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Dezlegarea enigmei suferinţei se află în 
sensul pe care îl dă fiecare om, în mod 
personal, întrupării durerii în viaţa lui. 
Prin urmare, singurul discurs despre su-
ferinţă util umanităţii este cel al trăirii 
momentelor întunecate în lumina speran-
ţei. O perspectivă a practicării credinţei 
pe care Georges Stéveny o deschide din-
spre Cuvânt către Trup.
 
Prof. univ. dr. dr.h.c. Ștefan Bratosin
Universitatea Paul Valéry–Montpellier 
(Franţa) 

Aveți în fața ochilor o carte gravă, despre 
suferința umană și enigma ei, dar o carte 
tonică și luminoasă. 

Prof. univ. dr. Dumitru Borțun
Școala Națională de Studii Politice și 
Administrative (SNSPA)

Un avion se prăbușește în munți. Altul 
este doborât din greșeală. Un război 
lasă mii de oameni fără adăpost. Cu-
tremurele prăbușesc orașe la pământ. 
Cancerul fură vieți în mod nediscrimi-
natoriu – de la bătrâni la copii. Suntem 
cu toții de acord: suferința marchează, 
într-un mod sau altul, viața fiecărui om.

Însă la intensitatea durerii se adaugă 
și disperarea neputinței de a înțelege 
motivul pentru care suntem loviți. Ne 
bate Dumnezeu? Sau suntem la chere-
mul unei soarte oarbe și nemiloase? Și 
Dumnezeu! Dacă e acolo sus, de ce nu 
intervine? De ce permite atâta prăpăd 
în omenire? Dacă e bun și ar vrea să in-
tervină, atunci nu poate? Dacă poate să 
intervină, dar nu o face, atunci nu vrea?

Toate aceste întrebări găsesc un răspuns 
magistral și profund în eseul de față. 
Suferința este curățată cu grijă de ideile 
greșite care o amplifică, rămânând ceea 
ce este ea în realitate: o dezordine a lu-
mii noastre, o pervertire a binelui iniți-
al. Cartea ne convinge că, în chestiunea 
suferinței, Dumnezeu și omul sunt de 
aceeași parte a baricadei, suferind îm-
preună.
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E N I G M A  S U F E R I N Ț E I



GEORGES STÉVENY se naște la data de 14 februarie 1923, în Nivelle, Belgia. După al Doilea 
Război Mondial, își ia examenul de bacalaureat la Annecy, Franța, și începe cursurile de teologie la 
Seminarul Adventist din Collonges-sous-Salève. În perioada 1942–1943, o întâlnește pe Gisèle 
Monnier. Dragostea și colaborarea strânsă îi unește în căsătorie, la 18 septembrie 1947, pentru mai 
bine de 57 de ani. Finalizându-și studiile de teologie și urmând în același timp și studii de filologie, 
devine profesor la același seminar din Collonges, unde predă latină, greacă, teologia Noului Testa-
ment și dogmatică. În 1948, familia se înmulțește cu un băiat, Kohlia, iar în 1949, cu o fată, Muriel. 
Este trimis pe teren ca pastor și, din 1949 până în 1954, este responsabil de bisericile din Grenoble 
și Chambéry. După hirotonirea ca pastor (în primăvara lui 1954, la Paris), este mutat la Nice. Acolo 
se naște al treilea copil al familiei, Christian. În 1960, familia este trimisă în Belgia. Timp de 7 ani, 
slujește biserica din Bruxelles, ținând în același timp conferințe în diverse orașe din Belgia și din 
nordul Franței. În 1967, revine la Collonges ca profesor, predând, printre altele, dogmatică, omile-
tică și teologie sistematică. Timp de un an, este și capelanul instituției. În 1970, pentru 10 ani, este 
chemat la conducerea Seminarului. Renunță la un doctorat și se aruncă cu toate forțele în acțiune, cu 
scopul de a dezvolta această școală. Aceasta este perioada în care numeroși studenți l-au cunoscut, 
făcându-și din el un prieten. În 1980, este chemat la conducerea Federației Bisericilor Adventiste 
din Elveția franceză și din cantonul Ticino, iar în 1985, pentru 5 ani, este chemat să ocupe postul 
de secretar general al Diviziunii Euro-Africa a Bisericii Adventiste. Străbate Europa, Africa și SUA 
pentru a predica, a ține conferințe și a preda. Tot în această perioadă găsește și timp pentru a începe 
să scrie. În 1990, se întoarce în Belgia pentru a sluji biserica din Bruxelles timp de 8 ani și pentru a 
fi aproape de copiii și nepoții săi. În primăvara lui 2000, venit pentru un trimestru ca să țină cursuri 
la Facultatea Adventistă de Teologie din Collonges, descoperă că este bolnav de cancer. Din acel 
moment, în fiecare zi s-a luptat neîncetat cu suferința și descurajarea. Fără a se plânge vreodată, fără 
a-și pierde vreodată încrederea în Dumnezeu, fără a-L acuza vreodată că l-ar fi abandonat, ci fiind 
întotdeauna plin de recunoștință pentru ceea ce îi oferea Creatorul său, s-a stins din viață în ziua 
de marți, 20 aprilie 2004, la vârsta de 81 de ani, în brațele soției lui, având certitudinea și speranța 
învierii, după o viață plină și luminoasă, fidel vocației căreia îi răspunsese în urmă cu 68 de ani. 
Georges Stéveny și-a trăit chemarea și și-a oferit afecțiunea și competența semenilor săi din Biserica 
Adventistă, dar și din afara ei.

Lucrări publicate: À la découverte du Christ (Vie et Santé, 1991), L’Énigme de la souffrance (Vie et 
Santé, 1996), Le Mystère de la Croix (Vie et Santé, 1999), La non-violence de Dieu et des hommes (Vie 
et Santé, 2001), Jésus, l’envoyé de Dieu (Vie et Santé, 2001). La acestea se adaugă numeroase articole 
publicate în diverse reviste și cărți, precum și o carte rămasă în manuscris, La prière, un combat avec 
Dieu, din care nu a apucat să finalizeze decât prima parte.
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Nota editorului

Dacă nu se specifică altfel, citatele din Scriptură sunt luate din Biblia sau Sfânta Scriptură 
a Vechiului și Noului Testament, cu trimiteri, traducerea Dumitru Cornilescu, ediţie revi-
zuită ortografic, Asociaţia Biblică Română „Casa Bibliei”, 2012.

