lume în care fiecare primeºte exact ceea ce meritã.
Cum aratã o lume perfect dreaptã?
Într-o astfel de lume moralitatea ar fi determinatã de legi inflexibile, aºa cum sunt legile naturii. Pedeapsa pentru fapte rele ar consta
în durere fizicã. Dacã atingi o flacãrã, eºti „pedepsit“ imediat de
durerea care te avertizeazã. O lume perfect dreaptã ar pedepsi
pãcatul la fel: întotdeauna ºi imediat. Întinde mâna ºi încearcã sã furi
ceva: primeºti imediat un ºoc electric. La fel ar sta lucrurile ºi cu
privire la faptele bune; ele ar fi recompensate imediat într-o lume
perfect dreaptã. Spune adevãrul ºi vei simþi imediat o senzaþie plãcutã, la fel cum o focã primeºte un peºte atunci când ascultã de
dresor.
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Aceastã lume imaginarã este atrãgãtoare. Ar fi dreaptã ºi consecventã ºi fiecare om ar ºti exact ce doreºte Dumnezeu. Dreptatea
ar domni peste tot. Existã însã o mare problemã într-o lume atât de
bine organizatã: scopul lui Dumnezeu nu se poate îndeplini. El vrea
ca noi sã-I dãruim în mod liber dragostea noastrã ºi sã nu îndrãznim
sã subestimãm valoarea pe care o acordã Dumnezeu acestei iubiri.
Dragostea oferitã liber este atât de importantã pentru Dumnezeu
încât El a permis ca planeta noastrã sã fie — temporar — un cancer
pentru univers.
Dacã aceastã lume ar fi determinatã de legi inflexibile, perfect
drepte, nu ar exista o libertate adevãratã. Am face binele pentru cã
am fi recompensaþi imediat ºi astfel egoismul ar pãta ºi cele mai
bune fapte. L-am iubi pe Dumnezeu datoritã unei nevoi înnãscute,
programate ºi nu datoritã unei alegeri libere din mai multe alternative atrãgãtoare. Ar fi lumea automatizatã a lui B.F. Skinner, bazatã
pe acþiune/rãspuns, acþiune/rãspuns. Prin contrast, virtuþile creºtine
prezentate de Biblie se formeazã atunci când ne hotãrâm sã-I
rãmânem fideli lui Dumnezeu împotriva tentaþiilor ºi impulsurilor
de a proceda altfel.
În Biblie apare des o analogie a relaþiei dintre Dumnezeu ºi
poporul Sãu. Dumnezeu, soþul, cautã mereu sã o atragã pe mireasã.
Vrea iubirea ei. Dacã lumea ar fi fost creatã astfel încât fiecare pãcat
ar fi pedepsit pe loc ºi fiecare faptã bunã ar fi rãsplãtitã instantaneu,
aceastã analogie ar fi lipsitã de conþinut. În acest caz, analogia valabilã ar fi a unei femei þinutã cu forþa care este rãsfãþatã, mituitã ºi
încuiatã într-o camerã pentru ca iubitul ei sã fie sigur de fidelitatea
ei. Dumnezeu nu-ºi „închide“ poporul în acest fel. El îi iubeºte
pe oameni, Se dãruieºte pe Sine lor ºi doreºte cu ardoare sã fie iubit
la fel.
Dumnezeu vrea ca noi sã ne hotãrâm sã-L iubim, chiar dacã
aceastã decizie presupune ºi durere. El vrea sã-L iubim pentru cã Îi
suntem devotaþi Lui ºi nu pentru cã urmãrim sã ne simþim bine ºi sã
fim recompensaþi. Vrea sã ne lipim de El, aºa cum a fãcut Iov, chiar
ºi atunci când avem toate motivele sã-l renegãm cu furie. Acesta
este, în opinia mea, mesajul principal al cãrþii lui Iov. Satan l-a luat
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în derâdere pe Dumnezeu, acuzându-L cã fiinþele umane nu sunt cu
adevãrat libere. Era Iov credincios numai datoritã faptului cã
Dumnezeu i-a permis o viaþã prosperã? Încercãrile cumplite prin
care a trecut Iov au rãspuns indubitabil la aceastã acuzaþie. Iov a
susþinut cã Dumnezeu este drept atunci când el însuºi era cel mai
elocvent exemplu din istorie al aparentei nedreptãþi a lui Dumnezeu.
