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CA INTR-O OGLINDA, IN CHIP INTUNECOS

 Te-ai gandit vreodata ca Dumnezeu iti demonstreaza dragoste Sa prin faptul ca te-a creat liber, adica 
ti-a oferit deplina libertate de a alege. Mai mult, Dumnezeu nu te va obstructiona niciodata cand tu vei alege 
sa practici gresit aceasta libertate.

    Am purtat o discutie cu niste tineri acum multi ani in urma. Ei foloseau hartia Bibliei pentru a face 
tigari de marihuana. Se pare ca tipul de hartie din care era facuta Biblia era cel mai potrivit. Spunandu-le ca 
nu ar  trebuii  sa faca asta,  liderul  lor  m-a intrebat  de ce.  I-am spus,  pentru ca Biblia  este  Cuvantul  lui 
Dumnezeu. Atunci el si-a imaginat ca ar putea sa-L provoace pe Dumnezeu spunand cu glas tare ca Ii da 30 
secunde ca sa-i ia viata. A inceput sa-si privesaca ceasul , timpul anuntat a trecut si nimic nu s-a intamplat. 
M-a intrebat, unde este Dumnezeu de care i-am vorbit.  Vezi , aceasta este libertatea de care iti spuneam. 
Dumnezeu Iti permite sa-I negi existente, sa-L ridiculizezi. Nu putini sunt cei care de-a lungul istoriei s-au 
comportat astfel.

Dragul meu, faptul ca ne bucuram de o asemenea libértate nu este un argument al inexistentei lui 
Dumnezeu. Dumnezeu este mai presus de indoielile noastre de atitudinea noastra. El exista daca tu crezi, dar 
daca nu crezi asta nu va impiedica existente Lui. Psalmul 24.1,2 spune: 

“ Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!  Căci El l-a întemeiat pe  
mări, şi l-a întărit pe râuri.”    

Mi-ar  placea  sa  intelegi  ca  aceasta  este  o  declaratie  categorica,  fara  sa  lase  loc  de  interpretare. 
Argumentele tale pot fi multe, dar Dumnezeu spune ca Pamantul este al Lui.

Te poti intreba, care ar fi avantajul  daca as crede ca Dumnezeu a facut pamantul. Raspunsul poti sa-l 
gasesti in Isaia 43.1,2 

“Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele! Nu te  
teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine;  
şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.”  

Ce minunat  este acest raspuns. Impartasesc parerea ca una dintre cele mai mari plagi ale lumii in care 
traim este frica. Frica te paralizeaza, te face inútil, te adoarme, te anihileaza, indeparteaza orice posibilítate 
de a fi fericit. Omul se naste cu o frica inconstienta care il acompaniaza pe parcursul vietii sale. Ai vrea sa 
stii  care  este  singurul  remediu asupra fricii?  Dumnezeu.  De aceea Pavel  afirma ca atunci  cand suntem 
socotiti neprihaniti primim pace (Rom.5.1). Pacea este contrara fricii. Frica a intrat in lume odata cu pacatul, 
dar atunci cand Hristos intra in viata ta si pacea vine odata cu El. 

  Este contradictoriu si incoerent ca fiinta umana sa aiba nevoie de Dumnezeu si sa nu-L recunoasca. 
Nerecunos-candu-L omul va tainui adevarata lui origine. Isaia ne spune ca apartinem lui Dumnezeu pentru 
ca El ne-a creat, El ne-a rascumparat. Atunci cand te afli in bratele Creatorului Tau, poti sa treci prin foc fara 
ca acesta sa se atinga de tine.  Te-as intreba ceva;  daca nu crezi  in  Dumnezeu in  cine crezi,  in  cine ai 
incredere cand natura scapa de sub control? 

     Vreau sa asculti o istorie scurta. Cand eran copil, aveam un vecin ateu  care radea si ne batjocorea de 
fiecare data cand ne vedea cu Biblia ducandu-ne la biserica. Era in 1970, in timpul primei partide de la 
campionatul mondial de fotbal din Mexic. Dintr-o data pamantul a inceput sa se cutremure. A fost unul 
dintre cele mai tragice cutremure din tara mea, peste 100.000 de morti. In acele momente cu totii am iesit in 



strada, cautand un loc sigur. Ajungand afara pe cine crezi ca vad, in mijlocul strazii in genunchi? Pe vecinul 
meu, ateul. Poti crede asta? Vezi, de asta iti spun…tu poti sa negi existenta lui Dumnezeu, poti crede in 
evolutie si in faptul ca lucrurile au aparut singure dar cand esti incoltit si nu ai solutii, la cine te duci? Ar 
putea necredinta ta sa te protejeze, sa-ti poarte de grija? 

