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Dr. Ken Nichols este un consilier biblic ºi un orator
care-mi este prieten ºi partener în lucrare de peste 

35 de ani. Ori pe unde a fost, vei gãsi oameni 
ale cãror vieþi au fost vindecate datoritã slujirii sale. 

În ultimii ani am discutat despre subiectul fricii 
ºi el a fost primul care mi-a sugerat sã scriu o carte 

pe aceastã temã. Iat-o, Ken! Îþi este dedicatã! 
Îþi mulþumesc pentru încurajarea ta!
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Introducere

Dormi în patul tãu când ceasul de la radio te trezeºte, anun-
þând zgomotos începutul unei zile cu ºtiri despre blocaje în

trafic, furtuni cu fulgere, crime nocturne, incendii, cãderi ale bur-
sei de valori, scandaluri guvernamentale ºi accidente rutiere. În
loc sã sari din pat, îþi tragi pãtura peste cap. ªtii în ce lume îngro-
zitoare trãim ºi te temi sã te confrunþi cu toate provocãrile zilei.

Dar poate cã temerile tale de dimineaþã nu apar la ºtiri, ci au
de-a face cu slujba ta. Trãieºti cu teama permanentã ca firma la
care lucrezi sã nu se restructureze. Sau poate eºti neliniºtit de o
tranzacþie care îþi ameninþã cariera.

Poate cã teama ta cea mai mare e acasã. Oare vei putea plãti
rata luna aceasta? Cãsnicia îþi pare nesigurã? Copiii te îngrijoreazã?
Dupã un program religios recent la biserica pe care o pãstoresc în
California de Sud, un tânãr soldat care tocmai se întorsese din
Afganistan a început sã plângã în timp ce-mi cerea sã mã rog
pentru el. Se temea cã s-ar putea sã-ºi piardã familia.

S-ar putea. Cuvintele acestea îl obseda. Cea mai mare teamã a
noastrã este datã de condiþionalul s-ar putea – ameninþarea a
ceea ce s-ar putea întâmpla. Teama schimbã posibilitãþile. Sau
chiar ceea ce e imposibil – cãci teama este tiranul imaginaþiei. Ea
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se infiltreazã în sufletele noastre din umbrã, din oglinda neclarã
a lui poate.

Prietenul meu Don Wyrtzen a avut parte de aceastã experienþã.

Monstrul iluzoriu al fricii apare din umbrã, aºteptând sã-mi
sfâºie sufletul. Ca unul înclinat spre depresie, îi vãd capul
hidos foarte des: când mã lupt cu stresul emoþional al unei
relaþii dificile, când mi-e teamã cã eºecul este chiar dupã
colþ, când succesul îmi pare prea greu de gestionat ºi în
zilele când sunt învins de anxietatea mea cronicã.1

Mi se pare cã ultima expresie surprinde foarte bine teama des-
pre care vorbim: „anxietatea mea cronicã”. Asta e cea mai rea
dintre toate – teama rea prevestitoare cã ceva nu e bine, dar fãrã
a ºti ce anume. Ea te învãluie precum un nor.

Dacã te-ai luptat cu teama, nu eºti singur. Teama nu þine cont
de oameni sau de vârstã. Ea îi loveºte pe cei slabi ºi pe cei puter-
nici. Îi hãituieºte pe cei tineri ºi pe cei în vârstã, pe cei bogaþi ºi pe
cei sãraci. Chiar ºi cei care par sã aibã totul, inclusiv celebritãþile,
eroii ºi liderii „neînfricaþi”, mãrturisesc cã au o mulþime de fobii.

Lui Jennifer Aniston, Cher ºi Whoopi Goldberg le e teamã sã
zboare cu avionul. Barbra Streisand este xenofobicã – se simte
stânjenitã în preajma strãinilor. Michael Jackson era obsedat de
teama de contaminare, infecþii ºi boli. Suferea de misofobie. Dar
celebritatea cu cele mai multe fobii este Woody Allen. Acestuia îi
e teamã de insecte, raze solare, câini, cãprioare, culori deschise,
copii, înãlþimi, încãperi mici, mulþimi de oameni ºi cancer.

Nici oamenii celebri ai trecutului nu au fost diferiþi. Lui George
Washington îi era extrem de teamã cã va fi îngropat de viu.
Richard Nixon era îngrozit de spitale, iar Napoleon Bonaparte,
geniul politic ºi militar, se temea de pisici.