El nu-L cãuta pe Dumnezeul mãrinimos pentru darurile Sale; când
darurile au încetat, el totuºi Îl cãuta pe Cel care le dãruia.

Valea formãrii sufletelor
Dacã o lume perfect dreaptã nu ne ajutã sã avem ceea ce doreºte
Dumnezeu de la noi, dragostea oferitã liber, atunci ea nu ne va aduce
nici ceea ce doreºte Dumnezeu pentru noi. În primele capitole am
folosit exemplele de la leprozerie pentru a demonstra cã durerea este
valoroasã, chiar esenþialã pentru viaþa de pe planeta aceasta. În mod
similar, suferinþa poate deveni un instrument preþios în îndeplinirea
scopurilor lui Dumnezeu pentru fiinþele umane.
Am afirmat cã megafonul durerii face dificilã acceptarea ideii cã
am fost aºezaþi pe aceastã planetã care „suspinã“ pentru cãutarea
plãcerii hedoniste. Dar, dacã scopul lui Dumnezeu nu este fericirea
noastrã, atunci care sunt intenþiile Lui pentru aceastã lume? De ce se
mai ocupã Dumnezeu de noi?
O ilustraþie din viaþa de familie ne ajutã sã înþelegem acest fapt.
Un tatã hotãrât sã elimine orice formã de durere din viaþa dragii lui
fetiþe nu îi permite sã facã nici un pas. Ar putea cãdea! El o ia în
braþe ºi o duce unde vrea sã meargã sau o aºeazã într-un cãrucior. În
timp, acest copil rãsfãþat va deveni invalid, incapabil sã facã un singur pas, total dependent de tatãl ei.
Acest tatã, oricât de mult ºi-ar iubi fiica, nu ar reuºi sã-ºi
îndeplineascã sarcina lui cea mai importantã: sã ajute o persoanã
independentã sã devinã adult. Ar fi cu mult mai bine pentru fiicã
dacã tatãl ei ar sta deoparte ºi ar lãsa-o sã umble singurã, chiar dacã
existã pericolul sã cadã. Aplicând aceastã analogie cazului lui Iov,
care a înfruntat singur suferinþa, fãrã sprijinul unor rãspunsuri care
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sã-i aline durerea, vedem cum Iov a ieºit mai puternic din încercãrile
lui. Aºa cum a spus rabinul Abraham Heschel: „O credinþã ca a lui
Iov nu poate fi zdrobitã pentru cã este rezultatul zdrobirii.“
C.S. Lewis dezvoltã aceastã idee în cartea lui The Problem of
Pain (Problema durerii) unde spune:
Noi nu vrem neapãrat sã avem un tatã în cer, ci mai degrabã
dorim un bunic — al cãrui plan pentru univers sã fie alcãtuit astfel
încât la sfârºitul fiecãrei zile sã putem spune: „Astãzi am avut toþi
o zi foarte bunã.“
Mi-ar plãcea foarte mult sã trãiesc într-un univers condus în
acest mod, dar, pentru cã este evident faptul cã nu aºa stau lucrurile ºi pentru cã am motive sã cred cã Dumnezeu este dragoste,
ajung la concluzia cã trebuie sã-mi modific concepþia despre
dragoste […]
Un artist care deseneazã o schiþã pentru a-i face plãcere unui
copil nu se strãduieºte prea mult. O lasã aºa cum este, chiar dacã
nu reprezintã exact intenþia lui. Dar când este vorba de tabloul
vieþii lui — lucrarea pe care o iubeºte, deºi diferit, la fel de intens
cum un bãrbat iubeºte o femeie sau o mamã îºi iubeºte copilul —
atunci va depune eforturi nesfârºite ºi, fãrã îndoialã, va supune ºi
tabloul — dacã acesta ar putea simþi — la eforturi nesfârºite. Ne
putem imagina ce ar simþi un tablou care este ras, ºters ºi reînceput
pentru a noua oarã ºi care ar dori sã fie doar schiþa unei unghii care
ar putea fi desenatã într-un minut. Tot la fel ºi noi, am putea dori
ca Dumnezeu sã ne fi rezervat un destin mai puþin glorios ºi mai
uºor de atins; dar în acest caz am dori mai puþinã, nu mai multã
dragoste.2

Subliniez încã o datã cã aceste lucruri au legãturã cu întrebarea
fundamentalã a existenþei umane: de ce ne aflãm aici? Prezenþa
suferinþei îi nedumereºte ºi chiar îi înfurie pe oamenii care cred cã
fiinþele umane sunt creaturi perfect dezvoltate care nu au nevoie
decât de un mediu propice. Dar în concepþia creºtinã, aºa cum spune
profesorul John Hick în cartea sa Philosophy of Religion (Filosofia
religiei), Dumnezeu lucreazã cu fiinþe incomplete. Din acest motiv,
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mediul oferit de pãmânt trebuie sã favorizeze procesul „formãrii
sufletului“.