Care ar fi motivul pentru care exista persoane care nu cred in Dumnezeu si in lucrarea Sa? Cineva imi 
spunea ca i-ar fi greu sa creada intr-un Dumnezeu al dragostei in contextul in care natura si fenomenele 
naturale aduc  atata durere fiintelor umane. Dragul meu, te asigur ca Dumnezeu nu a creat acesta lume 
stranie si cruda in care noi traim. Lucrarea mainilor Lui a fost perfecta si desavarsita. In momentul in care 
pacatul  a  intrat  in  lume  a  deformat  tot  ce  Dumnezeu  a  creat.  Tot  ce  astazi  vedem este  consecinta  a 
neascultarii  lui  Adam si  Eva:  infertilitatea,  duritatea  si  agresivitatea  paman-tului,  aparitia  spinilor  si  a 
ciulinilor, a durerii si a rusinii, a fricii, nesupunerea animalelor si ferocitatea lor. Nu asa arata lumea perfecta 
pe care Dumnezeu a creat-o. In Romani 8.19-22 citim:

“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.”

 Pavel afirma ca omul ca parte a creatiunii, cat si intreaga creatiune s-au  deformat din cauza pacatului. 
Dar va fi o zi, cand Isus va reveni si tot acest pamant va fi refacut. Ioan ne spune ca a vazut un cer nou si un 
pamant nou…(Ap.21.1)

Intrand in a treia parte a studiului vom discuta despre puterea “stapanitorului lumii  acesteia”.  Dragul 
meu, Satana este real si are destul de multa putere. Pentru a intelege acest lucru trebuie sa ne intoarcem in 
Eden. Adam si Eva au fost numiti de catre Dumnezeu administratorii acestei lumi. Din nefericire, acesti 
parinti ai nostri au predat conduce-rea pamantului, “titlul de proprietate” pe care il aveau vrajmasului acestei 
lumi. Diavolul a ajuns sa se simta stapanul lumii, atat incat a indraznit sa-I spuna lui Isus, adica Creatorului, 
“…Tie, Iti  voi da tóate astea,…daca, dar Te vei inchina inaintea mea”. La ce se referea,  Diavolul? La 
pamantul nostru, la bogatiile lui, la comorile lui, la lumea ce el o stapaneste. Satana se bucura atunci cand 
poate distruge, cand poate aduce suferinta, cand poate causa durere. 

In Ioan 12.31,32 gasim scris: 

“ Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Şi după  
ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.”

 Ca sa ne putem da seama, inclusiv Domnul Isus Il numeste pe Diavol, stapanitorul lumii acesteia. 
Oare de ce? Pentru ca el intr-un fel stapaneste acest pamant. Totusi Isus a venit pentru a-l invinge, pentru a 
salva fiinta umana. De aceea spunea:

 ”Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi”.(Ioan12.32)

 Este important sa sesizam ca in timp ce vrajmasul utilizeaza forta pentru a-si supune victimile, Isus 
foloseste forta dragostei pentru “a atrage” pe oameni. Isus atrage in timp diavolul sileste. Dar Satana este 
invins. Crucea ne spune asta. Chiar daca este inca in viata, pierderea lui este hotarata si el stie asta. 

Sa parcurgem si partea a patra a studiului, care ne vorbeste despre ingeniozitatea umana demonstrata 
atunci cand vrea sa explice Biblia si misterele ei, urmand caile logicii si ratiunii omenesti. Sa citim impreuna 
ceea ce spune Pavel in 1 Corinteni 1.18-23:

” Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi,  
care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: Voi prăpădi înţelepciunea celor  
înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.   Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este  
vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu 



înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să 
mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi Grecii caută  
înţelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, şi  
pentru Neamuri o nebunie”.