Sigle ale altor Biblii utilizate în text:

BVA – Biblia sau Sfânta Scriptură, versiune diortosită după Septuaginta, redactată și 
adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe numeroase 
alte osteneli, tipărită cu binecuvântarea și prefaţa Preafericitului Părinte Teoctist, Patri-
arhul Bisericii Ortodoxe Române, ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001;

GBV – Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, traducere literală nouă, 
completată, revizuită și actualizată, cu subtitluri și texte paralele marginale și adnotări de 
traducere în subtext, GBV, București, 2001. Are la bază traducerea literală a lui Dumitru 
Cornilescu din 1931.

În cazul anumitor termeni care, în Bibliile citate, apar scriși cu majusculă, am optat pen-
tru scrierea lor cu minusculă. Totuși, în citatele din Scriptură, am respectat textul biblic. 
În ce privește numele Mântuitorului, am optat pentru varianta care corespunde caracte-
rului preponderent fonologic al ortografiei românești, și anume „Isus Hristos”.
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CUVÂNT-ÎNAINTE LA EDIȚIA 
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Gânditorul creștin contemporan Georges Stéveny este, deopo-
trivă, un teolog francez, bun cunoscător al doctrinei adventiste, pro-
fesor la Seminarul Teologic Adventist din Collonges-sous-Salève, din 
Franța, pastor și autor a numeroase lucrări inspiratoare, traduse în 
alte limbi. Tematica lor vizează: nonviolența și modelul ei suprem, cel 
hristic, moartea pe cruce a Mântuitorului ca fântână de viață, comen-
tarii la Epistola către romani a apostolului Pavel etc.

Preocuparea de față a lui Georges Stéveny pentru tema provoca-
toare a suferinței umane, în relație cu credința într-un Creator atot-
puternic, cu răul prezent în lume și cu perspectiva dreptății divine, îl 
plasează între alți autori profunzi, care ne-au oferit răspunsurile lor, 
în moduri diferite, de-a lungul timpului: de la Iov, trăitorul suferinței 
extreme, la Kierkegaard, filozoful care a scris despre Iov, de la „Ecle-
siastul” biblic la poezia lui Victor Hugo, de la scrierile lui Paul Ricoeur 
despre problema răului la lucrări recente cu rol educativ, de genul De ce 
suferă copiii?, a gânditorului ortodox Konstantin V. Zorin etc. Desigur 
că răspunsurile la o asemenea problemă complexă nu pot constitui o 
soluție, o explicație unică, dată o dată pentru totdeauna; ele rămân doar 
propuneri purtând amprenta stilistică și ideatică a autorilor, perspective 
cuprinzând aproximări și particularizări, prin contribuția de suflet și 
de viață a fiecăruia în parte. Însă adâncimea acestei probleme a sufe-
rinței nu ne poate lăsa indiferenți, renunțând la a căuta o iluminare. Și 
apare un moment în care, dat fiind întregul cadru ontologic, precum și 
faptul că justiția divină nu se manifestă cu totul aici, în această lume, 
după limitele logicii omenești și ale moralei mundane, avem revelația 
că nu e vorba de o „problemă”, ci de o… enigmă. O problemă complet 
conturată îți oferă toate datele pentru a putea fi soluționată, pe când o 
enigmă păstrează o zonă ascunsă, misterioasă, inaccesibilă, o zărim „ca 
printr-un văl”. Totuși, ea nu este echivalentă cu absurdul, ci are o noimă 
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ce depășește puterea noastră de cuprindere, uneori și dorința noastră de 
a extrage învățăminte din suferință. 

În fața enigmei suferinței, nu logica, revolta sau spiritul justițiar 
ne vor fi de folos, ci credința și iubirea. Autorul subliniază: „Orice 
dezordine este lipsită de logică. Putem descoperi răul, trebuie să-l 
denunțăm, dar nu putem să-l explicăm.” Credința apare ca o încre-
dințare alinătoare, care nu cere date și probe, dar și ca o sursă a înțe-
lepciunii de a aștepta; a aștepta cu încredere vremea și lumea în care 
vei putea înțelege ceea ce acum te frământă și vei răspunde la întrebă-
rile pe care oamenii le îndreaptă aici, răniți și neputincioși, către Cer. 

Urmându-l pe Stéveny în acest parcurs al confruntării cu cazuis-
tica suferinței și cu întrebările dureroase, uneori nedrepte, formulate 
mereu de oameni în fața ei, îi vom putea aprecia onestitatea, limpezi-
mea de gândire, dar și empatia de care e capabil. Este ca un bun com-
panion, care ne vorbește despre ceva esențial, împărtășindu-ne din 
experiența lui de viață și de iubire. „Companionul” este, etimologic, cel 
cu care împarți pâinea. Prin aceste pagini înțelepte, alături de autor, Îl 
vom descoperi chiar pe Cel care S-a făcut pâine pentru noi, oamenii, 
Pâinea vieții, și care ne însoțește cu iubirea Lui la fiecare pas. „Cineva 
este preocupat de noi. Omenirea nu este orfană”, declară autorul. 

Iar iubirea Lui hrănește sufletul suferind și scurtcircuitează pro-
blematica prea omenească a suferinței: „Triumful suprem al vieții stă 
în capacitatea de a iubi «chiar dacă», de a iubi chiar și atunci când 
toate motivele de a crede se duc unul după altul”, conclude Stéveny. 
Astfel, spectrul suferinței nu mai este apăsător, ci rămâne undeva în 
urmă, așteptând să se ducă, împreună cu „cele vechi”. 

Îndemnul final al cărții ar fi să putem trăi după cuvintele prin 
care Isus Hristos a putut muri: „Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez 
duhul!” (Luca 23:46).

Aveți în fața ochilor o carte gravă, despre suferința umană și 
enigma ei, dar o carte tonică și luminoasă. 

Prof. univ. dr. Dumitru Borțun
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)



9

PREFAȚĂ LA EDIȚIA  
ÎN LIMBA FRANCEZĂ

Voi, care plângeți, veniți la acest Dumnezeu, căci El plânge.
Voi, care suferiți, veniți la El, fiindcă El vindecă.
Voi, care tremurați, veniți la El, căci El surâde.
Voi, cei ce sunteți trecători, veniți la El, căci El rămâne.1

Astăzi se știe că foametea este, cel mai adesea, expresia unei vo-
ințe și a unei hotărâri politice, iar poluarea, radioactivă sau chimică, 
ar putea fi ușor controlată dacă am accepta să plătim prețul pe care îl 
presupune acest control. De asemenea, dacă am accepta să dăm un pic 
mai mult pe ceașca de cafea sau de ciocolată, n-am muri, dar în țările 
producătoare ar fi mai puțină sărăcie.