Am vãzut deja care sunt avantajele unei lumi cu legi inflexibile
ºi cu libertate umanã, chiar dacã oamenii abuzeazã de libertate ºi îºi
fac rãu unul celuilalt. John Hick examineazã o altã alternativã,
imaginându-ºi o lume utopicã, creatã ca sã ne protejeze de orice rãu
ºi durere ºi apoi trage concluzia cã într-o lume lipsitã de greºeli
scopurile lui Dumnezeu pentru noi nu s-ar putea realiza.
Sã presupunem, ignorând realitatea, cã aceastã lume ar fi un
paradis din care ar fi eliminatã posibilitatea durerii ºi a suferinþei.
Consecinþele ar fi foarte ample. De exemplu, nimeni nu ar putea
face rãu altcuiva: cuþitul ucigaºului s-ar transforma în hârtie iar
gloanþele în aer; seiful bãncii jefuite de un milion de dolari s-ar
umple miraculos cu un alt milion (fenomen care ar spori inflaþia);
fraudele, înºelãciunile, conspiraþiile ºi trãdãrile nu ar afecta deloc
societatea. Nimeni nu ar suferi un accident: alpinistul ºi copilul
care cad de la o înãlþime ar pluti nevãtãmaþi pânã ar ajunge pe
pãmânt; ºoferii neatenþi nu ar pãþi niciodatã nimic. Nu va fi nevoie
de muncã. Nu va suna telefonul pentru a ne anunþa un pericol pentru cã într-o astfel de lume nu ar exista pericole sau nevoi reale.
Pentru a face posibil acest mod de viaþã al oamenilor, natura
ar trebui sã aibã legi speciale ºi sã nu mai respecte legile naturale
pe care acum oamenii învaþã sã le respecte de frica durerii sau a
morþii. Legile naturale ar trebui sã fie foarte flexibile: uneori un
obiect ar trebui sã fie tare, alteori sã fie moale […]
Cred cã ne putem închipui cum ar fi o astfel de lume. Este evident cã noþiunile noastre etice nu ar avea nici un sens. Dacã, de
exemplu, a face rãu altui om este greºit, în paradisul nostru hedonist nu ar fi loc de acþiuni dãunãtoare, deci nici faptele bune nu ar
putea fi deosebite de cele rele. Curajul ºi tãria de caracter nu ar
avea rost într-o lume lipsitã prin definiþie de pericole sau dificultãþi. Generozitatea, bunãtatea, dragostea agape, prudenþa, altruismul ºi toate celelalte concepte etice esenþiale vieþii într-un mediu
stabil nu s-ar putea dezvolta. În consecinþã, aceastã lume, oricât de
bine ar asigura trãirea plãcerii, nu ar fi deloc potrivitã pentru
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formarea trãsãturilor morale ale personalitãþii umane. Dacã acesta
este scopul nostru, atunci aceastã lume imaginarã ar fi mediul cel
mai rãu cu putinþã.
Putem trage concluzia cã un mediu în care sã fie posibilã dezvoltarea acestor calitãþi în fiinþele libere se aseamãnã izbitor de
mult cu lumea realã. Trebuie sã existe legi stabile ºi generale; trebuie sã existe pericole, dificultãþi, probleme, obstacole ºi posibilitatea de a experimenta durerea, eºecul, tristeþea, frustrarea ºi
înfrângerea. Dacã nu ar exista încercãri ºi pericole reale —
neluând în considerare contribuþia semnificativã a omului la
crearea acestora — atunci lumea noastrã ar trebui sã conþinã alte
pericole asemãnãtoare.