Fobiile reprezintã parada de circ a înrobirii mentale.
Unele temeri ne atacã doar pentru o perioadã, dar altele pot

rãmâne cu noi întreaga viaþã. S-ar putea ca o persoanã care se
teme de înãlþime sã simtã cum îi creºte pulsul atunci când pãºeºte
într-un ascensor cu pereþi de sticlã ºi urcã 20 de etaje într-un
hotel. Dar teama îi dispare în clipa în care iese din lift ºi intrã în
holul hotelului.

DE CE ÞI-E TEAMÃ?

8



Pe de altã parte, temerile noastre de eºec, singurãtate, respin-
gere, dezastre iminente sau de a contracta o boalã gravã nu par sã
disparã niciodatã. Ele sunt temeri ce se manifestã întreaga viaþã ºi
fierb tot timpul în arzãtorul minþii noastre. Sunt temeri care ne
jefuiesc viaþa. Despre aceste temeni voi discuta în cartea de faþã.

Aceste temeri pot fi descrise folosind ceea ce lingviºtii numesc
„aria semanticã” a unui cuvânt: teamã, îngrijorare, anxietate, inti-
midare, nesiguranþã, groazã, neliniºte, alarmare, frãmântare. Uneori ne
e greu sã ºtim exact care dintre aceste cuvinte descrie cel mai
bine ceea ce simþim ºi de fapt asta nici nu conteazã. Indiferent ce
termen folosim, aceste sentimente pot declanºa reacþii toxice:
imobilizare, paralizie, retragere, pasivitate, depresie ºi tulburãri
psihosomatice – boli fizice care nu au o cauzã ce poate fi identi-
ficatã.

Când întreb: „De ce þi-e teamã?”, eu de fapt întreb: „Ce anume
te paralizeazã? Ce îþi furã bucuria ºi îþi distruge speranþa? Ce nu
te lasã sã dormi, noapte de noapte? Ce te împiedicã sã trãieºti
prin credinþã ºi sã-þi asumi riscuri? Ce te reþine sã-þi dãruieºti
viaþa în întregime unui Dumnezeu iubitor care nu doreºte nimic
altceva decât ce e mai bun pentru tine?”

Cred cã ºtiu cel puþin în parte rãspunsurile la aceste întrebãri,
deoarece mi-am trãit întreaga viaþã alãturi de mulþi creºtini ma-
turi ºi am pãstorit mii de oameni timp de aproape cinci decenii.
Am descoperit cã fiecare om – inclusiv eu – are o anumitã teamã.
Provocarea noastrã este de a ne descoperi ºi analiza temerile ºi
apoi de a le gãsi un rãspuns biblic.

Când apostolul Pavel îl sfãtuia pe Timotei, tânãrul sãu pro-
tejat, el ºtia cã lui Timotei îi era teamã de ceva – probabil de sar-
cina încredinþatã de a conduce marea bisericã din Efes. Timotei
crescuse într-un orãºel din Asia Micã, iar Efesul era un oraº mare.
Pavel însuºi a stat trei ani în Efes, ajutând biserica de acolo.
Aceasta era condusã de un grup de lideri puternici, dar învãþãtorii
falºi le fãceau probleme. Timotei trebuia sã se implice ºi sã con-
ducã tot ce se petrecea acolo. Cãrui pastor tânãr nu i-ar fi teamã
de aºa ceva?

Prin urmare ce i-a spus Pavel lui Timotei? „Teama ta nu e de la
Dumnezeu. De la Dumnezeu vine putere, dragoste ºi o atitudine
mentalã stabilã” (2 Tim. 1:7, parafrazarea aparþine autorului).

INTRODUCERE
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Pavel ºtia cã atunci când dobândim perspectiva lui Dumnezeu
cu privire la sursa fricii noastre, putem respinge ceea ce nu e de
la El ºi putem primi ceea ce e de la El. În anii în care L-am urmat
pe Cristos, am studiat Biblia ºi am pãstorit creºtini bine inten-
þionaþi, încã n-am descoperit vreo teamã la care Dumnezeu sã nu
aibã rãspuns. Motivul este simplu: Dumnezeu Însuºi este
rãspunsul la toate temerile noastre!