Prin urmare, răspunderea omenirii pentru propria nefericire este 
adesea foarte reală… Dar rămân încă întrebări: De ce suferă cei nevi-
novați, uneori mai mult decât vinovații, pedeapsa nebuniei ucigătoare 
a omenirii? De ce un Dumnezeu bun îngăduie să prospere cel rău, iar 
cel vinovat să fie victima lui?

De ce?
De când este lumea, oamenii de bine se lovesc de această întreba-

re iritantă și dureroasă și caută răspunsuri. Dar, trebuie să recunoaș-
tem, niciunul dintre aceste răspunsuri nu ne satisface pe deplin.

 Pentru că fie neagă realitatea existenței răului pentru a salva 
atotputernicia unui Dumnezeu bun, fie iau act de existența binelui 
și a răului și le leagă, pe fiecare în parte, de două principii antagoniste 
și ireductibile, de doi (sau mai mulți) dumnezei, buni sau răi (soluție 
lipsită de soliditate, oferită de păgânism, care împopoțonează divi-
nitățile cu cele mai rele tare omenești și face din oameni niște mari-
onete manipulate de zei care nu valorează mai mult decât oamenii), 

1   Victor Hugo, „IV. Écrit au bas d’un crucifix”, în Les Contemplations, cartea a III-a.
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fie neagă chiar existența lui Dumnezeu și îl lasă pe om singur, unic 
criteriu pentru bine și rău, cu golul și neliniștea care rezultă de aici.

Dacă Dumnezeu ar exista, ar mai domni răul pe acest pământ? 
Am mai vedea, așa cum se întâmplă acum, cum moartea și suferin-
ța îi lovesc pe cei de lângă noi, pe apropiații, pe prietenii, pe copiii 
noștri?

Cum să împaci existența unui Dumnezeu bun cu imaginile pus-
tiirii și ale nefericirii pe care ni le aduc zilnic înaintea ochilor ecranele 
mediatice? Imagini cu foametea din Somalia, unde copii numai piele 
și os, schelete cu priviri omenești, fixează cu ochii lor imenși și goi 
camera care le explorează în direct intolerabila agonie… Imagini ale 
războiului „etnic” din Bosnia sau ale celui tribal din Rwanda, unde 
vecinii de ieri se transformă în călăii fraților lor și nu se îndură nici 
chiar de răniții din spitale, tăind în carne vie cu lovituri de macete sau 
de tun… Imagini ale mizeriei din toate cartierele de maghernițe din 
lumea a treia, de la favelele din Rio la gropile de gunoi din Cairo… 
Imagini ale nefericirii și ale morții întârziate venite asupra celor ira-
diați de explozia de la Cernobîl, ale morții celor cărora li s-au făcut 
transfuzii cu sânge contaminat sau ale morții victimelor drogurilor, 
în vreme ce traficanții se îmbogățesc, acești „baroni” ai cocainei, mai 
bine protejați și tratați decât șefii de state, apărați de gărzi de corp, de 
avocați clandestini și protectori oculți sau… oficiali!

Ce face, așadar, Dumnezeul vostru?
Este adevărat că, în cele mai multe dintre cazuri, omenirea în-

săși este cauza propriei nefericiri. Cupiditatea omului este cea care îl 
împinge să invadeze ținuturile vecinilor, iar praful de pușcă aduce un 
venit mai bun decât cultivarea legumelor, cu care (încă) se mai înde-
letnicesc câțiva țărani onești și disprețuiți.

Georges Stéveny, la rândul său, pune această întrebare și schițea-
ză un răspuns.

Iar răspunsul lui merită să fie luat în seamă, pentru că se spriji-
nă pe trei fundamente solide, trei puncte de sprijin, garanții ale unei 
bune stabilități.

Ca filozof, autorul știe să mânuiască ideile și conceptele fără să le 
denatureze sau să le facă să piardă din forță.

Ca teolog, își ia din Biblie jaloanele sigure pentru demersul său. 
Biblia, sursa revelației pentru orice creștin, indiferent de confesiunea 



11

PREFAȚĂ LA EDIȚIA ÎN LIMBA FRANCEZĂ 

de care aparține. El evită astfel răspunsurile gata fabricate ale dogma-
tismului și speculațiile îndrăznețe ale individualismului.

În sfârșit și mai ales, ca păstor de suflete, el nu se detașează niciun 
moment de realitate, de intensitatea suferinței umane, și se ferește în 
felul acesta de orice refugiere în universul rece și abstract al ideilor.

Cartea sa este lucrarea unui gânditor, a unui creștin, dar, înainte 
de orice, a unui om care, de-a lungul activității sale, a văzut, a venit în 
contact cu, a trăit și a simțit durerea oamenilor fără să înceteze să fie 
îndurerat de ea, dar și fără să înceteze să lupte împotriva răului și a 
nefericirii cu armele adesea biruitoare ale credinței.

Jean Flori
Director de cercetare la 

Centrul Național de Cercetare Științifică (CNRS), Franța





13

C A P I T O L U L  1

SUFERINȚA  
UNIVERSALĂ

Un bebeluș se joacă vioi cu mânuțele. Un gângurit minunat îi 
însoțește mișcările. O imagine adorabilă, care aduce speran-
ță și dulceață în suflet. Viața este făcută pentru fericire. Dar 

înțelepciunea populară exprimă o realitate crudă, spusă suspinând: 
trandafirii nu trăiesc decât o dimineață! Și cântecele tuturor timpuri-
lor repetă cu nostalgie că „zilele frumoase sunt prea scurte”. Gânditorul 
Maurice Blondel nu se înșela când spunea: „Nu este nevoie să consumi 
până la epuizare întreaga lume ca să îți dai seama că tot nu-ți potolește 
setea.”1 Suma necazurilor este mai mare decât cea a bucuriilor.