A ne da seama de acest lucru înseamnã […] a înþelege cã
lumea aceasta, cu toate „durerile ºi miile de ºocuri naturale moºtenite de fire“ este un mediu destinat nu sporirii la maximum a
plãcerii umane ºi reducerii la minimum a durerii, ci un mediu
propice „formãrii sufletului“.3

În unele privinþe ar fi mai uºor pentru Dumnezeu sã intervinã în
favoarea noastrã, sã creadã în locul nostru, sã ne ajute în moduri
extraordinare. Dar El a hotãrât sã stea în faþa noastrã, cu braþele
deschise ºi sã ne cearã nouã sã umblãm ºi sã participãm la formarea
sufletelor noastre. Acest proces înseamnã întotdeauna luptã ºi deseori
chiar suferinþã.

Care este scopul?
Considerarea pãmântului drept o „vale a formãrii sufletului“
(expresia îi aparþine poetului John Keats) aruncã luminã asupra
unora dintre cele mai dificile pasaje biblice. Cu toatã cã Biblia
rãmâne vagã în privinþa cauzei unor suferinþe specifice, ne oferã
totuºi multe exemple, cum ar fi urmãtorul verset din Amos, în care
Îl vedem pe Dumnezeu folosind suferinþa pentru atingerea unui
scop: „Eu, de partea Mea, v-am trimis foametea în toate cetãþile
voastre ºi lipsa de pâine în toate locuinþele voastre. Cu toate acestea
tot nu v-aþi întors la Mine“ (Amos, 4:6). Pe aproape fiecare paginã,
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profeþii evrei i-au avertizat pe israeliþi cã se vor confrunta cu dezastre dacã vor continua sã desconsidere legile lui Dumnezeu.
Cei mai mulþi dintre noi trãiesc conform unei scãri de valori
diferite de cea pe care o are Dumnezeu. Pentru noi viaþa este lucrul
cel mai important (iar crima devine infracþiunea cea mai gravã).
„Viaþa, libertatea ºi urmãrirea fericirii“ este expresia prin care
pãrinþii fondatori ai Statelor Unite au definit valorile cele mai
importante pe care trebuie sã le protejeze guvernul american. Dar
Dumnezeu are în mod evident o altã perspectivã. Desigur, El
preþuieºte viaþa umanã atât de mult încât o considerã „sacrã“ (sau
sfântã) în sensul cã numai El (ºi nici o altã fiinþã umanã) are dreptul
sã ia viaþa. Dar Dumnezeu nu a ezitat sã-ºi exercite acest drept, cum
vedem în timpul lui Noe. În multe alte exemple din Vechiul
Testament vedem cum El a curmat viaþa umanã pentru a împiedica
rãspândirea rãului.
De asemenea, multe pasaje biblice ne aratã cã existã lucruri mult
mai neplãcute lui Dumnezeu decât durerea copiilor Sãi. Sã ne
gândim la suferinþele lui Iov, Ieremia sau Osea. Dumnezeu nu S-a
scutit nici pe Sine Însuºi de suferinþã: gândiþi-vã la durerea cumplitã
a întrupãrii ºi morþii Lui pe cruce. Demonstreazã aceste exemple
lipsa de compasiune a lui Dumnezeu? Sau demonstreazã cã unele
lucruri sunt mai importante pentru Dumnezeu decât o viaþã lipsitã de
suferinþã pentru cei mai fideli urmaºi ai Sãi?
Aºa cum am mai spus, Biblia schimbã întotdeauna întrebãrile pe
care le punem când suferim. Foarte rar ºi în mod ambiguu ea
rãspunde la întrebarea „De ce?“ care priveºte în trecut. În loc sã
punã aceastã întrebare, Biblia ne îndreaptã atenþia spre viitor prin
întrebarea „Cu ce scop?“ Nu suntem aºezaþi pe pãmânt numai pentru a ne satisface dorinþele, pentru a cãuta viaþa, libertatea ºi fericirea. Noi ne aflãm aici pentru a fi schimbaþi, pentru a deveni tot mai
asemãnãtori cu Dumnezeu astfel încât sã fim pregãtiþi pentru o eternitate petrecutã alãturi de El. Atingerea acestor scopuri este posibilã
prin misteriosul proces care conduce întreaga creaþiune: plãcerea
apare uneori în contextul durerii, rãul poate fi transformat în bine ºi
suferinþa poate avea rezultate valoroase.
