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C ine conduce astăzi afacerile de pe pămînt: Dumnezeu sau 
Diavolul? Faptul că Dumnezeu domneşte în cer, deasupra 

tuturor, este în general recunoscut; faptul că El face acelaşi lucru 
în lume este aproape universal tăgăduit – dacă nu direct, atunci 
indirect. Tot mai mult, oamenii, prin filozofiile şi teoriile lor, Îl 
împing pe Dumnezeu pe ultimul plan. Să luăm domeniul ma‑
teriei. Nu numai că se neagă faptul că Dumnezeu a creat totul, 
prin acţiune directă şi personală, dar puţini sînt cei ce cred că Îl 
preocupă direct reglementarea lucrării mîinilor Sale. Se presu‑
pune că totul este ordonat conform impersonalelor şi abstracte‑
lor „legi ale naturii“ şi, astfel, Creatorul este alungat din propria‑I 
creaţie. Prin urmare, nu trebuie să ne surprindă faptul că oame‑
nii, cu concepţiile lor depravate, Îl exclud din orice domeniu al 
afacerilor umane. În toată creştinătatea, cu o excepţie aproape 
neglijabilă, se susţine teoria că omul îşi hotărăşte soarta şi îşi de‑
cide destinul prin „voinţa lui liberă“. Iar faptul că Satana trebuie 
să fie învinovăţit de o mare parte a răului care există în lume este 
afirmat deschis de cei care, deşi au multe de spus despre „res‑
ponsabilitatea omului“, îşi neagă adesea propria responsabilitate, 
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atribuindu‑i Diavolului ceea ce, în realitate, izvorăşte din inimile 
lor rele (Marcu 7:21–23).

Dar cine conduce astăzi afacerile pămîntului: Dumnezeu sau 
Diavolul? Încercaţi să priviţi lumea dintr‑o perspectivă serioasă şi 
cuprinzătoare: ce privelişte de confuzie şi haos ne întîmpină din 
toate părţile! Păcatul face ravagii; fărădelegea abundă; oamenii răi 
şi înşelători merg într‑adevăr „din rău în mai rău“ (2 Tim. 3:13). 
Astăzi, totul pare să fie dezarticulat. Scaunele de domnie se fisu‑
rează şi scîrţîie din încheieturi, vechile dinastii sînt răsturnate, 
popoarele se revoltă, civilizaţia este un eşec demonstrat; jumăta‑
te din creştinătate a fost, pînă nu demult, încleştată într‑o luptă 
de moarte; iar acum, odată încheiat acest conflict titanic, în loc ca 
lumea să fie „neprimejdioasă pentru democraţie“, am descoperit 
că democraţia este foarte primejdioasă pentru lume. Neliniştea, 
nemulţumirea şi fărădelegea înfloresc pretutindeni şi nimeni nu 
poate spune cînd se va pune în mişcare un alt mare război. Oame‑
nii de stat sînt uimiţi şi descumpăniţi. „Oamenii îşi vor da sufletul 
de groază, în aşteptarea lucrurilor cari se vor întîmpla pe pămînt“ 
(Luca 21:26). Arată oare aceste lucruri ca şi cînd Dumnezeu ar 
avea stăpînirea deplină asupra lumii?

Să ne îndreptăm acum atenţia asupra domeniului religios. 
După nouăsprezece secole de propovăduire a Evangheliei, Hris‑
tos este tot „dispreţuit şi părăsit de oameni“. Mai grav încă, El 
(Hristosul Scripturii) este vestit şi preamărit de foarte puţini oa‑
meni. Marea majoritate a amvoanelor moderne Îl dezonorează 
şi Îl reneagă. În ciuda eforturilor frenetice de a atrage mulţimile, 
majoritatea bisericilor par să se golească, nu să se umple. Şi ce se 
întîmplă cu acele mase mari de oameni care nu merg la biserică? 
În lumina Scripturii, sîntem siliţi să credem că „mulţi“ sînt pe 
calea cea largă, care duce la pieire, şi „puţini“ sînt pe calea cea 
strîmtă, care duce la viaţă. Mulţi declară despre creştinism că este 
un eşec şi disperarea se citeşte pe feţele multora. Nu puţini din 
poporul lui Dumnezeu sînt nedumeriţi şi credinţa lor este greu 
încercată. Şi ce face Dumnezeu? Vede El sau aude? Este neputin‑
cios sau indiferent? Mai mulţi dintre cei care sînt consideraţi li‑
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deri ai gîndirii creştine au spus că Dumnezeu nu putea împiedica 
începutul ultimului război îngrozitor1 şi că a fost incapabil să‑i 
pună capăt. S‑a afirmat, şi încă deschis, că situaţia era dincolo de 
controlul lui Dumnezeu. Arată aceste lucruri ca şi cînd Dumne-
zeu ar conduce lumea?