Realitatea este brutală. Câtă sare este în apa mării, atâta sufe-
rință bântuie și în lumea aceasta, peste tot. Profetul Ieremia vorbește 
despre „o rană” mare cât marea (Plângerile lui Ieremia 2:13). „Pe toate 
meridianele și în orice condiții, omul plânge. Plânge atât sub florile 
luxuriante și sub frunzișul strălucitor al pădurilor tropicale, cât și în 
praful ucigător care otrăvește atmosfera din fundul minelor; plânge 
în sălile de bal și în celulele închisorii; în palatele strălucitoare unde 
se perindă mulțimea celor care caută veselia și în spitalele pline de 
tristețe unde geme mulțimea celor care caută moartea. Omul plânge 
peste tot. Fie că se apleacă radios asupra unui leagăn, fie că se pleacă 
disperat deasupra unui sicriu, fruntea lui poartă stigmatul suferinței 
trecute sau semnele premergătoare ale suferinței viitoare.”2
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„Fără să se întrerupă vreodată, nu știu cum face suferința, dar 
totdeauna renaște ca nouă.”3 Aceasta este constatarea marelui biolog 
Jean Rostand. Fizică, morală, sentimentală sau existențială, oricum 
ar fi, suferința nu încetează să facă ravagii. Și, mai derutant decât 
orice, cel mai revoltător dintre toate – putem îndrăzni să zicem –, 
este faptul că suferința e oarbă. Fie că faci bine, fie că faci rău, se pare 
ca suferința este întotdeauna gata să se arate. Din adâncul veacurilor 
urcă strigăte de revoltă cu privire la lucrul acesta. „Pentru ce trăiesc 
cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? Sămânța 
lor se întărește cu ei și în fața lor, odraslele lor propășesc sub ochii 
lor” (Iov 21:7-8).

Suferința a fost un subiect de meditație și pentru David, cel ales 
de Dumnezeu să fie rege, dar persecutat crunt de Saul. Iată sfatul 
lui: „Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își 
vede împlinirea planurilor lui rele” (Psalmii 37:7). Și Ieremia întrea-
bă: „Pentru ce propășește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace?” 
(Ieremia 27:1). Parcă îți vine să crezi că o putere malefică își folosește 
toată inteligența ca să producă dezordine, înverșunându-se mai de-
grabă împotriva celor buni decât împotriva celor răi. Adesea, frunțile 
cele mai pure poartă cicatricele cele mai adânci. Și, din nefericire, de 
cele mai multe ori suntem loviți în ce ne este cel mai scump. Ca și cum 
cea mai mare crimă ar fi să iubești!4

Victor Hugo a pierdut-o pe fiica sa Léopoldine când aceasta avea 
doar 19 ani și de-abia se căsătorise. A murit într-un accident nau-
tic, undeva spre vărsarea Senei. Împreună cu ea, au mai murit soțul 
ei și alte două rude. Lovitura a fost cruntă și niciodată autorul Con-
templațiilor nu a pus în poezia sa atâta tristețe înduioșătoare și atâta 
resemnare:

Doamne, recunosc că omul delirează
Dacă-ndrăznește-a murmura.
Nu mai acuz, nu mai blestem,
Dar lasă-mă să plâng! […]

Vin la Tine, Doamne, Tată în care trebuie să cred,
Și aduc înaintea Ta, domolit,
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Fărâme din inima mea, plină de slava Ta,
Inima mea, pe care Tu ai făcut-o să se sfărâme.

Vin la Tine, Doamne, mărturisind că Tu ești
Bun, milostiv, îngăduitor și blând, o, Dumnezeule viu!
Recunosc că numai Tu știi ce faci
Și că omul nu e nimic decât o trestie ce tremură în vânt.

Știu că mormântul care se închide deasupra celor morți
Deschide cerul.
Și ce credem noi, aici jos, că este sfârșitul
Este doar începutul.

Pe genunchi, mărturisesc, mărite Tată, că numai Tu
Stăpânești infinitul, realitatea, absolutul;
Mărturisesc că e bine, mărturisesc că e drept
Să sângereze inima mea, pentru că așa a fost voia Ta!5

Dar înduioșătoarea frumusețe literară a acestui poem să nu ne 
împiedice să gândim! Arta nu este întotdeauna o expresie a adevăru-
lui. Oare Dumnezeu este cel care a vrut să se întâmple oribilul acci-
dent despre care vorbește poetul?

Ce putem spune când răul vine peste copii nevinovați? Elie  
Wiesel avea 15 ani când a trebuit să îndure ororile lagărelor de concen-
trare de la Auschwitz și Buna. El povestește că, într-o zi, un copil de  
12 ani a fost surprins pe când se pregătea să ajute un olandez să ascun-
dă niște arme. Amândoi au fost condamnați la moarte prin spânzurare. 
Au fost suiți pe scăunelele de execuție, iar lațurile s-au strâns cu nepă-
sare în jurul gâturilor lor. Erau trei condamnați. A fost o execuție pu-
blică. Trebuia să fie o lecție pentru ceilalți! Din rândurile prizonierilor 
s-a ridicat un strigăt: „Unde este Dumnezeu? Unde este?”

Scăunelele au fost răsturnate, și corpurile au rămas atârnate în 
ștreanguri. Îngroziți, prizonierii au fost siliți să treacă prin fața vic-
timelor. Adulții au murit repede, însă copilul, prea slab și ușor, încă 
trăia! Corpul lui pendula ușor. S-a auzit din nou același strigăt: „Unde 
este Dumnezeu?”
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Numai un credincios poate să se exprime în felul acesta, fiindcă, 
pentru cel care nu crede, nu există Dumnezeu. Dar, dacă lumea se 
datorează hazardului, orice mirare în fața suferinței își pierde sensul. 
Hazardului îi lipsesc inteligența, logica și dragostea. Dacă el este la 
originea tuturor lucrurilor, nu putem decât să admirăm că există to-
tuși atâta armonie. Dintr-o astfel de perspectivă, nu răul pune proble-
me de înțelegere, ci binele.

Din contră, dacă Îl luăm pe Dumnezeu ca punct de plecare al 
existenței, dacă Îl acceptăm ca Creator al cerului și al pământului, si-
tuația din lume ne ridică întrebări obsedante și ne umple de tristețe 
și de neliniște. Oare natura și istoria îmi redau chipul lui Dumnezeu? 
Fără îndoială, sunt de acord cu apostolul Pavel că, dacă ne gândim 
bine, atunci când contemplăm lucrările lui Dumnezeu, descoperim 
„însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui” 
(Romani 1:20). Este nevoie de prea multă credulitate ca să explici 
existența lumii prin hazard. Hazardul este incapabil să dea sens lu-
crurilor și ființelor. Am nevoie deci de un Dumnezeu inteligent și 
puternic.