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Ne vorbeºte Dumnezeu prin suferinþã? Este periculos ºi poate ºi
nebiblic sã ne chinuim singuri cãutând rãspunsul la aceastã întrebare
la cea mai micã durere sau suferinþã concretã. Mesajul transmis de durere se poate rezuma la rãspunsul cã trãim într-o lume determinatã de
legi inflexibile, ca toþi ceilalþi oameni. Dar, dintr-un punct de vedere
mai larg, al întregii istorii, da, este adevãrat cã Dumnezeu ne vorbeºte
prin suferinþã sau poate în ciuda suferinþei. Simfonia pe care o compune
El conþine pasaje în game minore, disonanþe ºi o lungã ºi obositoare
fugã. Dar aceia dintre noi care respectã indicaþiile dirijorului încã de
la începutul piesei, vor izbucni într-o zi, cu puteri noi, în cântec.

Douã mari erori
Discuþiile care trateazã problema durerii au tendinþa de a
aluneca spre abstract ºi filosofie. Expresii cum sunt „cea mai bunã
dintre lumile posibile“, „avantajele libertãþii umane“ ºi „valea formãrii sufletului“ pãtrund în miezul discuþiei ºi pot distrage atenþia de
la problemele concrete ale oamenilor care suferã. Cu toate acestea,
am examinat unele dintre aceste aspecte pentru cã sunt convins cã
au un efect direct ºi practic asupra reacþiei noastre în faþa suferinþei.
De fapt, creºtinii, dupã pãrerea mea, merg pe o frânghie mintalã
deasupra prãpãstiei, fiind permanent în pericolul de a cãdea într-o
parte sau alta. Când este vorba despre subiectul suferinþei, erorile în
gândire pot avea rezultate tragice.
Prima eroare este sã-i atribuim toate suferinþele lui Dumnezeu,
considerându-le pedepsele Sale pentru greºelile umane; a doua
eroare este exact opusul, sã presupunem cã din viaþa cu Dumnezeu
lipseºte cu desãvârºire suferinþa.
Am menþionat deja o consecinþã nefericitã a primei erori. Am
vorbit cu mulþi creºtini bolnavi ale cãror vieþi erau ameninþate ºi
fiecare dintre ei, fãrã excepþie, mi-a spus cât este de dãunãtor ca un
vizitator sã-þi planteze în minte ideea: „Ai fãcut ceva pentru a merita
aceastã pedeapsã.“ Exact în momentul în care ai nevoie cel mai mult
de speranþã ºi forþã pentru a combate boala, primeºti în schimb o
dozã de vinovãþie ºi de îndoialã de sine. Sunt bucuros cã autorul
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cãrþii lui Iov a fost atent când a scris cuvintele prietenilor lui Iov.
Aceastã carte îmi aduce mereu aminte cã nu am dreptul sã stau lângã
o persoanã suferindã ºi sã spun: „Aceasta este voia lui Dumnezeu“,
oricât de bine aº înfãºura aceastã afirmaþie în cuvinte pioase.
Eroarea de a considera toate suferinþele pedepsele lui Dumnezeu
are consecinþe enorme, aºa cum, din nefericire, aratã istoria Bisericii. În Evul Mediu au fost arse pe rug femei care luau leacuri pentru alinarea durerilor din timpul naºterii. „Cu durere vei naºte copii“,
spuneau preoþii atunci când pronunþau sentinþa de condamnare la
moarte.4 Când Edward Jenner a creat vaccinul contra variolei, s-a
confruntat cu o puternicã opoziþie din partea clericilor, care se
opuneau oricãrei interferenþe cu voia lui Dumnezeu. Chiar ºi astãzi
unele secte religioase refuzã tratamentul medical.