 Gandul central al acestui text este ca multi cauta dovezi si probe, dar Dumnezeu nu este preocupat de 
a demonstra existente Sa. El a creat Universul, este in fata ochilor tai. Ridica-ti privirea si o sa-l vezi. Vrei sa 
intelegi misterele divine prin lógica umana, vei obtine doar o doza de nebunie. Biblia este o carte plina de 
miracole, iar miracolele dragul meu, nu se inteleg, nu se explica, se accepta prin credinta. Teologul german 
Rudolf Bultmann, este autorul unui concept si anume dezmitologizarea Bibliei. Ce poate insemna asta? El 
sustine idea scoaterii din Biblie a tot ceea ce este mit, pentru ca mintea rationala nu poate acepta un astfel de 
lucru.  Daca scoatem din Biblie tot ce pare a fi mit nu ramane nimic.  Biblia este o carte plina de minuni. 
Chiar in cadrul bisericii, putem gasi persoane care vor sa dea o interpretare la tot. Este adevarat ca multe 
lucruri din Biblie pot fi probate in lumina stiintei si chiar a logicii, dar exista altele care deocamdata nu se 
pot proba. Sunt de acord ca totul trebuie sa aiba explicatie, dar va veni o zi cand vom intelege. In general cel 
care este necredincios nu este asa pentru ca-i lisesc probele, ci pentru ca-i lipseste credinta. Credinta nu se 
poate cumpara si nici fabrica, credinta este rezultatul relatiei cu Dumnezeu. 

Asculta ce spune Pavel in Romani 1.18-22: 

“ Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva  
oricărei nelegiuiri  a oamenilor,  care înăbuşe adevărul în  nelegiuirea lor.  Fiindcă ce se poate cunoaşte 
despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.  În adevăr, însuşirile nevăzute  
ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare  
de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;   fiindcă, măcar că au cunoscut pe  
Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima  
lor fără pricepere s-a întunecat.  S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit”.

 Aceasta atitudine este drumul spre o mare tragedie. Biblia nu spune ca cei necredinciosi nu au inteles. 
Au inteles perfect dar nu au vrut sa accepte. Chiar daca inima fiintei umane geme  dupa Dumnezeu, omul 
refuza sa creada. 

 Trecand la ultima parte a acestui studiu citim in Psalmul 8.3,4: 

“Când privesc cerurile lucrarea mâinilor Tale luna şi stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: Ce este omul,  
ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?”.

 Ce este omul comparat cu lungimea Universului si profunzimea pamantului. Cum poate fiinta umana, 
finita sa inteleaga lucrarea unui Creator infinit. Ar putea mintea noastra, care este fireasca si pamanteasca, ce 
percepe  doar  lucrurile  materiale  sa  inteleaga  lucrarile  lui  Dumnezeu?  Din  acest  motiv  misionarul  si 
profesorul Juan Wesley a spus: “Arata-mi o rama carea ar putea intelege un om si eu iti arat un om care ar  
putea intelege pe Dumnezeu”.    Isaia 55.8 confirma cele spuse mai inainte:

”Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul”. 

Dragul meu m-as bucura sa intelegi ca lógica umana nu poate pricepe ceea ce Dumnezeu face si felul 
in care El se manifesta. Logica umana aplicata la Biblie nu va duce la o concluzie adevarata. Apostolul 
Pavel marturiseste in 1 Corinteni 13,12:

 “Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc 
în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin”.

 Intelegi idea apostolului? Acum si aici pe pamant, limitati de umanitatea noastra, intelegem misterele 
divine ca printr-o oglinda. Dar cand Isus va veni, vom avea toata vesnicia pentru a intelege ceea ce aici pe 
pamant nu am putut. Nu vreau sa spun ca acum ar trebui sa bagam capul in pamant ca si strutul, nu spun sa 
fim naivi. Dar vreau sa spun ca nu este necesara multa intelepciune in a intelege ca Dumnezeu este Creatorul 
si fiinta umana este creatura, lucrarea mai-nilor Lui? Avem nevoie de multa umilinta pentru a ne recunoaste 
limítele. Cu siguranta ca este mai usor in ne juca de-a dumnezeu, de a ne crede dumnezeu sau de a incerca 



sa-I ocupam locul,  crezand ca putem sa manipulam lucrurile,  inclusiv vietile ca si cum am fi suveranii 
universului. Te intreb, unde te duce o asemenea atitudine? Prietene drag, mai devreme sau mai tarziu vei 
simti nevoia dupa Dumnezeu. Vor fi situatii in care lógica ta, pregatirea ta, puterea ta nu te vor ajuta. Si cui ii 
vei cere ajutorul daca tu te-ai asezat in locul lui Dumnezeu? Dragul meu te rog, recunoaste astazi cu umilinta 
ca Dumnezeu este Creatorul tau. Corpul tau si tóate functiile lui nu pot fi rezultatul coincidentei. Priveste 
Universul, animalele, intreaga natura. Nu-i asa ca ele ne marturisesc despre un Dumnezeu nu doar puternic , 
ci si Unul plin de dragoste. 

Dorinta mea este ca binecuvantarea acestui Dumnezeu, sa te insoteasca!


