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Supus deşertăciunii în nădejde 
 

28 Aprilie 2002, de John Piper. 
Tema: Căderea 
Seria: Romani: Cea mai măreaţă scrisoare scrisă vreodată  
 
Romani 8:18-25 „Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse 
alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. De asemenea, şi firea aşteaptă cu 
o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deşertăciunii - nu de 
voie, ci din pricina celui ce a supus-o - cu nădejdea însă, că şi ea va fi izbăvită din robia 
stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar ştim că până în 
ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii. Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem 
cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea 
trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede, nu mai 
este nădejde: pentru că ce se vede, se mai poate nădăjdui? Pe când, dacă nădăjduim ce nu 
vedem, aşteptăm cu răbdare.” 
 

Săptămâna trecută ne-am concentrat pe moştenirea copiilor lui Dumnezeu din versetul 17. 
Dacă L-ai primit pe Isus Cristos ca Domn şi Salvator şi Comoară, atunci Dumnezeu ţi-a dat 
dreptul să te numeşti copil al lui Dumnezeu (Ioan 1:12). Şi dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, 
zice Pavel, atunci suntem „ şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori 
cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” 
Am văzut că moştenirea noastră include pământul şi tot ce este pe el. Şi, cel mai extraordinar 
lucru dintre toate, am văzut că Îl include pe însuşi Dumnezeu pentru bucuria noastra veşnică. Am 
văzut de asemenea că moştenirea noastră include propria noastră glorificare. Şi acest lucru nu 
este adus doar pentru a fi un al treilea beneficiu. Este baza pentru capacitatea noastră de a ne 
bucura de restul moştenirii. Dacă am rămâne în condiţia fizică, emoţională şi spirituală actuală 
atunci capacitatea noastră de a ne bucura de cerurile noi, de pământul nou şi de însuşi Dumnezeu 
ar fi deplorabile. Aşa că, Dumnezeu nu doar că ne promite o moştenire fară egal, ci capacităţi noi 
şi vaste de a ne bucura de aceasta pentru totdeauna. Aceasta înseamnă să fii glorificat. Trebuie să 
avem capacităţi glorioase pentru a ne bucura de glorie infinită. 

Ca ultim lucru am văzut ca va trebui să suferim cu Cristos pentru a ne putea primi 
moştenirea împreună cu El. „...dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi 
împreună cu El.” (8:17). Acum, ceea ce vedem astăzi de la versetul 18 înainte este că această 
suferinţă merită. Astfel că, versetele 18-25 au scopul de a ne ajuta să perseverăm în credinţă şi să 
nu renunţăm la nădejde, ci să stăm fermi cu Cristos în toate frustrările şi greutăţile vieţii. Nu 
renunţa la nădejdea ta în Cristos când suferi, pentru că totul merită şi cu siguranţă va duce la 
glorie. Aceasta este esenţa acestor versete. 

Versetul 18 afirmă acestea: „Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt 
vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.” Aceasta 
este ceea ce vrea Pavel ca noi să credem din toată inima. Şi trebuie să crezi aceasta în inima ta şi 
nu doar în mintea ta, pentru că atunci când va veni suferinţa vei avea nevoie de o convingere 
adâncă pentru a nu arunca prosopul. Vei fi tentat să spui: „Dacă aceasta este consecinţa faptului 
că m-am încrezut în Cristos atunci eu am terminat”. Dacă aceasta nu ar fi o tentaţie reală atunci 
Pavel nu ar fi scris acest paragraf. El scrie pentru a ne ajuta să nu renunţăm la nădejdea în Cristos 
când suferinţele şi suspinele din vremea de acum sunt copleşitoare. 
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Aşa ca te rog. ascultă cu atenţie. Dacă nu ai avut mult de suferit, va veni şi vremea ta. Şi 
Dumnezeu a inspirat această secţiune din Scriptură pentru ca tu să poţi fi pregătit să lupţi lupta 
credinţei şi să nu fii învins de disperare sau necredinţă. Cum ne întăreşte Pavel credinţa şi ne 
adânceşte nădejdea prin aceste versete astfel încât să nu fim zguduiţi de suferinţele pe care va 
trebui să le îndurăm?  
 