Cine conduce astăzi afacerile de pe pămînt: Dumnezeu sau 
Diavolul? Cu ce impresie rămîn acei oameni din lume care, din 
cînd în cînd, asistă la o slujbă de propovăduire a Evangheliei? Ce 
idei îşi formează cei care îi aud chiar şi pe predicatorii consideraţi 
„ortodocşi“? Nu e ideea că Dumnezeul în care cred creştinii este 
un Dumnezeu dezamăgit? Din ceea ce auzim de la evangheliştii 
obişnuiţi de astăzi, un om serios, care ascultă cu atenţie, nu este 
obligat să deducă faptul că predicatorul mărturiseşte că reprezin‑
tă un Dumnezeu plin de intenţii bune, dar incapabil să le ducă la 
îndeplinire; că El doreşte sincer să‑i binecuvînteze pe oameni, dar 
că aceştia nu‑I dau voie? Atunci, nu trebuie oare acel ascultător să 
tragă concluzia că Diavolul deţine superioritatea şi că Dumnezeu 
trebuie mai degrabă compătimit decît adorat?

Dar oare nu pare să arate totul că Diavolul se ocupă mult mai 
mult de afacerile de pe pămînt decît Dumnezeu? Ah, totul depin‑
de de felul în care umblăm: prin credinţă sau prin vedere. Dragă 
cititorule, sînt gîndurile tale despre lumea aceasta şi despre re‑
laţia lui Dumnezeu cu ea întemeiate pe ceea ce vezi? Cîntăreşte 
această întrebare cu seriozitate şi sinceritate. Şi, dacă eşti creştin, 
vei avea, aproape sigur, motiv să‑ţi pleci capul, cu ruşine şi regret, 
şi să recunoşti că aşa este. Din păcate, în realitate umblăm foarte 
puţin „prin credinţă“! Dar ce înseamnă „umblarea prin credin‑
ţă“? Înseamnă că gîndurile noastre sînt formate, acţiunile noastre 
sînt dirijate şi vieţile noastre sînt modelate de Sf înta Scriptură, 
deoarece „credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cu-
vîntul lui Hristos“ (Rom. 10:17). Din Cuvîntul Adevărului, şi nu‑
mai din el, putem învăţa care este relaţia lui Dumnezeu cu lumea 
aceasta.

1 Primul Război Mondial (n.trad.).
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Cine conduce afacerile pe pămînt astăzi: Dumnezeu sau Dia‑
volul? Ce spun Scripturile? Aici avem în vedere un răspuns direct 
la această întrebare, şi anume, că Scripturile au prezis ceea ce 
vedem şi auzim acum. Profeţia lui Iuda este pe cale să se împli‑
nească. Ne‑am depărta prea tare de subiect, dacă am amplifica 
la nesf îrşit această afirmaţie, aşa că să urmărim cu precădere o 
afirmaţie din versetul 8: „oamenii aceştia, tîrîţi de visările lor, îşi 
pîngăresc la fel trupul, nesocotesc stăpînirea şi batjocoresc dre‑
gătoriile.“ Da, „ei vorbesc de rău“ pe Dregătorul Suprem, pe „Cel 
Atotputernic, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor“. Epoca 
noastră este îndeosebi o epocă a ireverenţei şi, drept urmare, du‑
hul nelegiuirii, care nu cunoaşte nici o constrîngere şi care doreş‑
te să scape de tot ce ar împiedica drumul liber al propriei voinţe, 
înghite cu rapiditate pămîntul întreg, ca un val uriaş. Membrii 
generaţiei care se prefigurează sînt cei ce aduc ofensele cele mai 
flagrante şi, în decăderea şi dispariţia autorităţii părinteşti, avem 
precursorul cert al încălcării autorităţii civice. Prin urmare, avînd 
în vedere lipsa tot mai mare de respect faţă de legea oamenilor 
şi refuzul de „a da cinste cui i se datorează cinste“, nu trebuie să 
ne surprindă că recunoaşterea măreţiei, a autorităţii şi a suvera‑
nităţii Legiuitorului Atotputernic se retrage tot mai mult într‑un 
con de umbră şi că masele au tot mai puţină răbdare cu cei care 
insistă asupra lor.