Scriitorii laici au folosit aceastã slãbiciune împotriva creºtinismului. În romanul The Plague (Ciuma), Albert Camus prezintã un
preot catolic, Pãrintele Panelux, sfâºiat de o dilemã. Sã-ºi dedice
energia combaterii bolii sau sã-ºi înveþe enoriaºii sã o accepte ca din
partea lui Dumnezeu. A înfruntat aceastã dilemã într-o predicã:
„Panelux i-a asigurat pe cei prezenþi cã nu era uºor sã spunã ceea ce
urma sã spunã: dacã este voia lui Dumnezeu, trebuie sã o dorim ºi
noi. Atunci ºi numai atunci putem înfrunta problema cu onestitate
[…] Suferinþa copiilor a fost pâinea nenorocirii noastre, dar fãrã
aceastã pâine sufletele noastre ar fi murit de foame spiritualã.“
Pãrintele Panelux predicã acest mesaj dar nu-l poate crede în totalitate: mai târziu în roman îºi abandoneazã credinþa dupã ce este martorul morþii oribile a unui copil bolnav de ciumã.5
Dacã Biblia nu ar fi atât de categoricã în negarea faptului cã
toate suferinþele sunt rezultatele unor pãcate specifice, dacã nu ar fi
prezentat necazul lui Iov în cuvinte atât de convingãtoare, dacã nu
L-ar fi prezentat pe Fiul lui Dumnezeu petrecându-ºi zilele de pe
pãmânt vindecând ºi nu lovind oamenii cu boli, atunci dilema pusã
de Camus ar fi nerezolvabilã. Acest lucru ar fi valabil pentru cã, în
cazul acceptãrii suferinþelor ca lecþii ale lui Dumnezeu pentru noi
(aºa cum susþine, de exemplu, islamismul), urmãtorul pas logic este
sã ne resemnãm în fatalism. Poliomielita, SIDA, malaria, ciuma
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bubonicã, cancerul, febra galbenã — de ce sã luptãm cu aceste boli
dacã ele sunt agenþii lui Dumnezeu trimiºi sã ne înveþe o lecþie?
Când Moartea Neagrã a lovit Anglia în secolul XVII, unii profeþi ai strãzii erau încântaþi sã anunþe cã boala era judecata lui
Dumnezeu. Dar alþi credincioºi, printre care doctori ºi clerici, au
hotãrât sã rãmânã în Londra ºi sã lupte împotriva ciumei. Un paroh
cu spirit de sacrificiu a strâns în jurul lui 350 de sãteni din Eyam ºi
i-a convins sã-ºi impunã o carantinã ca mãsurã sanitarã pentru a
împiedica rãspândirea bolii în satele vecine. Pânã la urmã 259 de
sãteni au murit, dar în timpul bolii au avut grijã unul de celãlalt ºi au
împiedicat contaminarea altora.
În lucrarea sa Journal of Plague Year (Jurnalul anului ciumei),
Daniel Defoe a fãcut o comparaþie între reacþia creºtinilor ºi a
musulmanilor. Când ciuma a lovit Orientul Apropiat, fataliºtii religioºi de acolo nu ºi-au schimbat câtuºi de puþin comportarea, ci au
continuat sã iasã în public. Numãrul morþilor a fost mult mai ridicat
decât în Londra, unde s-au luat mãsuri de precauþie.6
Unii creºtini din epoca modernã înclinã periculos de mult spre
concepþia fatalistã, mult mai adecvatã islamismului sau hinduismului decât creºtinismului. Cu câþiva ani în urmã s-a efectuat un studiu
pentru a se afla de ce mor în sudul Americii mai mulþi oameni în
tornade decât în partea centralã. S-au luat în considerare mai mulþi
factori, cum ar fi materialele de construcþie, ºi cercetãtorii au ajuns
la concluzia cã în sud, unde oamenii erau mai religioºi, s-a format o
concepþie mai fatalistã despre dezastre: „Dacã tornada loveºte,
loveºte ºi nu pot face nimic ca sã o împiedic.“ Spre deosebire de ei,
locuitorii din centrul þãrii ascultau cu mai multã atenþie datele meteorologice, îºi luau mãsuri de siguranþã ºi cãutau adãposturi.7
Dacã datele cercetãtorilor sunt corecte, consider aceastã tendinþã
spre fatalism o pervertire a dogmei creºtine. Locuitorii din sud ar
trebui sã asculte cu mai multã atenþie datele despre vreme ºi sã îºi ia
mãsuri de siguranþã. Pãrintele Panelux ar fi în primele rânduri, cot
la cot cu doctorii ºi ar lupta împotriva dezastrului. Isus Însuºi a luptat în timpul vieþii Sale pe pãmânt împotriva bolii ºi disperãrii. El nu
a adoptat o poziþie fatalistã ºi nu S-a resemnat în faþa suferinþei.
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Noi, locuitorii planetei care „suspinã“, avem dreptul, chiar
obligaþia, sã luptãm împotriva oricãrei forme de suferinþã umanã.