Dar atunci izbucnește „de ce-ul” plin de angoasă al profeților: 
„Până când voi striga către Tine, Doamne, fără s-asculți? Până când 
mă voi tângui Ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiui-
rea și Te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se 
nasc certuri și se stârnește gâlceavă” (Habacuc 1:2-3). Spiritul se agită 
și se tulbură. Îți vine să protestezi împreună cu Sully Prudhomme:

Dacă aș fi eu Dumnezeu, moartea-ar rămâne fără pradă,
Oamenii buni ar fi, aș desființa despărțirea,
Iar lacrimi n-ar fi decât de bucurie
Dacă aș fi eu Dumnezeu!6

Și când încercarea îi ajunge pe alții, nu pe noi, mai e cum mai e. 
Imaginația ne oferă atunci foarte multe explicații simpliste care nu 
satisfac, de fapt, pe nimeni. Dar lucrurile se schimbă cu totul când stai 
de veghe lângă copilul tău aflat în plină agonie! Sentimentele bune nu 
ajută la nimic atunci. Omul e doar o biată trestie, însă o trestie gândi-
toare. Ca să-l poți consola, sau măcar să-i alini puțin suferința, nu este 
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de-ajuns să-i atingi inima, hrănindu-i-o cu iluzii deșarte. Câtă vreme 
încercarea rămâne o enigmă indescifrabilă, nu ne e de mare folos să 
vrem să dispară lacrimile. Pentru a transfigura suferința, trebuie să in-
troducem o idee care să o lumineze din interior. Trebuie ca suferința 
să înceteze să mai fie înveninată de noțiuni false despre Dumnezeu.

Iată subiectul de care dorim să ne ocupăm în paginile care ur-
mează, cu speranța că gândurile expuse îi vor ajuta pe cei care suferă 
să spună totuși împreună cu apostolul Ioan: „Noi am cunoscut și am 
crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este 
dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumne-
zeu rămâne în el” (1 Ioan 4:16).

Note
1   Maurice Blondel, L’action, ediție nouă, Presses Universitaires de France, Paris, 1950, 

p. 328.
2   Wilfred Monod, Il a souffert, Fischbacher, Paris, 1932, pp. 4–5.
3   Jean Rostand, Nouvelles pensées d’un biologiste, Stock, Paris, 1947, pp. 87–88.
4   Cf. ibidem, p. 138.
5   Victor Hugo, „XV. À Villequier”, în Les contemplations, cartea a IV-a.
6   Sully Prudhomme, „Si j’étais Dieu”, în Stances & Poèmes.
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SUFERINȚA  
FOLOSITOARE

Trebuie să o spunem răspicat: există suferințe care sunt de fo-
los. De exemplu, durerea fizică are ca scop să apere viața. Să 
analizăm mai îndeaproape acest lucru. Omul este distinct de 

universul în care trăiește, însă face parte din el. Universul se reflectă în 
el. Această percepție pe care o are omul despre sine și despre universul 
căruia îi aparține depinde de sensibilitatea sa conștientă. Sensibilita-
tea aceasta este graduală. Ea merge de la corp la emoție, sentimente, 
gândire, inteligență și spirit. Sensibilitatea este asigurată de un sistem 
organic complex, sistemul nervos, care leagă lumea exterioară și orga-
nismul interior al omului de creierul său.

Excitațiile nervoase sunt recepționate mai întâi la nivelul mă-
duvei, care a fost comparată cu un oficiu poștal local, care expediază 
corespondența obișnuită prin reflexe. Reflexele declanșează un întreg 
sistem de apărare automată, fără absolut nicio intervenție a conștiin-
ței. Dacă înțepăm pe cineva în mână sau în picior în timpul somnu-
lui, membrul respectiv se retrage. De remarcat că fibrele nervoase nu 
transmit decât modificări mecanice, fizice, chimice sau electrice.

De la măduvă, excitațiile urcă la o formațiune nervoasă situată 
la baza creierului, talamusul, un fel de oficiu poștal central al durerii. 
Abia la acest nivel influxul nervos capătă o nuanță afectivă și un carac-
ter dureros. Aici începe conștientizarea răului.
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În sfârșit, talamusul este legat de ansamblul cerebral, și mai ales 
de lobii frontali, care ar putea fi comparați cu Ministerul Poștelor și 
Telecomunicațiilor1. Aici este locul unde durerea este analizată, per-
cepută de conștiința lucidă. Lucru curios: creierul, fără de care nu am 
fi conștienți de durere, este insensibil. Îl putem opera fără să-l ador-
mim. Fiind bine protejat în interiorul cutiei craniene, el nu simte nicio 
durere la nivelul propriilor celule. În schimb, resimte intens durerea 
care provine din restul corpului.

Să spunem aceleași lucruri mai simplu: ca să simți durerea, tre-
buie să fii conștient, iar această conștiință depinde în mod esențial de 
creier. Suferința ia naștere odată cu conștiința de sine. S-a demonstrat 
că suferința fizică apare destul de târziu pe scara zoologică și că se am-
plifică pe măsură ce conștiința de sine se conturează mai bine. Astfel, 
suferința morală nu apare decât odată cu conștiința reflexivă. Acesta 
este motivul pentru care omul suferă mai mult decât alte vietăți. Și cu 
cât se gândește mai mult la durerea sa, cu atât aceasta crește. Ce este 
mai mișcător decât o lacrimă?

Trebuie să mai remarcăm și faptul că suferința crește pe măsură 
ce conștiința de sine se dezvoltă și devine mai precisă, mai subtilă. Cu 
cât sensibilitatea este mai mare, cu atât durerea este mai vie și survine 
mai rapid. Privită din acest unghi de vedere, durerea se dovedește a fi, 
în mod evident, utilă. Astfel, foamea pune în evidență nevoia de hra-
nă. Cunoaștem cu toții cât de îngrijorată este o mămică atunci când 
copilașul ei nu mai vrea să mănânce.

Durerea ne semnalează și pericolele la care am putea fi expuși. 
Doctorul Paul Brand, un chirurg care și-a petrecut viața în India, 
descrie angoasa leproșilor, al căror corp este permanent vulnerabil 
la răniri pentru că lepra distruge nervii care transmit durerea. Orice 
sursă de rănire este de temut, pentru că leprosul nu simte rana. Sunt 
frecvente cazurile de bolnavi care se trezesc dimineața fără o parte 
dintr-o mână sau dintr-un picior pentru că aceasta le-a fost devorată 
de șobolani!

Într-una din cărțile sale, dr. Brand consacră un capitol durerii ca 
mijloc de protecție. El afirmă fără să ezite că leproșii suferă din cauză 
că nu simt durerea. Ce n-ar da ei, adaugă medicul, să fie puși în alertă 
când îi pândește un pericol!2
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Schematic, putem deci să admitem că, la un prim nivel, durerea 
este fizică, organică, și corespunde nervilor periferici și măduvei. La al 
doilea nivel, durerea este afectivă, emoțională, și corespunde bazei creie-
rului. În fine, la al treilea nivel, durerea fizică afectează conștiința totală, 
domeniul subtil al inteligenței, al spiritului și al inimii. Ea se exprimă în 
scoarța cerebrală și, mai ales, în regiunea anterioară a encefalului.