Cine conduce astăzi afacerile pe pămînt: Dumnezeu sau Dia‑
volul? Ce spun Scripturile? Dacă credem declaraţiile lor clare şi 
absolute, nu există loc pentru incertitudine. Scripturile afirmă 
mereu că Dumnezeu şade pe scaunul de domnie al universului; 
că în mîinile Lui se află sceptrul de domnie; că El conduce toate 
lucrurile „după sfatul voiei Sale“. Ele susţin nu numai că Dumne‑
zeu a creat toate lucrurile, ci şi că Dumnezeu conduce şi domneş‑
te peste toată lucrarea mîinilor Lui. Ele afirmă că Dumnezeu este 
„Cel Atotputernic“, că voinţa Lui este ireversibilă, că El este suve‑
ran absolut în fiecare domeniu al vastei Lui Împărăţii. Şi, negreşit, 
aşa trebuie să fie. Nu sînt posibile decît două alternative: Dum‑



 Suveranitatea lui Dumnezeu şi vremurile de azi 21

nezeu trebuie fie să stăpînească, fie să fie stăpînit; să mişte sau să 
fie mişcat; să‑Şi împlinească voia sau făptura să‑I zădărnicească 
planurile. Acceptînd faptul că El este „Cel Preaînalt“, singurul cu 
adevărat puternic şi Împăratul împăraţilor, înzestrat cu înţelep‑
ciune desăvîrşită şi putere nemărginită, concluzia irezistibilă este 
că El trebuie să fie Dumnezeu de fapt, aşa cum este şi cu numele.

În conformitate cu ce am arătat mai sus, pe scurt, putem 
spune că situaţia de astăzi cere clar o nouă examinare şi o nouă 
prezentare a omnipotenţei lui Dumnezeu, a suficienţei lui Dum‑
nezeu, a suveranităţii lui Dumnezeu. De la orice amvon din ţară, 
trebuie să se proclame cu tărie că Dumnezeu e viu, că Dumnezeu 
vede, că Dumnezeu domneşte. Credinţa se află acum în cuptor, 
este încercată prin foc şi, pentru inimă şi minte, nu există loc de 
odihnă stabil şi suficient decît la tronul lui Dumnezeu. Acum este 
mai necesară ca oricînd o prezentare integrală, pozitivă şi con‑
structivă a dumnezeirii lui Dumnezeu. Bolile drastice au nevoie 
de remedii drastice. Oamenii sînt sătui de platitudini şi generali‑
tăţi – se cere ceva clar şi specific. Siropul calmant poate ajuta co‑
piilor bolnavi, dar adulţilor le este mai potrivit un tonic cu fier şi 
nu cunoaştem ceva ce să dea mai multă vigoare spirituală decît o 
înţelegere scripturală a întregului caracter al lui Dumnezeu. Este 
scris: „Dar aceia din popor, cari vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, 
vor rămînea tari, şi vor face mari isprăvi“ (Dan. 11:32).

Fără îndoială, o criză mondială e pe cale să se ivească, iar oa‑
menii sînt pretutindeni alarmaţi. Dar nu şi Dumnezeu! El nu este 
niciodată luat prin surprindere. Nu există nici o urgenţă neaştep‑
tată cu care să se confrunte acum, pentru că El este Cel care „face 
toate după sfatul voiei Sale“ (Efes. 1:11). De aceea, deşi lumea 
e cuprinsă de panică, îndemnul pentru cel credincios este „Nu 
te teme!“. „Toate lucrurile“ sînt supuse controlului Său imediat. 
„Toate lucrurile“ se mişcă în conformitate cu planul Său veşnic, 
prin urmare, „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor‑
ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sînt che‑
maţi după planul Său“. Trebuie să fie astfel, fiindcă „din El, prin 
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El, şi pentru El sînt toate lucrurile“ (Rom. 11:36). Şi totuşi cît de 
puţin e cunoscut astăzi acest lucru, chiar şi de către poporul lui 
Dumnezeu! Mulţi presupun că El nu este altceva decît un spec‑
tator de la distanţă, care nu Se implică direct în afacerile de pe 
pămînt. Este adevărat că omul are voinţă, dar şi Dumnezeu are. 
Este adevărat că omul e înzestrat cu putere, dar Dumnezeu este 
atotputernic. E adevărat că, în general vorbind, lumea materială 
este guvernată de legi, dar în spatele acelor legi se află Legiuitorul 
şi Guvernatorul legilor. Omul este o simplă făptură; Dumnezeu 
este Creatorul, iar „Dumnezeul tare“ (Is. 9:6) exista cu ere nesf îr‑
şite înainte ca omul să vadă lumina; El avea făcute planurile Sale 
înainte de întemeierea lumii; pentru că El este infinit în putere, 
iar omul, finit, planul şi scopul Lui nu pot fi abătute sau zădărni‑
cite de făptura mîinilor Sale.