Gândeºte-te la lucrul acesta – aproape întotdeauna teama are
de-a face cu viitorul. Uneori ne este teamã deoarece ºtim ce va
urma în viitor. Dar cel mai adesea ne este teamã de ceea ce nu
ºtim cu privire la viitor. Ne e teamã de ceea ce s-ar putea în-
tâmpla. De exemplu, organizaþia Gallup i-a întrebat pe adoles-
cenþii cu vârsta cuprinsã între 13 ºi 17 ani care este cea mai mare
teamã a lor. În ordine descrescãtoare, primele zece temeri au fost:
atacurile teroriste, pãianjenii, moartea/a fi omorât, a nu reuºi în
viaþã/a fi un eºec, rãzboiul, înãlþimile, crima/violenþa, a fi singur,
viitorul ºi rãzboiul nuclear.2

Observaþi cã toate aceste temeri sunt în viitor ºi toate sunt doar
„posibilitãþi”. S-ar putea ca aceºti adolescenþi sã nu aibã de-a face
cu niciuna dintre ele. Chiar dacã viitorul este doar la un minut de
prezent (când aºtepþi diagnosticul unui medic) sau la cinci ani
distanþã (când te îngrijorezi cã nu vei avea o pensie decentã), cen-
trul fricii este viitorul.

Dar ce este viitorul pentru Dumnezeu? Pentru El viitorul este
prezentul! Noi trãim în timp, dar Dumnezeu, care a creat timpul,
e în afara lui. Noi ºtim relativ puþine despre viitor, în timp ce
Dumnezeu ºtie totul despre el. Toate evenimentele din vieþile
noastre se petrec în douã cadre de timp: trecut ºi viitor. (Prezentul
este un moment infinitezimal care trece permanent ºi devine
trecut înainte ca sã-l putem defini.) Pe de altã parte, Dumnezeu
are doar un cadru de referinþã: eternul prezent, în care vede ºi
cunoaºte totul, inclusiv viitorul.

De aceea Dumnezeu este rãspunsul la toate temerile noastre.
Dacã Dumnezeu este bun ºi iubitor (ºi este), dacã El este atot-
puternic (ºi este) ºi dacã noi suntem copiii Sãi (sper cã tu eºti),
atunci nu ai niciun motiv sã te temi de nimic, cãci Dumnezeu
deþine controlul tuturor lucrurilor.

DE CE ÞI-E TEAMÃ?

10



ªtiu – aceasta este o teologie sãnãtoasã ºi probabil cã o crezi.
Dar totuºi ai temeri, neliniºti ºi un gol în stomac, fie uneori, fie tot
timpul. Marea autoare Edith Wharton a afirmat odatã cã nu crede
în stafii, dar îi e teamã de ele. E un lucru sã ºtii ceva la nivel inte-
lectual ºi e altceva sã-l crezi cu inima.

Cum ajuþi un copilaº sã-ºi înfrunte teama de întuneric?
Aprinzi lumina ºi îi arãþi cã nu existã nimic în camerã de care sã-i
fie teamã. Apoi îl ajuþi sã-ºi acordeze inima la ceea ce mintea lui a
acceptat. Acesta este procesul credinþei, în cazul fiecãruia dintre
noi. Acceptãm cã Dumnezeu deþine controlul ºi, bazându-ne pe
acest fapt, ne aruncãm poverile pe umerii Sãi puternici.

Dar ce putem spune despre viitorul nostru nesigur? S-ar putea
ca optimismul sã nu aibã nicio bazã în realitate. Singura cale de a
pãºi neînfricaþi ºi încrezãtori într-un viitor necunoscut este sã
mizãm totul pe puterea, bunãtatea ºi credincioºia lui Dumnezeu.

Pentru a înþelege de ce Dumnezeu este rãspunsul la toate te-
merile noastre, trebuie sã înþelegem ce spune Biblia despre teamã
ºi ea spune multe. Ne spune de peste 300 de ori sã nu ne temem.
„Nu vã temeþi” este cea mai frecventã poruncã. Diferite cuvinte
pentru teamã apar de peste 600 de ori. ªi ca nu cumva sã crezi cã
eroii noºtri biblici erau neînfricaþi, despre peste 200 de oameni
din Scripturã ni se spune cã le-a fost teamã. Nu toþi aceºtia au fost
„oameni rãi”; mulþi dintre ei au fost personaje importante –
David, Pavel, Timotei ºi alþii.

