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Dumnezeu, creatorul frumusetii

Comentariu de Alejandro Bullon

 Buna prietene, in acesta saptamana vom vedea diferite ipostaze ale lui Dumnezeu ca si 
artist. Arta are stranse relatii cu frumosul iar cum Dumnezeu iubeste frumosul implicit iubeste si 
arta.  Arta  cere  perfectiune,  Dumnezeu  este  un  Dumnezeu  al  perfectiunii,  cere  sensibilitate  iar 
Dumnezeu este sensibil la necesitatile fiilor Sai.

In prima parte a studiului il gasim pe Dumnezeu ca si olar. Vom citi Isaia 64,8:

„8Dar, Doamne, Tu eşti  Tatăl nostru; noi suntem lutul,  şi  Tu olarul,  care ne-ai întocmit:  suntem cu toţii  lucrarea  

mâinilor Tale.  ”

Aici Isaia se refera la creatiune, chiar in Eden unde Dumnezeu si-a manjit mainile cu lut ca 
sa il faca pe om. Este interesant de observat ca toate celelalte elemente ale creatiunii au aparut 
numai  prin Cuvantul  lui  Dumnezeu,  pentru ca El a zis si  ce a zis s-a facut,  dar cand a ajuns 
momentul creerii fiintei umane, Dumnezeu nu s-a limitat numai de a vorbi, ci s-a plecat, a luat lut 
si a realizat cea mai deosebita lucrare de „olarie”. Nimeni nu ar fi putut sa faca o lucrare mai 
deosebita. Inainte de a-i sufla in nari suflare de viata, fiinta umana nu era numai o simpla papusa 
din lut cum unii cred, ci era complect, cu oase, vene, nervi etc. Modul in care L-a facut, arata ca 
omul era o creatie speciala care intotdeauna va fi cu totul diferit de celelalte fiinte create si care nu 
va putea sa traiasca ca un simplu animal dominat numai de limitate instincte, iar aceasta pentru ca 
modul  in  care  a  fost  facut  scotea  in  evidenta  asemanarea  Creatorul  sa.  Din  nefericire  pacatul 
distruge tot ce intalneste deteriorand caracterul lui Dumnezeu in fiinta umana, desfigurandu-l de 
asa manierea incat astazi a ramas numai o caricatura din ceea ce era cand a fost creat. 

Dar in aceasta situatie Dumnezeu nu sta cu mainile incrucisate ci il trimite pe Fiul Sau ca sa 
realizeze procesul de restaurare, iar acesta il gasim scris in Ieremia  18.3-6:

„3Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. 
4Vasul pe care-l făcea n-a izbutit, - cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-
l facă. 
5Şi Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 
6"Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta casă a lui Israel? zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, aşa sunteţi voi  

în mâna Mea, casă a lui Israel!”

Poti din nou sa vezi in aceste texte figura artistului lucrand lutul,  dar de aceasta data il 
vedem nu creand ci restaurand ceea ce a fost desfigurat. De aceea prietene nu dispera daca dintr-un 
anumit motiv te simti distrus din cauza pacatului. Daca viata ta este facuta praf, daca visurile tale 
sunt la pamanat, daca planurile tale au fost distruse ca si castelele de nisip luate de valurile marii, 
Dumnezeul tau este marele Olar dispus ca sa te restaureze. Nimic nu este pierdut pentru cei care se 
incred in Dumnezeu. Striga si cere ajutorul Domnului de acolo de unde te gasesti, El intotdeauna 
este dispus ca sa iti vina  in intampinare cu bratele deschise si sa te restaureze asa cum olarul 
restaureaza vasul spart. 

Dar sa mergem acum la partea a doua a studiului, il vedem aici pe Dumnezeu in calitate de 
arhitect. Cartea Exodului este practic impartita in doua parti. Jumatate din carte prezinta istoria 



eliberarii poporului Israel din sclavia Egiptului, dar a doua partea a cartii pe langa prezentarea 
decalogului descrie instructiunile de construire a Sanctuarului. Sanctuarul era pentru Israel locul de 
inchinare. Este interesant de observat ca aceste instructiuni nu se gasesc numai in cartea Exodului. 
50 de capitole  din cartile  pentateucului  vorbesc  despre  modul  in  care  trebuia  sa  fie  organizat 
Sanctuarul  iar  aici  vedem pe Dumnezeu ca  si  un mare  arhitect.  El  se  ingrijeste  de impartirea 
Sanctuarului, peretii, perdelele, culorile, materialele care trebuiau sa fie folosite, masurile exacte 
etc. 

Sanctuarul  nu  era  rezultatul  initiativei  poporului  si  nici  un  fruct  al  improvizarii  umane. 
Exista un plan care trebuia sa fie urmarit si executat asa dupa cum spune in Exod 25,8-9:

„8Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. 
9Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta."”