Recunoaştem fără ezitare că viaţa este o problemă profundă 
şi că sîntem înconjuraţi din toate părţile de taine; dar nu sîntem 
asemenea dobitoacelor de pe cîmp – ignoranţi în ce priveşte ori‑
ginea noastră şi neştiutori cu privire la ce ne aşteaptă. Nu: „avem 
cuvîntul proorociei făcut şi mai tare“, despre care s‑a spus: „la 
care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte 
într‑un loc întunecos, pînă se va crăpa de ziuă şi va străluci lu‑
ceafărul de dimineaţă în inimile voastre“ (2 Pet. 1:19). Şi la acest 
cuvînt al prorociei am face bine „să luăm aminte“, fiindcă nu‑şi 
are originea în mintea omului, ci în mintea lui Dumnezeu, căci 
„nici o proorocie n‑a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au 
vorbit de la Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sf înt“. Repetăm, la acest 
„cuvînt“ trebuie să luăm seama. Cînd ne aplecăm asupra acestui 
Cuvînt şi primim învăţătură din el, descoperim un principiu fun‑
damental, care trebuie aplicat la orice problemă: în loc să pornim 
de la om şi lumea lui şi să ne croim drum înapoi spre Dumne‑
zeu, trebuie să pornim de la Dumnezeu şi să ne îndreptăm spre 
om: „La început, Dumnezeu...“ Aplicaţi acest principiu situaţiei de 
faţă. Începeţi cu lumea, aşa cum e astăzi, şi încercaţi să ajungeţi 
la Dumnezeu şi totul va părea să spună că Dumnezeu nu are nici 
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o legătură cu lumea. Dar începeţi cu Dumnezeu şi apoi îndrep‑
taţi‑vă spre lume şi se va face lumină, multă lumină, în privinţa 
problemei. Fiindcă Dumnezeu e sf înt, mînia Lui arde împotriva 
păcatului; fiindcă Dumnezeu e neprihănit, judecata Lui se abate 
asupra celor ce se răzvrătesc împotriva Lui; fiindcă Dumnezeu e 
credincios, ameninţările solemne din Cuvîntul Său se împlinesc; 
fiindcă Dumnezeu este omnipotent, nimeni nu poate să I se îm‑
potrivească cu succes şi, încă şi mai puţin, să răstoarne sfatul voii 
Lui; şi fiindcă Dumnezeu e omniscient, nici o problemă nu‑L poa‑
te birui şi nici o dificultate nu‑I poate descumpăni înţelepciunea. 
Tocmai din pricină că Dumnezeu este Cel ce este şi aşa cum este, 
vedem noi acum pe pămînt ceea ce vedem: că judecăţile Lui încep 
să se reverse – în lumina dreptăţii Lui inflexibile şi a sfinţeniei Lui 
imaculate, nu putem aştepta altceva decît ceea ce se desfăşoară 
acum înaintea ochilor noştri.

Afirmăm însă cu tărie că inima se poate bizui pe adevărul bi‑
necuvîntat al suveranităţii absolute a lui Dumnezeu şi se poate bu-
cura de el numai prin exercitarea credinţei. Credinţa se preocupă 
întotdeauna de Dumnezeu. Acesta este caracterul ei, e ceea ce o 
deosebeşte de teologia intelectuală. Credinţa suferă „ca şi cum ar 
fi văzut pe Cel ce este nevăzut“ (Ev. 11:27); ea îndură decepţiile, 
greutăţile şi durerile vieţii, recunoscînd că toate vin din mîna Ce‑
lui care este prea înţelept, ca să greşească, şi prea plin de iubire, 
ca să nu fie bun. Dar, atîta timp cît sîntem preocupaţi de altceva 
decît de Dumnezeu Însuşi, inima noastră nu va cunoaşte odihna 
şi nici mintea noastră, pacea. Cînd vom primi însă tot ceea ce se 
întîmplă în viaţa noastră ca venind din mîna Lui, atunci, indife‑
rent de împrejurările sau situaţia în care ne aflăm – fie că sîntem 
într‑un bordei, în temniţă sau pe rugul de martir – vom putea 
spune: „O frumoasă moşie mi‑a fost dată“ (Ps. 16:6). Acesta însă 
este limbajul credinţei, nu al văzului sau al vreunui alt simţ.