Eroii biblici au fost oameni obiºnuiþi care au trebuit sã înveþe
aceleaºi lucruri pe care trebuie sã le învãþãm ºi noi – cum sã-ºi
alunge teama crescând în cunoaºterea lui Dumnezeu, cum sã-ºi
mute concentrarea dinspre teama din prezent spre Dumnezeul
cel veºnic, cum sã înlocuiascã ceea ce nu ºtiau despre viitor cu
ceea ce ºtiau despre El. Ei au fost nevoiþi sã renunþe la lucrurile
copilãreºti (a le fi teamã de ceva) ºi sã creascã în credinþã ºi în înþe-
legere.

Am scris aceastã carte deoarece consider teama un pericol real
ºi prezent în trupul lui Cristos. Mulþi creºtini nu trãiesc vieþi
descãtuºate din cauzã cã le e teamã ºi atunci când teama nu este
îndepãrtatã pot exista consecinþe grave. Autorul ºi învãþãtorul
Neil T. Anderson scrie:

INTRODUCERE
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Teama este un hoþ. Ea ne erodeazã credinþa, ne jefuieºte
speranþa, ne furã libertatea ºi bucuria de a trãi viaþa din
belºug în Cristos. Fobiile sunt ca strânsoarea unui ºarpe –
cu cât îi cedezi mai mult, cu atât te strânge mai tare. Sãtui
de a lupta, cedãm ispitei ºi temerilor. Ceea ce pãrea a fi o
cale uºoarã devine de fapt o închisoare a necredinþei – o
fortãreaþã a fricii care ne þine captivi.3

Isus a venit sã „vesteascã celor captivi eliberarea” ºi eu cred cã
aici se includ ºi cei þinuþi captivi de teamã (Luca 4:18). De
asemenea, El spune cã adevãrul este cheia pentru libertate (Ioan
8:32). Iatã adevãrul: Dumnezeu este bun (Ps. 119:68), Dumnezeu
este dragoste (Ioan 4:8, 16) ºi Dumnezeu are un viitor plin de
speranþã pentru copiii Sãi (Ier. 29:11; Rom. 8:28-29). Dumnezeu
este un refugiu ºi o cetate tare, un scut ºi un Apãrãtor pentru cei
care se încred în El (Ps. 91:2-4). Pe baza acestor considerente ºi a
multor altora…

Nu trebuie sã te temi nici de groaza din timpul nopþii, 
nici de sãgeata care zboarã ziua,
nici de ciuma, care umblã în întuneric, 
nici de molima, care bântuie ziua namiaza mare.
O mie sã cadã alãturi de tine, 
ºi zece mii la dreapta ta, 
dar de tine nu se va apropia.
PSALMUL 91:5-7

În timp ce citeºti aceastã carte, mã rog sã-þi întãreºti convin-
gerea cã Dumnezeu este rãspunsul la toate temerile tale. Mã rog
ca atunci când te uiþi la viitor sã nu vezi nimic altceva decât pu-
terea ºi dragostea Sa care îþi vor pãzi fiecare pas ºi sã descoperi
adevãrul care te va elibera ca sã poþi trãi viaþa neînfricatã de care
vrea Dumnezeu sã te bucuri.

dr. David Jeremiah
IUNIE 2013

DE CE ÞI-E TEAMÃ?
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CAPITOLUL 1

DEZASTRELE:
Teama de calamitãþi naturale

De aceea nu ne temem, chiar dacã s-ar zgudui pãmântul, 
ºi s-ar clãtina munþii în inima mãrilor.

PSALMUL 46:2

Cel puþin familia Trowbridges avea un loc unde sã se ascundã
– pivniþa vecinilor. Într-o dupã-amiazã de luni, în luna mai

din anul 2013, Kelcy, soþul ei ºi cei trei copii ai lor au intrat pe rând
în întunericul rãcoros, s-au ghemuit sub o pãturã ºi au ascultat
urletele sirenelor de avertizare. Familia Trowbridges locuia într-o
suburbie a oraºului Oklahoma ºi se apropia un uragan teribil.