Si  unde  era  acel  model  care  trebuia  sa  fie  copiat?  Evrei  8,1-5  spune  ca  modelul  era 
Sanctuarul  ceresc  construit  de  Dumnezeu  si  nu  de  om.  In  concluzie,  lui  Dumnezeu  ii  place 
frumosul, El este preocupat in toate detaliile. Fiinta umana ar trebui sa se gandeasca cu seriozitate 
inainte de a gandi ca se poate prezenta inaintea lui Dumnezeu urmand propriile sale gusturi si 
preferinte. Dar aceasta nu este totul ci chiar mai mult, Domnul nostru spune ca corpul nostru este 
templul Duhului Sfant si de aceea El este dispus a construi a edifica corpurile noastre cu aceeasi 
frumusete si cu aceleasi detalii ale Sanctuarului iar pentru acesta ne-a lasat bogate instructiuni in 
Cuvantul Sau.

Ai tu in vedere aceste sfaturi divine pentru viata ta, pentru ca fiecare madular sa il pastrezi 
sanatos  pentru  slava  lui  Dumnezeu?  Lasa-te  pentru  a  fi  construit  de  Dumnezeu,  lasa-L sa  iti 
construiasca planurile si visurile tale, permite-I sa iti consolideze familia, viata ta profesionala s.a. 
Tot ce se naste pe genunchi se naste pentru a dura, adica tu te pleci pe genunchi pentru a cere 
binecuvantarea lui Dumnezeu pentru un proiect si in acest fel tu te pleci inaintea lui Dumnezeu 
pentru a examina si intelege planul divin si pentru a implini instructiunile divine, tocmai de aceea 
ceea ce se naste pe genunchi se naste pentru a ramane in picioare.

Dar acum sa trecem la partea a treia a studiului si vom vorbi aici despre Dumnezeu ca si 
muzician. Stii, pe Dumnezeu il incanta muzica, muzica este limbajul cerului, ingerii cerului canta 
iar fiintele umane trebuie sa i se inchine prin intermediul cantecului si a muzicii. Cand David era 
batran si tocmai l-a instaurat pe fiul sau ca rege, s-a facut un sondaj intre preoti si s-a observat ca 
erau de 38000 preoti peste 30 de ani si atunci fiecaruia i s-a dat partea sa de responsabilitate. In 2 
Cronici 23,5 gasim urmatoarele:

„5altă treime să stea în casa împăratului, şi o treime la poarta Iesod. Tot poporul să fie în curţile Casei Domnului.”

4000 leviti responsabili numai cu instrumentele. Iti poti imagina anvergura unei asemenea 
orchestre? Si care erau instrumentele folosite? Ps. 150,3-5 arata care erau aceste intrumente:

„3Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu alăuta şi harfa!
4Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi-L, cântând cu instrumente cu coarde şi cu cavalul.
5Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu chimvale zângănitoare!”

O prietene de multe ori noi in actualitate suntem atat de preocupati care dintre instrumente 
se pot si nu se pot folosi in biserica incat uitam ca principalui instrument de inchinare este inima 
omului. Este inima mea convertita? Acesta este marea intrebare pe care trebuie sa mi-o pun, nu 



daca inima fratelui meu este convertita ci inima mea daca este convertita. Apar eu pareri personale 
sau principii biblice de inchinare? 

Dar pentru a ne lumina din confuzia in care de cele mai multe ori ne bagam singuri, in 
primul rand trebuie sa stim ca Dumnezeu este incantat de muzica. De asemenea trebuie sa stim ca 
prima problema a univerusului a aparut in inima dirijorului corului ceresc, Lucifer care canta in 
corul ingerilor si care cu siguranta ca slavea pe Dumnezeu cu ritmul si melodia ingerilor, dar inima 
sa  era  dominata  de  egoism si  inganfare.  Pot  eu  sa  fiu  in  acelasi  pericol  astazi?  Acesta  este 
intrebarea pe care eu trebuie sa mi-o pun mie insumi! Prietene, canta, daca esti trist canta, daca esti 
fericit canta de asemenea, prin acesta Dumnezeu ne poate lua de mana noastra fragila si sa ne 
treaca inainte prin circumstantele triste in care traim.

A patra parte a studiului ne conduce a vedea pe Dumnezeu ca pe un iubitor al literaturii. Este 
clar ca Dumnezeu este un autor care a ales intrumente umane pentru a-si exprima ideile si de aceea 
frumusetea Bibliei rezulta din diversitatea de stiluri si  forme literare. Gasim poezie, istorie, iar 
fiecare autor foloseste alegorii, metafore care impacteaza pe cititor prin frumusetea literara. Astazi 
exista specialisti in literatura biblica, nu ca si analisti de literatura spirituala ci ca si analisti de 
istorie literara veche. Psalmii de exemplu sunt minunate piese de poezie ebraica. Ps. 129 este o 
poezie de 22 opriri, pentru evrei fiecare oprire defineste o strofa, iar prima linie a poeziei incepe cu 
prima litera a alfabetului ebraic. Urmatoarea strofa incepe cu urmatoarea, a doua litera a alfabetului 
si tot asa urmeaza si celelalte strofe. Interesant de asemenea ca alfabeul ebraic este format din 22 
litere iar Psalmul 129 are 22 opriri, strofe. Deci aici avem de a face cu o arta a poeziei de inalt 
nivel. Ce pacat ca traducatorii nu au reusit ca prin traducere sa aduca si frumusetea formei poetice 
ebraice fiind obligati sa aiba invedere in primul rand fidelitatea continutului.