Trebuie deci să recunoaștem că durerea a fost programată. Ea 
este legată de admirabila complexitate a ființei umane. Putem spune 
că este inerentă creației. Face parte din acea finalitate care dă mărturie 
cu putere despre acțiunea organizatoare a unei inteligențe superioare. 
Altfel spus, cel puțin într-o anumită măsură, durerea nu este absurdă. 
Ea servește unui scop. Este utilă pentru a semnala pericole mortale. 
Din acest punct de vedere, Dumnezeu a vrut ca ea să existe.

Lucrul acesta este adevărat atât în plan fizic, cât și în plan moral. 
Orice greșeală declanșează un proces de dezagregare menit să pună în 
alertă conștiința.

De la prima până la ultima pagină, Biblia nu încetează să le atra-
gă atenția cititorilor asupra acestui subiect. Răul are un efect de bu-
merang. „Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe 
cel nenorocit și sărac, ca să junghie pe cei cu inima neprihănită. Dar 
sabia lor intră în însăși inima lor și li se sfărâmă arcurile” (Psalmii 
37:14-15). „Cel rău este prins în înseși nelegiuirile lui și este apucat 
de legăturile păcatului lui” (Proverbele 5:22). „Țara a fost spurcată de 
locuitorii ei; ei călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul 
cel veșnic! De aceea mănâncă blestemul țara și suferă locuitorii ei pe-
deapsa nelegiuirilor lor” (Isaia 24:5-6).

De altfel, avertizarea lui Dumnezeu este clară: „Dacă nu faceți 
așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va 
ajunge” (Numeri 32:23). „Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și 
tu singur te lovești cu necredincioșia ta” (Ieremia 2:19). Intenția lui 
Dumnezeu este să-l încurajeze pe om să facă binele: „Urechile tale vor 
auzi după tine glasul care va zice: «Iată drumul, mergeți pe el!» când 
veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga” (Isaia 30:21).

La acest nivel, durerea funcționează ca o corecție. Ea depinde de 
Dumnezeu, în calitatea Sa de creator și legislator. Poate fi comparată 
cu roșul semaforului, care semnalizează apropierea unui pericol. Dar 
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Dumnezeu nu trebuie să intervină în mod personal pentru a aduce 
durerea. Răul o declanșează de la sine, automat. Aici intervine meca-
nismul legilor.

Și din acest punct de vedere, suferința se dovedește a fi bine-veni-
tă. Ea face conștiința să se trezească pentru a lua act de situație. Nimic 
nu ar putea fi mai de folos. Putem admite și noi ca poetul Alfred de 
Musset:

Omul este un învățăcel, durerea este profesorul lui,
Și nimeni nu ajunge să se cunoască pe sine până nu suferă.3

Și Saint-Exupéry se exprimă în același sens: „Este de-ajuns, 
Doamne, ca să mă pot cunoaște, să înfigi în mine ancora durerii. Când 
tragi de frânghie, mă trezesc imediat.”4

Cauza e clară. Este inutil să mai lungim vorba. Și înțelepciunea 
populară acceptă acest lucru fără să protesteze: fiecare culege întot-
deauna ce a semănat. „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit”, scrie 
apostolul Pavel. „Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă 
în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, 
dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică” (Gala-
teni 6:7-8). De fapt, apostolul nu face altceva decât să reia un precept 
enunțat de Isus: „Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din 
mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face 
roade rele” (Matei 7:16-17).

Natura se supune legilor ei în toate domeniile.
Acest principiu elementar, care este la mintea copiilor, ar trebui 

să determine și felul nostru de a ne purta. Dacă ar fi luat în serios, ar 
face să dispară multe greșeli. Părinții care neglijează educația copiilor 
îi privează de o protecție prețioasă. Iar această lipsă poate duce, de 
exemplu, la consum de droguri; și cu toții știm că drogurile cauzea-
ză întotdeauna dependențe dureroase și adesea mortale. Nimeni nu 
poate să trișeze când este vorba de legi. O cauză produce întotdeauna 
aceleași efecte, fie bune, fie rele.

Din fericire de altfel, fiindcă viața ar fi imposibilă fără constanța 
legilor. Imaginați-vă o clipă cum ar fi dacă legile aeronauticii nu ar fi 
fixe! Cine ar mai cuteza să se urce într-un avion? Sau dacă grâul ar 
avea uneori darul de a hrăni, alteori pe acela de a aduce moartea: cine 
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ar mai mânca atunci pâine? Imuabilitatea legilor, faptul că ele nu se 
schimbă, este o condiție fundamentală a vieții. Nicio activitate nu este 
posibilă dacă ne batem joc de legi.

Așadar, uneori, suferința este meritată și, în acest caz, utilă, aju-
tându-ne să ne venim în fire. Acesta este sensul unei afirmații care, de 
multe ori, este greșit înțeleasă din cauza unei traduceri inexacte: „Su-
feriți pedeapsa! Dumnezeu Se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care 
este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? […] Dumnezeu ne pedepsește 
pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat 
că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare, și nu de 
bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei rodul 
dătător de pace al neprihănirii” (Evrei 12:7,10-11).

De fapt, cuvântul „pedeapsă” trebuie înlocuit cu „educație”5, și 
atunci înțelesul acestui pasaj se schimbă complet. Dumnezeu nu este 
numai creator, ci și tată, și ia în serios educația copiilor Săi. Dar lucru-
rile nu merg întotdeauna ușor. Însă, în lumina aceasta nouă, durerea 
care vine în urma unor greșeli fizice sau morale capătă un aspect po-
zitiv și benefic: corectându-ne, ne face să luăm parte la sfințire. Corec-
tarea este o condiție a progresului. La toate nivelurile!

Trebuie să fim de acord că, la prima vedere, noțiunea de suferință 
folositoare îl bulversează pe cel care se încovoaie sub greutatea încer-
cării. Și totuși ea există, chiar dacă această categorie nu cuprinde decât 
o parte limitată din durerile care lovesc lumea.

În concluzie, până la un punct, suferința este necesară vieții. Ea 
are rolul de a ne face să simțim o nevoie și de a ne avertiza când sun-
tem amenințați de un pericol. Suprimați-o, și veți suprima viața în 
sine, făcând să dispară efortul, rezistența și căutarea unor mijloace 
proprii pentru a menține existența. 