Tot ce puteau sã facã membrii familiei era sã stea, sã se þinã de
mâini ºi sã asculte, în timp ce sirenele erau acoperite de zgomo-
tele care deveneau tot mai puternice ºi mai îngrozitoare. Vânturi
ce scoteau sunete stridente loveau casa ºi se simþeau izbituri
violente în uºa pivniþei. Copiii începurã sã plângã. „ªºº, e doar
moloz”, spuse Kelcy, „lucruri luate de vânt care sunt aruncate
peste tot ºi lovesc zidurile”.

Apoi, dupã aproximativ 40 de minute, se lãsã o tãcere în-
fiorãtoare. Familia Trowbridges ieºi la luminã într-o lume pe care
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n-o mai cunoºteau. Totul în jur era în ruine. Unde era casa lor?
Era pusã la pãmânt, ca fel ca rânduri de alte case de pe strada lor.
Unde era maºina familiei? În cele din urmã descoperirã cã fusese
ridicatã în aer, purtatã pe stradã ºi aruncatã pe un acoperiº.

Unul câte unul vecinii ieºirã din adãposturi. Nimeni nu spu-
nea nimic. În loc de cântece de pãsãrele, se auzeau doar suspine
înãbuºite. Acolo se aflau rãmãºitele vieþilor lor ºi pierderea unor
iluzii liniºtitoare – iluzii de stabilitate ºi siguranþã într-o lume
raþionalã.

Domnul Trowbridge nu era genul de om care sã nu facã nimic.
Merse sã sorteze ºi sã recupereze ce se mai putea recupera. Dar
dupã o clipã, se trase brusc în spate.

„Chemaþi poliþia”, spuse monoton.
Acolo, printre cãrãmizi, conducte ºi dãrâmãturi, se afla un co-

pilaº – o fetiþã nu mai mare de doi sau trei aniºori. Era moartã.
Domnul Trowbridge îºi pãstrã stoicismul pânã la sosirea poliþiei,
dar apoi ºi-l pierdu ºi începu sã plângã pentru fetiþã, pentru fa-
milia ei, pentru violenþa pãmântului.

Între timp, aproape de Piaþa Towers Elementary, Stuart Earnest jr.
vãzu ºi auzi unele lucruri care aveau sã-l urmãreascã tot restul
vieþii. ªcoala fusese lovitã direct de uragan. ªapte copii îºi pier-
durã vieþile ºi Earnest nu putuse opri zgomotele tragediei. Le
auzise strigãtele dupã ajutor, precum ºi þipetele sfâºietoare ale
celor care încercarã sã le vinã în ajutor.

Un elev de clasa a patra pe nume Damian Britton se numãra
printre supravieþuitorii de la Piaþa Towers ºi asta datoritã unui
profesor curajos care îi salvase viaþa. Lui Damian i se pãrea cã
toate acele lucruri îngrozitoare se petrecuserã într-o perioadã de
cinci minute înainte ca elevii sã iasã din ascunzãtorile lor. Fusese
cam la fel peste tot: cinci minute scurte în care cei mici, cât ºi toþi
ceilalþi, au putut învãþa astfel de lecþii profunde despre viaþã ºi
pierdere.

Trebuie sã vã spun cã este greu sã-þi aduci aminte de aceste
întâmplãri. Ar fi mult mai uºor sã pãstrezi un ton vesel ºi plãcut,
chiar într-o carte care discutã despre teamã. Desigur, problema
este cã aceste întâmplãri sunt adevãrate ºi noi ºtim asta. Ele pot
avea loc din nou în urmãtoarele cinci minute sau mâine sau în

DE CE ÞI-E TEAMÃ?
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ziua urmãtoare. În fiecare an, ºtirile ne aduc aminte cã forþele
naturii care guverneazã aceastã planetã sunt tulburate ºi insta-
bile.

Ne trãim viaþa într-o stare de negare. Ne începem zilele de
parcã am avea garanþii cu privire la siguranþã, garanþii care pur ºi
simplu nu sunt posibile în aceastã viaþã. Ne felicitãm pentru pro-
gresele impresionate ale tehnologiei ºi pretindem cã am câºtigat
orice provocare la adresa vieþii ºi sãnãtãþii. Dar nu este aºa. Na-
tura este minunatã ºi ne inspirã – dar, de asemenea, e cumplitã ºi
nemiloasã.