Dacă însă, în loc să ne plecăm înaintea mărturiei Scrierilor 
Sfinte şi în loc să umblăm prin credinţă, urmăm mărturia ochilor 
noştri şi raţionăm pe baza ei, vom ajunge în hăţişul unui adevărat 
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ateism. Ori, dacă sîntem conduşi de opiniile şi concepţiile altora, 
pacea se va sf îrşi curînd. E adevărat că, în lumea asta plină de 
păcat şi suferinţă, există multe lucruri care ne îngrozesc şi ne în‑
tristează; e adevărat că, în acţiunile providenţiale ale lui Dumne‑
zeu, există multe lucruri care ne uimesc şi ne descumpănesc; dar 
acesta nu este un motiv ca să ne unim cu lumea necredincioasă, 
care spune: „Dac‑aş fi eu Dumnezeu, n‑aş tolera aşa ceva.“ Mult 
mai bine ar fi ca, în prezenţa unui mister de nepătruns, să spunem 
împreună cu cei din vechime: „Stau mut, nu deschid gura, căci 
Tu lucrezi“ (Ps. 39:9). Scriptura ne spune că judecăţile lui Dum‑
nezeu sînt „de nepătruns“ şi căile Lui, „neînţelese“ (Rom. 11:33). 
Trebuie să fie aşa, fiindcă astfel credinţa e încercată, încrederea 
în înţelepciunea şi dreptatea Lui, întărită, iar supunerea înaintea 
voii Lui sfinte, stimulată.

Aceasta este diferenţa fundamentală dintre omul credinţei 
şi cel necredincios. Necredinciosul este „din lume“, judecă totul 
după standarde lumeşti, vede lumea din perspectiva timpului şi a 
simţurilor şi cîntăreşte totul în balanţa înţelegerii lui fireşti. Însă 
omul credinţei Îl aduce pe Dumnezeu în toate, priveşte totul din 
punctul Lui de vedere, evaluează valorile după standarde spiritu‑
ale şi priveşte viaţa în lumina veşniciei. Făcînd astfel, el primeş‑
te tot ceea ce vine ca din mîna lui Dumnezeu. Procedînd astfel, 
inima lui este liniştită în mijlocul furtunii. Procedînd astfel, se 
bucură în nădejdea slavei lui Dumnezeu.

Sîntem pe deplin conştienţi de faptul că ceea ce am scris este 
în opoziţie directă cu o mare parte din învăţăturile curente, atît 
din literatura religioasă, cît şi de la amvoanele reprezentative din 
ţară. Recunoaştem deschis că postulatul suveranităţii lui Dum‑
nezeu, cu toate corolarele sale, este în opoziţie directă cu opiniile 
şi ideile omului firesc, dar adevărul e că omul firesc este cu totul 
incapabil să reflecteze asupra acestor probleme: el nu este com‑
petent să evalueze cum se cuvine caracterul şi căile lui Dumnezeu 
şi din această cauză ne‑a dat Dumnezeu o revelaţie a gîndurilor 
Lui, iar în această revelaţie, El declară deschis: „Căci gîndurile 
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Mele nu sînt gîndurile voastre, şi căile voastre nu sînt căile Mele, 
zice Domnul. Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît sînt 
de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gîndurile Mele faţă de 
gîndurile voastre“ (Is. 55:8–9). În lumina acestor versete, este de 
aşteptat ca o mare parte din conţinutul Bibliei să fie în conflict 
cu sentimentele minţii fireşti, aflată în vrăjmăşie cu Dumnezeu. 
Apelăm, deci, nu la credinţele populare la modă, nici la crezurile 
bisericilor, ci la Legea şi Mărturia lui Iehova. Nu cerem decît o 
examinare imparţială şi atentă a ceea ce am scris, care să se facă 
în duh de rugăciune şi la lumina Candelei Adevărului. Fie ca citi‑
torul să ia aminte la îndemnul divin: „cercetaţi toate lucrurile, şi 
păstraţi ce este bun“ (1 Tes. 5:21).