Oricine crede altceva sã citeascã din nou pilda samariteanului
milostiv din capitolul 10 al Evangheliei lui Luca ºi pilda oilor ºi
caprelor din capitolul 25 al Evangheliei lui Matei.

Teologia sãnãtãþii ºi prosperitãþii
Recent o parte a bisericii a pornit într-o direcþie foarte diferitã,
cãzând în cea de-a doua eroare. Ei afirmã cã viaþa cu Dumnezeu
exclude orice suferinþã. „Teologia sãnãtãþii ºi prosperitãþii“ nu putea
apãrea decât în vremuri prospere, într-o societate în care existã din
abundenþã metode de alinare a suferinþei.
Creºtinii din Iran sau Cambodgia, de exemplu, nu ar fi putut
inventa o astfel de teologie cu o faþã mereu zâmbitoare. Aºa cum
spunea un creºtin din Europa de Est: „Voi, creºtinii apuseni, credeþi
cã prosperitatea materialã este singurul semn al binecuvântãrii lui
Dumnezeu. Pe de altã parte, consideraþi sãrãcia, lipsa de confort ºi
suferinþele drept semne ale dizgraþiei lui Dumnezeu. Noi, cei din
Est, percepem suferinþa dintr-o altã perspectivã. Credem cã suferinþa
poate fi semnul harului ºi al încrederii lui Dumnezeu faþã de creºtinii
cãrora li se permite sã treacã prin încercãri.“8
Astãzi rezervãm medaliile cele mai strãlucitoare acelora care au
fost vindecaþi miraculos, îi prezentãm în reviste ºi în emisiuni de
televiziune, dând promisiunea falsã cã vindecarea este la dispoziþia
tuturor celor ce o cer cu îndrãznealã.
Nu este intenþia mea sã discreditez minunile vindecãrii fizice.
Dar un lucru este evident: minunile nu oferã o soluþie permanentã la
problema suferinþei pentru cã, pânã la urmã, rata mortalitãþii este
aceeaºi la creºtini ºi la necreºtini, adicã sutã la sutã. Fiecare dintre
noi avem ochi care au nevoie de lentile corectoare, oase care se pot
rupe ºi þesuturi fragile care pot fi afectate de accidente rutiere sau de
bombele teroriºtilor. Creºtinii se îmbolnãvesc ºi ei de cancer; ei
împãrtãºesc în totalitate necazurile acestei lumi.
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Accentul actual care se pune asupra vindecãrilor miraculoase
are efectul secundar de a-i face pe cei nevindecaþi sã creadã cã
Dumnezeu i-a trecut cu vederea. Am urmãrit un program de televiziune la care telefonau oamenii care aveau nevoie de vindecare.
Cele mai multe aplauze le-a primit un om care a telefonat ºi a afirmat cã piciorul sãu a fost vindecat cu o sãptãmânã înainte de data la
care ar fi trebuit sã fie amputat. Spectatorii au izbucnit în strigãte iar
prezentatorul emisiunii a spus: „Este cea mai mare minune din seara
aceasta.“ Nu m-am putut împiedica sã mã întreb cât de mulþi oameni
cu picioare amputate au urmãrit emisiunea întrebându-se amãrâþi de
ce nu au avut suficientã credinþã.
Spre deosebire de mulþi evangheliºti de la televiziune, apostolul
Pavel nu aºtepta de la viaþa creºtinã sãnãtate ºi prosperitate, ci suferinþã. Iatã ce i-a spus lui Timotei: „De altfel, toþi cei ce voiesc sã trãiascã cu evlavie în Cristos Isus vor fi prigoniþi“ (2 Timotei, 3:12). O
persoanã bolnavã nu este nespiritualã. Credinþa creºtinã nu ne oferã
în mod magic un mediu lipsit de viruºi, perfect izolat de pericolele
lumii. Acest lucru ne-ar împiedica sã ne identificãm complet cu
lumea — un lux pe care Dumnezeu nu l-a permis nici Fiului Sãu.
Susþinerea concepþiei tentante cã a deveni creºtin este garanþia
sãnãtãþii ºi a prosperitãþii este exact folosirea aceloraºi argumente ca
ale lui Satan din cartea lui Iov, argumente infirmate total ºi definitiv.