În 2004, marea tragedie a fost tsunamiul din Oceanul Indian,
care a fãcut 230 000 de victime. Nu pot uita aceste cifre. În 2005,
ne-am confruntat cu uraganul Katrina. Cine poate uita anii 2010
ºi 2011? Cutremurul din Haiti a luat viaþa altor 220 000 de oameni,
iar tsunamiul din Japonia a curmat viaþa a cel puþin 15 000.

Dar acestea sunt doar evenimentele meteo cele mai semnifi-
cative. Existã prea multe cutremure, incendii, inundaþii, uragane,
tornade, furtuni ºi tsunamiuri ca sã le mai þinem socoteala. Cala-
mitãþile naturale se dezlãnþuie în lumea noastrã, costându-ne mili-
arde de dolari ºi, mai important, sute de mii de vieþi.

Dezastrele naturale ridicã multe întrebãri referitoare la
siguranþa noastrã, la teama noastrã de ceea ce nu putem controla
ºi în special la caracterul lui Dumnezeu. Aceste întrebãri trebuie
sã primeascã rãspunsuri. Aº vrea sã deschid discuþia vorbindu-vã
despre un personaj biblic care a avut parte de douã dezastre
naturale într-un interval de 24 de ore. Desigur, numele lui este
Iov.

DEZASTRELE NATURALE ÎN VIAÞA LUI IOV

Iov a devenit modelul tipic al omului care a avut parte de de-
zastre, deºi credem cã nu le merita. Primele versete ale cãrþii sale
ne vorbesc despre Iov în patru domenii ale vieþii sale. În primul
rând, aflãm despre credinþa lui – faptul cã era „fãrã prihanã ºi
curat la suflet. El se temea de Dumnezeu ºi se abãtea de la rãu”
(Iov 1:1). Iov nu era fãrã pãcat, dar avea un caracter matur ºi era
un om neprihãnit.
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De asemenea, se remarca datoritã averii lui. „Avea ºapte mii de
oi, trei mii de cãmile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de
mãgãriþe ºi un foarte mare numãr de slujitori. ªi omul acesta era
cel mai cu vazã din toþi locuitorii Rãsãritului” (Iov 1:3).

În zilele lui Iov, bogãþia se calcula în funcþie de cât teren, câte
animale ºi câþi slujitori aveai, iar Iov avea din toate acestea din
belºug. Era cel mai bogat om din vremea sa.

Iov nu era doar un om bogat, dar avea ºi o familie frumoasã.
Primele capitole ne spun cã ºi-a crescut fiii ºi fiicele aºa încât
aceºtia erau foarte apropiaþi. Organizau aniversãri grozave ale
zilelor de naºtere, iar dupã acestea tatãl lor aducea arderi de tot
pentru ei. El spunea: „Poate cã fiii mei au pãcãtuit ºi au supãrat
pe Dumnezeu în inima lor” (Iov 1:5). Pentru el, credinþa ºi familia
se întreþeseau. 

În sfârºit, avea mulþi prieteni. Unii sunt celebri pentru rolul lor
din cartea lui Iov, dar fãrã îndoialã cã au fost ºi alþii care nu sunt
menþionaþi. Iov 2:11 ne spune cum un grup de prieteni apropiaþi
au venit sã plângã împreunã cu el dupã marile pierderi pe care 
le-a suferit. Dacã ºtii câte ceva despre istoria lui Iov, îþi aminteºti
cã aceºti prieteni au sfârºit prin a-l dezamãgi, dar totuºi ei erau
prietenii lui ºi au venit din zone îndepãrtate ca sã fie alãturi de el
în aceastã vreme de nevoie.

Au fãcut bine cã au fost alãturi de el ca sã-l ajute sã suporte
povara durerii. Au greºit când au încercat sã explice ºi sã ofere
soluþii unei situaþii care nu era deloc simplã. Pânã la urmã, au scos
ce era mai rãu din Iov ºi nu ce era mai bun. Totuºi ni se spune cã
el i-a iertat ºi cã s-au împãcat (Iov 42:9-11).