Suferinţele noastre într-un context global 
 

Pavel face ceva remarcabil. Pune suferinţele noastre într-un context global. Spun că este 
remarcabil pentru că acesta s-ar putea să nu fie modul în care ne-am gândi că am putea primi 
ajutor sau putere de a îndura, atunci când căutăm ajutor pentru suferinţele noastre. Dar aici noi 
trebuie să învăţăm de la Dumnezeu, nu să Îi comandăm noi Lui. Aceasta este ceea ce trebuie să 
ştim despre suferinţele noastre pentru a putea spune cu apostolul Pavel: merită! Putem îndura. 
Sunt trei moduri în care Pavel pune suferinţele noastre într-un context global. Să ne uităm pe rând 
la fiecare. Aceasta este ceea ce vom face astăzi şi săptămâna viitoare ne vom uita la acelaşi text 
din perspectiva nădejdii incomparabile pe care acest text ne-o oferă în şase moduri. Dar astăzi, 
haide-ţi să ne uităm cum ne ajuta Pavel în suferinţele noastre punându-le într-un context global. 
 
1. Întreaga creaţie suspină 
 

În primul rând ne arată că întreaga creaţie este implicată în suspin, frustrare, corupţie şi 
suferinţă. Spune aceasta de trei ori în trei moduri diferite. Versetul 22: „Dar ştim că până în ziua 
de azi, toată firea [engl. toată creaţia] suspină şi suferă durerile naşterii.”  . „Toată creaţia” 
suspină. Cu alte cuvinte nu te gândi că atunci când suferi are legătură doar cu tine şi cu situaţia ta 
personală. Faci parte dintr-o  suferinţă pe care o experimentează întreaga creaţie. Versetul 21: „c ă 
şi ea [creaţia] va fi izbăvită din robia stricăciunii , ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor 
lui Dumnezeu.” Vezi? Creaţia este roabă stricăciunii. Suspinele şi suferinţele tale din această 
lume fac parte dintr-o robie universală, a corupţiei. Suferinţa ta nu este doar ceva personal. Există 
o explicaţie mult mai mare pentru aceasta. Face parte din ceva global. Există în mod natural în 
lume stricăciune, ruină, dezintegrare, degradare. Există ceva ne la locul lui şi dăunător în tot. Nu 
este vorba doar de tine. Fereşte-te să crezi că suferinţa ta are în totalitate a face cu ceva ce ai facut 
tu, personal. Versetul 20: „C ăci firea [engl. creaţia] a fost supusă deşertăciunii - nu de voie, ci din 
pricina celui ce a supus-o - cu nădejdea însă „. Vezi? Creaţia este cea care este în gheara 
deşertăciunii. Nu doar omenirea şi nu doar tu.  

Astfel că, primul lucru pe care îl face Pavel pentru a ne pune suferinţa într-un context 
global şi a ne oferi o perspectivă care să ne ajute să răbdăm în suferinţă, este să ne arate că 
întreaga natură este implicată în această suferinţă pe care trebuie să o îndurăm pentru a fi 
moştenitori cu Cristos. 
 
2. Întreaga istorie este inclusă, de la cădere până la venirea lui Cristos 
 

În al doilea rând, Pavel ne arată că această suferinţă este istorică şi nu doar ceva de 
moment. Cu alte cuvinte, nu cuprinde doar toată natura,ci cuprinde şi întreaga istorie  - ceea ce 
Pavel numeşte în versetul 18 „vremea de acum” : „Eu socotesc că suferinţele din vremea de 
acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de 
noi.”. Se poate vedea dimensiunea istorică a suferinţelor noastre în referinţele de timp din 
paragraf. De exemplu, în versetul 20: „Căci firea a fost supusă deşertăciunii”.  Este un eveniment 
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istoric, în trecutul îndepărtat. Versetul 21: „c ă şi ea va fi izbăvită”.  Există un final al suferinţelor 
în viitor. Deci, între trecutul îndepărtat şi viitorul nedefinit, toată istoria ia parte la suferinţă şi 
suspin. Aşa că să nu crezi că doar tu sau familia ta sau timpul tău au parte de suferinţă. Aceste 
suspine, această corupţie şi deşertăciune au fost în lume în întreaga istorie şi vor fi în continuare 
până la venirea lui Isus. Sau, ar trebui să spunem „aproape în toată” istoria. Pentru că un al treilea 
mod în care Pavel ne arată dimensiunea globală a suferinţei noastre este să ne arate faptul că a 
avut un început şi că acest început nu a fost ceva natural, ci judiciar.  