Note
1   Imaginea aceasta îi aparține dr. Ratie, în „Biopsychologie de la douleur” [„Biopsiholo-

gia durerii”], conferință publică ținută la Annecy, Haute-Savoie, Franța.
2   Dr. Paul Brand și Philippe Yancey, À son image, Ligue pour la Lecture de la Bible,  

Guebwiller, Franța, 1990, p. 261.
3   Alfred de Musset, La Nuit d’octobre.
4   Antoine de Saint-Exupéry, Présence, nr. 95.
5   În grecește, este cuvântul paideia, care vine de la pais „copil”, și nu cuvântul kolasis „pe-

deapsă”, care vine de la koptō „a tăia, a suprima”.
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SUFERINȚA CARE 
SCANDALIZEAZĂ

În multe cazuri, suferința nu este urmarea unei greșeli de care s-a 
făcut vinovată victima. Suferința copiilor nu are nicio justificare. 
Ce poți spune când ei gem zi după zi, atinși de cancer, de miopa-

tie, de mucoviscidoză [sau fibroză chistică – n.r.], de SIDA sau de alte 
boli care îi chinuiesc? Nu e revoltător?

De altfel, un concurs de circumstanțe inexplicabile poate fi la ori-
ginea unui accident cu consecințe incalculabile. Nu are rost să mai 
dăm exemple: sunt numeroase și se regăsesc în experiența tuturor. Și 
David a trăit această experiență: „De multe ori vine nenorocirea peste 
cel fără prihană” (Psalmii 34:19). Răul, nenorocirea, îl face pe om să 
se întoarcă spre sine, să coboare în el însuși, într-o anxietate profundă, 
în care descoperă un fel de ostilitate ascunsă chiar în sânul creației. Și 
atunci se pune problema să descoperim natura acestei ostilități. An-
ticii o numeau adesea Soartă (Moira, la greci, și Fatum, la latini). În 
ochii lor, era ceva inevitabil.

În piesa Oedip rege, Sofocle, celebrul dramaturg, povestește cum 
acest tânăr nobil se înlănțuie în destinul său crud chiar în timp ce se 
străduia să-l preîntâmpine.

Oedip trăia liniștit în Corint, la „părinții” lui, Polybos și Merope. 
În timpul unei sărbători, află de la un proroc că își va omorî tatăl și 
se va căsători cu propria mamă. Îngrozit, fuge ca să scape de acest 
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destin funest. Pe când mergea la întâmplare spre cetatea Teba, se ia 
la harță cu un om care conducea un car și îl omoară. Ajuns în cetate, 
reușește să dezlege enigma dată de Sfinxul din cauza căruia cetatea 
era copleșită de necazuri. Teba este astfel scăpată de monstru, care 
se aruncă în prăpastie din vârful unei stânci. Oedip este răsplătit: îi 
este dată de soție regina văduvă și este încoronat rege. Dar blestemul 
se abate din nou asupra cetății. Sunt întrebați zeii și, astfel, se desco-
peră cumplitul adevăr: de fapt, Oedip era fiul lui Laios și al Iocastei, 
suveranii Tebei. Când se născuse, părinții fuseseră avertizați că el avea 
să-și omoare tatăl și să se căsătorească cu mama lui. Pentru a preîn-
tâmpina acest destin teribil, ei i-au încredințat bebelușul unui păstor 
de capre, cerându-i să-l omoare. Dar, înduioșat, slujitorul l-a dăruit pe 
micuț cuplului regal din Corint, Polybos și Merope, care sufereau din 
cauză că nu aveau copii. Așa se face că, fugind ca să scape de sumbra 
predicție, Oedip și-a omorât tatăl, omul cu carul, și s-a căsătorit cu 
propria mamă, Iocasta, văduva lui Laios.

Credința aceasta în soartă este foarte adânc înrădăcinată. Ea nu a 
încetat să aducă necazuri de-a lungul vremii. Unii îi spun fatalitate, alții, 
predestinație, și alții, hazard. Și oamenii sunt chinuiți, crezându-se vic-
time ale unor forțe malefice. Adesea, cel acuzat este Dumnezeu. Și cru-
da ironie a sorții chinuiește suflete. Ascultați acest strigăt deznădăjduit:

Valuri și ceruri, în jurul victimei lor,
Luptă cu înverșunare, cu vuiet și-ntuneric adânc;
Pradă acestor lupte, vasul meu aleargă
Pe deasupra abisului, fără busolă și fără catarg. […]

Jucăria uraganului care îl ia și-l duce cum vrea,
Încărcat de comori și de vele scufundate,
Această corabie pierdută este corabia omenirii,
Și noi, naufragiații.

Echipajul înnebunit face în van tot felul de manevre prin întuneric;
Spaima este la bord, Disperarea, Doliul;
La cârmă, sumbra Fatalitate
Duce vasul direct către stânci. […]
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Ah! E un strigăt blestemat, ca orice strigăt de agonie;
Protestează, acuză, când ar trebui să exprime speranța.
Ei bine, ăst strigăt de spaimă și de oroare fără margini
E strigătul meu! De-acum pot să mă scufund!1

Deci ce-ar putea fi această întunecată Fatalitate?
Din cele mai vechi timpuri, oamenii și-au imaginat un Dumnezeu 

care este sursa binelui și un Dumnezeu care este răspunzător de rău. 
Louis Lavelle făcea următoarea observație: „În străfundul multor con-
științe, există un vechi dualism maniheist.”2 Înainte de a se converti la 
creștinism, Sfântul Augustin a fost maniheist timp de șapte ani. Pentru 
că a rămas profund marcat de dualism, el a insistat foarte mult asupra 
rolului lui Satana, ajungând chiar să facă din el un fel de antidumnezeu. 
Asupra acestui lucru vom reveni.

Biblia însă nu recunoaște decât un singur Dumnezeu. Și ea expli-
că totul pornind de la acest Dumnezeu unic, creatorul absolut a tot ce 
există. Un merit notabil, dacă ne gândim bine, fiindcă nu avem de ce să 
ne temem de concurența invincibilă a unui alter ego. Dumnezeu este 
singurul Dumnezeu. Triumful Lui final este asigurat. Într-o bună zi, 
El va fi „totul în toți” (1 Corinteni 15:28). În ziua aceea, tenebrele vor 
dispărea pentru totdeauna. Dacă ar exista doi dumnezei, unul al binelui 
și unul al răului, am fi condamnați la incertitudine în ce privește viitorul. 
Dar nu este cazul.