Pentru a restabili echilibrul în aceastã temã, am face foarte bine
dacã am învãþa din nou lecþiile credinþei din cel mai bun capitol
biblic despre credinþã, capitolul 11 din Evrei. Autorul întocmeºte o
listã de oameni credincioºi. Cei mai mulþi dintre sfinþii din prima
parte a listei au fost scãpaþi în mod miraculos: Isaac, Iosif, Moise,
Rahav, Ghedeon ºi David. Dar cei din ultima parte a capitolului au
fost torturaþi, puºi în lanþuri, omorâþi cu pietre ºi tãiaþi în douã cu
fierãstrãul.
Capitolul 11 din Evrei prezintã detalii vii despre cel de al doilea
grup: au umblat în piei de oaie ºi de caprã, au fost lipsiþi de toate
lucrurile, au pribegit prin deºert ºi prin munþi ºi s-au ascuns prin
crãpãturile pãmântului. Capitolul se încheie cu o afirmaþie rãspicatã:
„Toþi aceºtia, mãcar cã au fost lãudaþi pentru credinþa lor, totuºi nu
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au primit ce le fusese fãgãduit.“ Totuºi, autorul adaugã remarca cã
Dumnezeu i-a apreciat pe aceºti cãlãtori de pe pãmânt care ºi-au
pus speranþa într-o lume mai bunã, cereascã: „De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruºine sã Se numeascã Dumnezeul lor, cãci le-a
pregãtit o cetate.“
M-am gândit la „lista favoriþilor“ lui Dumnezeu atunci când am
citit cartea Fear No Evil (Nu te teme de nici un rãu) scrisã de cunoscutul predicator ºi autor englez David Watson. Lovit de cancer
intestinal la apogeul carierei sale, Watson a strâns în jurul lui un
grup de prieteni creºtini ºi a început o disperatã cãlãtorie a credinþei.
Watson era o personalitate proeminentã în mediul carismatic ºi,
împreunã cu majoritatea prietenilor lui, era convins cã Dumnezeu se
va ocupa de cancer printr-o vindecare miraculoasã.
Watson a continuat însã sã slãbeascã, boala s-a agravat ºi a fost
obligat sã caute un alt fel de credinþã, credinþa sfinþilor din ultima
parte a capitolului 11 din Evrei. Avea nevoie de credinþa care l-a
susþinut pe Iov în cele mai întunecate zile ale sale ºi cartea lui ne
aratã cum a ajuns la aceastã credinþã.
În ianuarie David Watson a scris ultimele cuvinte ale cãrþii, iar în
februarie a murit. Mulþi oameni au primit cartea sa cu dezamãgire;
sperau sã citeascã despre o vindecare supranaturalã. Dar J.I. Packer,
care a scris prefaþa cãrþii dupã moartea lui Watson, a considerat
cartea o redescoperire a cãrþilor creºtine despre „arta de a muri“.
Pânã nu demult o moarte bunã era consideratã moartea unui om credincios, al cãrui sfârºit era încoronarea lui, apogeul vieþii sale bune.
Iatã ce spune Packer:
Faptul cã David a sperat pânã la ultima paginã a cãrþii cã va
primi o vindecare supranaturalã care nu a venit niciodatã nu este
important. Datoritã providenþei lui Dumnezeu, care nu le aratã
întotdeauna slujitorilor Lui scopul cãrþilor pe care îi îndeamnã sã
le scrie, tema cãrþii Fear No Evil este biruinþa asupra morþii — nu
prin ignorarea ei, nici prin scutirea de efectele ei, ci prin
înfruntarea ei curajoasã ºi prin trecerea dincolo de moarte, ºtiind
cã pentru un credincios ea este anticamera gloriei.
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UNDE ESTE DUMNEZEU CÂND SUFÃR?

Teologia lui David l-a determinat sã creadã pânã la sfârºit cã
Dumnezeu doreºte vindecarea trupului lui. Teologia mea mã face
sã cred cã Dumnezeu l-a dorit pe David acasã ºi i-a vindecat
întreaga persoanã luându-l în glorie în acelaºi mod în care ne va
duce într-o zi ºi pe noi în glorie. Vreau sã spun cã moartea noastrã
nu este opusul sãnãtãþii ºi vieþii în sensul definitiv ºi complet, ci
uºa spre ele. 9

Dacă ceea ce aţi citit a stârnit interesul pentru această carte, o
puteţi comanda aici http://www.nouasperanta.ro/literatura.php .
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