Uitaţi la ce mă refer. Uitaţi-vă la versetul 20: „C ăci firea a fost supusă deşertăciunii - nu 
de voie, ci din pricina celui ce a supus-o - cu nădejdea însă”.  Aici este începutul deşertăciunii şi 
corupţiei şi suspinelor creaţiei. La ce se referă? Să nu pierde-ţi asta, pentru că este cel mai 
important lucru de până acum. Pavel se referă aici la acţiunea lui Dumnezeu de supunere a 
creaţiei deşertăciunii şi suspinelor şi corupţiei. De unde ştim că se referă la Dumnezeu? De unde 
ştim că nu a fost Adam prin păcatul său, sau Satan prin ispitirea lui Adam şi a Evei? Ştim aceasta 
datorită cuvintelor „cu nădejdea” de la sfârşitul versetului 20: „C ăci firea a fost supusă 
deşertăciunii - nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o - cu nădejdea însă”.  Adam nu a 
supus lumea la deşertăciune cu nădejde. Adam nu avea niciun plan pentru descoperirea copiilor 
lui Dumnezeu la timpul potrivit. Satan nu a supus lumea la deşertăciune cu nădejde. Satan nu 
avea niciun plan pentru descoperirea copiilor lui Dumnezeu la timpul potrivit. 

Persoana la care se face referinţă în versetul 20 este Dumnezeu: „C ăci firea a fost supusă 
deşertăciunii - nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o - cu nădejdea însă” , adică Dumnezeu. 
Cu alte cuvinte, Pavel vorbeşte despre acelaşi lucru la care se face referire în Romani 5:12: „De 
aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi 
astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit... „ . Când Adam 
a păcătuit moartea, suferinţa, deşertăciunea şi suspinul a intrat în lume. De ce? Pentru că 
Dumnezeu a spus că aşa se va întâmpla. Mănâncă din pomul acesta vei muri. 
 
3. Supunerea deşertăciunii este judiciară, nu naturală 
 

Ceea ce ne conduce la un adevăr măreţ şi incredibil de important: deşertăciunea şi 
corupţia şi suspinul creaţiei sunt judiciare şi nu naturale. Sunt un decret judiciar, divin şi nu doar 
consecinţe naturale a unor evenimente materiale. Dumnezeu a decretat deşertăciunea şi corupţia 
şi suspinul lumii ca răspuns la păcat. Este un act judiciar, nu doar o consecinţă naturală. 
A doua lege a termodinamicii, numită uneori „entropie” - cum că universul se opreşte, că are o 
tendinţă înglobată spre dezordine - nu este o întâmplare naturală sau un acceident. Este parte a 
decretului lui Dumnezeu. De la cădere, deşertăciunea este parte înglobată a universului. 

Este incredibil câţi creştini sunt atât de disperaţi să Îl îndepărteze pe Dumnezeu de 
suferinţa acestei lumi încât sunt despuşi să devină „deişti” pentru a-L înlătura pe Dumnezeu din 
ecuaţie. Un deist era o persoană care credea că universul a fost creat de Dumnezeu şi apoi a fost 
lăsat asemenea unui ceas, să ticăie singur fără vreo intervenţie divină. Totul era explicat în 
termeni de legi naturale, nu de decrete divine. 

Sfinţii lui Dumnezeu nu s-au mulţumit cu această viziune. Nu este o viziune biblică. 
Viziunea biblică este dată în versetul 20 : „C ăci firea a fost supusă deşertăciunii - nu de voie, ci 
din pricina celui ce a supus-o - cu nădejdea însă” . Condiţia mizerabilă a lumii din ziua de astăzi 
- deşertăciunea ei, corupţia şi suspinele- se datorează decretului judiciar al lui Dumnezeu ca 
răspuns la păcat.  
 
Semnificaţia suferinţei: Păcatul este îngrozitor 
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Astfel că, semnificaţia tuturor suferinţelor din această lume este că păcatul este îngrozitor. 