Ceea ce nu ºtiau aceºti prieteni – ceea ce Iov însuºi nu ºtia – era
faptul cã erau implicate unele forþe spirituale care le depãºeau cu
mult capacitatea de înþelegere. Detaliile le gãsim în Iov 1:8-12:

Domnul a zis Satanei: „Ai vãzut pe robul Meu Iov? Nu este
nimeni ca el pe pãmânt. Este un om fãrã prihanã ºi curat la
suflet, care se teme de Dumnezeu ºi se abate de la rãu.”

ªi Satana a rãspuns Domnului: „Oare degeaba se teme
Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui ºi tot ce
este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, ºi turmele lui
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acopãr þara. Dar ia întinde-Þi mâna ºi atinge-te de tot ce are,
ºi sunt încredinþat cã Te va blestema în faþã.”

Domnul a zis Satanei: „Iatã, îþi dau pe mânã tot ce are,
numai asupra lui sã nu întinzi mâna.” ªi Satana a plecat
dinaintea Domnului.

Dupã ce a primit îngãduinþa lui Dumnezeu, Satan s-a pus pe
lucru ºi distrugerea lui Iov a venit rapid, cu patru calamitãþi care
au avut loc într-o singurã zi. Termenii erau clari: Satan putea sã se
atingã de bunurile lui Iov, dar nu ºi de persoana sa. Aºa cã marele
experiment a început. Dar ceea ce înþelegem deja foarte clar este
cã Dumnezeu e Cel care deþine controlul acestei lumi. Diavolul îl
putea testa pe Iov, dar nu fãrã permisiunea lui Dumnezeu. Dum-
nezeul nostru domneºte ºi nu ne putem permite sã uitãm lucrul
acesta în timpul unei discuþii despre dezastre; de fapt n-ar trebui
sã-l uitãm niciodatã.

Ce-i poþi da omului care are orice? O nenorocire – asta era
ceva ce Iov încã nu experimentase. A început în timpul unuia
dintre acele ospeþe în care fiii ºi fiicele sale erau adunaþi cu toþii
împreunã, râzând ºi bucurându-se de compania celorlalþi.

Un mesager s-a apropiat de Iov cu vestea tulburãtoare. Niºte
Sabeeni au intrat pe domeniul lui, i-au furat bovinele ºi i-au
omorât slujitorii. Doar acest mesager a scãpat ca sã-i dea de ºtire
(Iov 1:13-15).

Totuºi, înainte ca slujitorul sã termine ce avea de spus, înainte
ca Iov sã înþeleagã situaþia, uºa se deschide ºi apare un alt me-
sager. Este palid ºi are ochii mari în timp ce ºopteºte: „Focul lui
Dumnezeu a cãzut din cer ºi a ars oile ºi pe slujitorii tãi” (Iov
1:16).

În acest moment se pare cã ziua lui Iov nu ar putea fi mai rea.
Dar un al treilea mesager este chiar în spatele lor. Expresia „pe
când vorbea el încã” se foloseºte de trei ori în acest pasaj. Pentru
Iov, cel puþin, este adevãrat vechiul proverb: o nenorocire nu vine
niciodatã singurã.

Al treilea mesager aduce vestea cã i-au atacat haldeenii, au
furat cãmilele, i-au omorât pe slujitori ºi da, a scãpat doar acest
mesager îngrozit (Iov 1:17).
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Multe au mers rãu pentru Iov – nenorocirile s-au þinut lanþ.
Dar înainte de a pricepe vreuna, darãmite sã-ºi facã un plan de
revenire, cade lovitura decisivã:

Pe când vorbea el încã, a venit un altul ºi a zis: „Fiii tãi ºi
fiicele tale mâncau ºi beau vin în casa fratelui lor întâi-nãs-
cut. ªi deodatã, a venit un vânt mare de dincolo de pustie,
ºi a izbit în cele patru colþuri ale casei: Casa s-a prãbuºit
peste tineri, ºi au murit. ªi am scãpat numai eu, ca sã-þi dau
de ºtire.”
IOV 1:18-19

Pe lângã orice altceva, Iov trebuie sã fi fost binecuvântat cu o
inimã puternicã. Îþi poþi imagina cum e sã primeºti astfel de veºti?
El era dedicat copiilor sãi, aducându-i permanent înaintea lui
Dumnezeu. În ciuda tuturor mijlocirilor lui, ei au murit toþi deo-
datã. A stat în faþa a zece sicrie ºi a fost chinuit de tãcea cerului.
De ce, Doamne?