Această constatare liniștitoare nu ne scoate totuși din încurcă-
tură. Dacă Dumnezeu este cauza unică a tot ce există, ar trebui să-L 
considerăm răspunzător și pentru rău? Mulți cred acest lucru. Chiar 
și necredincioșii uneori, care, deși neagă principiul cauzalității când 
vine vorba de a explica existența lumii prin Dumnezeu, fac totuși apel 
la el scoțându-L pe Dumnezeu răspunzător pentru toate relele din 
lume. E greu să nu ai un țap ispășitor!

Cât despre credincios, atunci când este încercat, simte în mod 
instinctiv cum urcă din adâncul ființei lui faimoasa întrebare: „Ce 
am făcut eu să merit asta?” Și dacă nu-și pune el întrebarea, șansele 
de a scăpa de judecata celorlalți, care se simt datori să-l culpabili-
zeze, sunt foarte mici. Și știm cu toții cât de nefast este acest sim-
țământ. Nimic nu are o putere mai mare de autodistrugere. Pacea 
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interioară este absolut necesară pentru sănătatea și pentru liniștea 
noastră.

Or, necazurile, încercările ce gen de sentimente ne creează? În 
cartea sa despre suferință, pastorul Pierre Marcel menționează trei 
dintre acestea: resemnarea, supunerea și acceptarea.

„Ne resemnăm ca și cum ar fi inevitabil? Dar resemnarea implică 
viziunea unei lumi în care se dezlănțuie puteri necontrolabile, în care 
domină și domnește o fatalitate brutală, nedreaptă și de neînțeles. O 
lume în care, în ultimă instanță, nimic nu are sens.

Ne supunem? Dar supunerea duce la o atitudine pasivă, care do-
vedește lipsă de înțelegere: aceea a unui sclav sau a unui servitor față 
de stăpânul lui, care vrea să fie cel care comandă și dispune după bu-
nul plac de toți, fără nuanțe sau explicații.

Acceptăm? Dar acceptarea, chiar dacă presupune ideea existenței 
unui Dumnezeu care conduce și coordonează totul, te face să renunți 
să mai cauți rostul și scopurile, face ca totul să devină o taină grea 
și de nepătruns și menține o distanță de netrecut între Dumnezeul 
atotputernic și făptura ieșită din mâinile Lui.”3

Fără îndoială, aceste atitudini sunt incompatibile cu pacea inte-
rioară a creștinului și, mai mult, cu bucuria pe care ar trebui să o aibă 
mereu. Dar putem oare să ne reducem la tăcere rațiunea? Poți să nu 
mai gândești, să nu te întrebi de ce vin încercările? Nu este privile-
giul omului să treacă prin filtrul conștiinței toate evenimentele din 
viața sa? Când suferința este inexplicabilă, când scandalizează pur și 
simplu, cel care o suportă suferă de două ori mai mult. Pentru că se 
întreabă ce nu este în regulă între el și Dumnezeu.

În Biblie, o carte întreagă este consacrată acestui subiect, ca dova-
dă că, în ochii lui Dumnezeu, este un subiect important. Să nu uităm 
că „scandal” este transpunerea unui cuvânt din limba greacă ce desem-
na un obiect conceput pentru a-i face pe oameni să cadă. Sunt prea 
mulți aceia care cad în descurajare sau în disperare din cauza acestui 
fel de suferință, a suferinței care scandalizează. Trebuie să încercăm să 
înțelegem clar lucrurile. Trăim într-o vreme în care știința dispune de 
mijloace tot mai perfecționate pentru a combate durerea fizică. Din 
nefericire, în fața suferinței morale suntem mai puțin înarmați. Un 
motiv în plus să continuăm analiza noastră.
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Cartea lui Iov are meritul de a demonstra că existența răului este 
și drama lui Dumnezeu. Din cauza adversarului Său, Satana!

Note
1   Madame Aekermann, Poésies philosophiques.
2   Louis Lavelle, Le mal et la souffrance, Librairie Plon, Paris, 1940, p. 77. Mani (Manes) a 

fost un gânditor persan care a combinat unele doctrine creștine cu gândirea religioasă 
a lui Zoroastru. El admitea existența a două împărății, sau principii, veșnice: lumina 
și întunericul. În anul 277, a fost jupuit de viu și trupul său a fost dat să fie mâncat 
de păsări.

3   Pierre Charles Marcel, Souffrir… Mais pour quoi?, Messages L’Âge d’Homme, Lau-
sanne, 1994, pp. 23–24.
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Dezlegarea enigmei suferinţei se află în 
sensul pe care îl dă fiecare om, în mod 
personal, întrupării durerii în viaţa lui. 
Prin urmare, singurul discurs despre su-
ferinţă util umanităţii este cel al trăirii 
momentelor întunecate în lumina speran-
ţei. O perspectivă a practicării credinţei 
pe care Georges Stéveny o deschide din-
spre Cuvânt către Trup.
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Aveți în fața ochilor o carte gravă, despre 
suferința umană și enigma ei, dar o carte 
tonică și luminoasă. 

Prof. univ. dr. Dumitru Borțun
Școala Națională de Studii Politice și 
Administrative (SNSPA)

Un avion se prăbușește în munți. Altul 
este doborât din greșeală. Un război 
lasă mii de oameni fără adăpost. Cu-
tremurele prăbușesc orașe la pământ. 
Cancerul fură vieți în mod nediscrimi-
natoriu – de la bătrâni la copii. Suntem 
cu toții de acord: suferința marchează, 
într-un mod sau altul, viața fiecărui om.

Însă la intensitatea durerii se adaugă 
și disperarea neputinței de a înțelege 
motivul pentru care suntem loviți. Ne 
bate Dumnezeu? Sau suntem la chere-
mul unei soarte oarbe și nemiloase? Și 
Dumnezeu! Dacă e acolo sus, de ce nu 
intervine? De ce permite atâta prăpăd 
în omenire? Dacă e bun și ar vrea să in-
tervină, atunci nu poate? Dacă poate să 
intervină, dar nu o face, atunci nu vrea?

Toate aceste întrebări găsesc un răspuns 
magistral și profund în eseul de față. 
Suferința este curățată cu grijă de ideile 
greșite care o amplifică, rămânând ceea 
ce este ea în realitate: o dezordine a lu-
mii noastre, o pervertire a binelui iniți-
al. Cartea ne convinge că, în chestiunea 
suferinței, Dumnezeu și omul sunt de 
aceeași parte a baricadei, suferind îm-
preună.
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