Orice rău natural este o declaraţie a ororii răului moral. Dacă vezi o suferinţă în lume care este de 
negrăit de oribilă, las-o să te înfioare de cât de oribil este păcatul în faţa unui Dumnezeu infinit de 
Sfânt. Semnificaţia deşertăciunii şi semnificaţia corupţiei şi semnificaţia suspinelor este că 
păcatul - lipsa slavei lui Dumnezeu - este dezgustător, hidios, repulsiv dincolo de imaginaţie. 
Dacă nu înţelegi cât de puţin sfinţenia infinită a lui Dumnezeu şi ultrajul de negrăit al păcatului 
împotriva lui Dumnezeu, în mod inevitabil vei vedea deşertăciunea şi suferinţa universului ca o 
exagerare. Dar, defapt, scopul suferinţelor noastre, a deşertăciunii, a corupţiei, a suspinelor este 
să ne înveţe despre oroarea păcatului. Şi despre cât de preţioase sunt răscumpărarea şi nădejdea. 

Deci, lasaţi-mă să rezum cele văzute până acum şi să fac o legătură cu suferinţa noastră 
personală. Pavel pune suferinţa într-un context global în trei feluri. 

� În primul rând arată că deşertăciunea şi corupţia şi suspinele lumii sunt un decret judiciar 
al lui Dumnezeu, nu doar o nereuşită a legilor naturii. Dumnezeu a supus creaţia 
deşertăciunii. 

� În al doilea rând arată că această suspunere include întreaga istorie de la cădere până la 
venirea lui Cristos. Nu există nicio perioadă din istorie care să fi scăpat, sau care va scăpa 
de acest decret al deşertăciunii. Dar este temporar. A avut un început (versetul 20) şi va 
avea şi un sfârşit (versetul 21 – „c ă şi ea [creaţia] va fi izbăvită din robia stricăciunii” ). 

� În al treilea rând ne arată că întreaga creaţie, nu doar o parte din ea, este implicată în 
deşertăciune. Versetul 22: „ toată firea [engl. creaţia] suspină”.  
Pavel ne arată toate aceste contexte globale pentru că vrea să ne ajute să ne înţelegem 

situaţia şi să îndurăm suferinţele cu credinţă şi speranţă. Ne vom concentra pe speranţă săptămâna 
viitoare. Dar, remarcaţi scopul personal al acestei viziuni globale a suferinţei. Versetul 23 reduce 
totul la situaţia noastră personală. „ Şi nu numai ea [adică nu doar creaţia suspină], dar şi noi, 
care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi”. Mă opresc aici. Ştiu că următoarele 
fraze sunt pline de speranţă. Ne vom desfăta în ele săptămâna viitoare. Dar, haide-ţi să ne lăsăm 
ajutaţi săptămâna aceasta de realismul lui Pavel cu privire la situaţia noastră curentă. Şi noi 
suspinăm. Înţelege-ţi acum scopul acestei viziuni globale? Scopul este acela că şi noi facem parte 
din aceasta. Chiar şi noi cei care avem plătită moştenirea noastră. Chiar şi noi cei care avem un 
Dumnezeu suveran care face ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru. Chiar şi noi cei care 
suntem mireasa lui Cristos. Chiar şi noi cei pentru care Dumnezeu L-a dat pe singurul Său Fiu. 
Da, chiar şi noi suspinăm sub blestemul creaţiei. 
 
Nu personaliza prea mult suferinţa ta 
 

Cu alte cuvinte, nu personaliza prea mult suferinţa ta. Nu presupune ca aceasta este o 
pedeapsa particulară sau rezultatul unui păcat particular. Cercetează-ţi inima în momentul durerii. 
Lasă aceasta să te facă serios şi vigilent şi umil. Dar, nu adauga suferinţă care nu este 
intenţionată, suferinţei tale. Întreaga creaţie suspină. Este un decret general, divin pentru întreaga 
lume. Şi ceea ce vrea să spună Pavel este că: chiar şi copiii iubiţi ai lui Dumnezeu trebuie să 
sufere cu Cristos în acesta. Aşa că haide-ţi să ne smerim şi să ne luăm partea acestei suferinţe cu 
răbdare şi nădejde. Pentru că noi considerăm, împreună cu Pavel, că suferinţele din vremea de 
acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava care ne va fi descoperită.  
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