Acelasi  lucru  se  poate  spune  si  despre  epistolele  lui  Pavel  si  de  asemena  de  cartea 
Apocalipsa. In aceste carti se amesteca poezie si proza intr-o forma eleganta, frumoasa. Dar ce 
putem spune de Isus? Gasim in Evanghelii de exemplu parabola saracului Lazar. Acesta parabola 
ne creaza probleme la nivelul doctrinei despre starea mortilor. De multe ori trebuie sa petrecem 
mult timp pentru a demonstra incoerentele doctrinale ale parabolei. Dar de ce  Isus a prezentat 
aceasta parabola? Este o fantezie, fictiune? Eu te intreb, ar exista astazi editura care sa publice in 
despre aceea fictiune daca nu ar fi stiut ca Isus este cel care a prezentat-o? Cred ca nu. Atunci oare 
ce urmarea Isus sa spuna cu aceasta parabola, o parabola plina de fantezie. Aaaa, mesajul central al 
acestei parabole nu era prezentarea doctrinei despre starea mortilor, ci sa invete ca aceasta viata 
este unica oportunitate de salvare si de aceea Isus a folosit un stil de literatura care astazi noi am 
numi-o de novela. Tocmai acest fapt este de admirat in literatura biblica si anume diversitatea de 
stiluri, figuri si intrumente literare folosite de autorii Bibliei, iar toti fiind inspirati de Dumnezeu.

Acum ajungem la  sfarsitul  studiului  si  vedem aici  pe  Dumnezeu  ca  si  un  sculptor.  El 
sculpteaza vieti si caractere, ia piatra bruta a inimii noastre si incepe sa ii dea forma. De multe ori 
prin intermediul  durerii  si  al  lacrimilor,  folosidu-se de circumstantele  dificile  ale vietii  sau de 
erorile si esecurilor umane, dar obiectivul Sau final este sa sculpteze in om caracterul Sau pe care 
pacatul l-a distrus.

In Biblie gasim multe exemple de personaje unde putem vedea creativa Mana a marelui 
nostru Sculptor. David este unul dintre ele. A cazut, si a cazut rau, pana la limitele profunde ale 
degradarii  umane,  asasinat,  intriga  politica,  minciuna,  abuz  de  putere,  un  adevarat  coctail  de 
pacate. Dar Dumnezeu l-a scos de acolo sculptand, modeland pana transformandu-l intr-un om 
dupa „inima lui Dumnezeu”. 

Iavov, este un om plin de minciuna si falsitate, nu conteaza ca motivele sale au fost bune, 
minciuna  si  inselaciunea  nu au  loc  in  viata  unui  fiu  al  lui  Dumnezeu,  nu exita  alternativa ca 
finalitatea  scuza  mijloacele,  pacatul  este  pacat,  avem nevoie  sa  ne  incredintam in  mainile  lui 



Dumnezeu pentru ca el sa ne sculpteze caracterele. Numai ca pentru aceasta munca de sculptor, lui 
Dumnezeu ii trebuie o viata intreaga de om si aceasta chiar din cauza omului. Acest larg proces de 
taiere, slefuire a omului din punct de vedere spiritual se numeste SFINTIRE. Nu este ceva care 
apare de la o zi la alta ci este un proces care cere timp. Artistul folosete dalta si ciocanul. Scoate 
ceea ce este in plus, slefuieste, smirgheluieste si acest proces doare. Tocmai de aceea unii dintre 
noi  nu acceptam ca El  sa  isi  foloseasca  instrumentele  in  fiinta  noastra,  realizand opera Sa de 
restaurare.

Cand ajungem la Isus, aducem problemele si traumele vietii noastre. Dar acestea nu dispar 
intr-o singura zi, avem nevoie de rabdare pentru ca El sa isi faca lucrarea in noi. Singurul lucru pe 
care noi trebuie sa il facem este sa il cautam zilnic prin rugaciune, studiul Scripturii si a maturisirii, 
iar apoi sa asteptam ca Sculptorul divin sa termine lucrarea minunata pe care a inceput-o. Nu te 
descuraja, uneori trec ani si privindu-te in oglinda Sfintei Scripturi descoperi trasaturi grotesti ale 
caraterului tau care trebuie sa dispara. Dar nu te descuraja, pentru ca Acel care a inceput aceasta 
minunta lucrare in tine o va termina intr-o  minunata zi. 

Dumnezeu sa te binecuvanteze!
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