Cartea lui Iov a fost întotdeauna cartea care i-a ajutat pe
oameni sã facã faþã vieþii ºi efectelor rãului. În primul rând, existã
un rãu individual, precum sabeenii ºi haldeenii care i-au ucis pe
slujitorii lui Iov ºi i-au furat bovinele ºi mãgarii. Apoi vedem rãul
distructiv al dezastrelor naturale în focul care a distrus ºeptelul
ºi cirezile, ºi furtuna care i-a ucis pe copiii lui Iov. În spatele
tuturor acestora, vedem rãul la un nivel cosmic în mâna lui Satan
care, cu îngãduinþa lui Dumnezeu, a orchestrat întreaga nenoro-
cire.

Deoarece comentatorii biblici considerã cartea lui Iov ca fiind
cea mai veche carte din Biblie, ºtim cã ne confruntãm cu problema
dezastrelor naturale de când existã fiinþe umane pe pãmânt.
Biblia nu muºamalizeazã întrebãrile dificile ale vieþii; nu încearcã
sã ne facã sã ne întoarcem privirea de la ele. Suntem invitaþi sã
stãm împreunã cu Iov în cimitir, sã ne uitãm în jos la praful visu-
rilor lui ºi sã-I punem lui Dumnezeu întrebarea de ce? Prima
întrebare ridicatã în special de aceastã istorioarã ºi în general de
calamitãþile naturale este urmãtoarea: Ce ne spun aceste dezastre
repetabile despre Dumnezeu?
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DEZASTRELE NATURALE ªI REALITATEA LUI
DUMNEZEU 

Dumnezeu nu poate fi separat de dezastre

Unii cred cã Dumnezeu nici n-ar trebui pomenit într-o discuþie
despre dezastre, deoarece El n-are nicio legãturã cu aceste rele.
Explicaþia decurge în felul urmãtor: Dumnezeu a creat lumea, dar
El nu Se implicã în treburile ei. Aceastã filozofie se numeºte teism.
Ea acceptã existenþa ºi bunãtatea lui Dumnezeu, dar Îl distan-
þeazã de orice se întâmplã în lumea pe care a creat-o.

Cred cã mulþi creºtini adoptã adesea un gen de deism în în-
cercarea de a-L scoate pe Dumnezeu din încurcãturã. Deismul ne
permite sã afirmãm bunãtatea lui Dumnezeu în faþa relelor îngro-
zitoare afirmând pur ºi simplu cã nu este vina Lui. El a creat o
lume bunã ºi nu ar trebui sã fie blamat dacã în ea se petrec lucruri
rele. Dar Scriptura ne aratã clar cã Dumnezeu este activ în uni-
vers (Iov 37).

Un alt mod prin care Îl scãpãm pe Dumnezeu de responsa-
bilitatea dezastrelor este sã dãm vina pe Satan pentru ele. Dar din
ce am studiat deja despre Iov, ºtim cã Satan nu poate face nimic
fãrã permisiunea lui Dumnezeu (Iov 1:8-12). Dacã Satan trebuie
sã obþinã permisiunea lui Dumnezeu pentru a face ceea ce face,
atunci Dumnezeu deþine controlul ºi domneºte în treburile ome-
neºti. Oamenii percep controlul Sãu peste toate lucrurile atunci
când numesc dezastrele naturale „lucrãri ale lui Dumnezeu”.

Prin urmare a spune cã Dumnezeu nu este implicat în aceste
evenimente dezastruoase este o explicaþie prea simplistã a lucru-
rilor. Fie cã ne place, fie cã nu, trebuie sã discutãm chestiunea cu
integritate teologicã. Biblia ne învaþã cã Dumnezeu este suveran
– El domneºte atât în momentele bune, cât ºi în cele mai puþin
bune. Sã ne uitãm la câteva dintre motivele pentru care existã
dezastre într-o lume controlatã de Dumnezeu.

DUMNEZEU FOLOSEªTE ELEMENTELE NATURII ÎN CONDUCEREA LUMII
Biblia conþine multe pasaje care resping ideea cã Dumnezeu a
pus natura în miºcare ºi acum o lasã sã se desfãºoare singurã.
Urmãtoarele versete ne prezintã un Dumnezeu care se implicã în
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