
Studiul 9

Biblia si istoria

Realizat de pastor Alejandro Bullon

Buna prietenul meu!

In acesta saptamana vom vedea ca Dumnezeu nu a pierdut controlul 
istoriei in univers. Este adevarat ca pacatul a adus durere si moarte in lume si de 
asemenea este adevarat ca pacatul a distrus Caracterul lui Dumnezeu in om, asa ca 
astazi saracul om, dominat de egoism, aduce durere asupra sa si asupra celor care ii 
iubeste. Este adevarat ca fiinta umana din mandrie ia in propriile sale maini 
controlul vietii sale si umbla pe cai ciudate care-l conduc la moarte. 

Dar in cuida acestor fapte, in ciuda neindemanarii umanitatii, in ciuda 
razboaielor, a violentei, a injustitiei si a mizeriei, Dumnezeu continua sa se afle la 
carma istoriei.

Sa nu credem ca daca in aparenta Dumnezeu nu intervine, aceasta inseamna 
ca El a uitat de copii Sai. Nu inseamna ca istoria umanitatii nu este mai mult decat 
un ciclu vicios de nasteri, cresteri, reproducere si moarte, asa cum ar gandi unii. O 
dragule, viata este cu mult mai mult de simpla supravietuire. Dumnezeu continua 
sa se afle la carma lucrurilor. Exact asa dupa cum psalmistul afirma in Ps. 103,19:

“ 

19Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.

 “

Da! Dumnezeu continua sa stea pe tronul Sau continua sa conduca destinele 
lumii. 

Dar, pastore - ai putea intreba -” Atunci, de ce se intampla atat de multe 
lucruri rele in aceasta lume?”.  Din cauza libertatii pe care Dumnezeu a oferit 
fiintelor umane. Libertatea pentru a decide. Iata ce zice Deut. 30,19:

“ 

19Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, 
binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, 
 “



Libertate – intelegi? Libertatea ca sa alegi binele sau raul. Iar din nefericire 
din cauza pacatului, fiinta umana alege in mod fregvent raul. Dar aceasta nu 
inseamna ca Dumnezeu a pierdut controlul lucrurilor. Ps. 115,3

“ 3Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. “

Dar El a facut si lucrurile rele? Nu! El nu le face, le face omul. Dar nu 
tocmai a zis ca Dumnezeu conduce totul? Da, da. El conduce totul. Dar El conduce 
totul in doua feluri: inspirand si permitand. Cand omul nu se lasa inspirat, atunci 
Dumnezeu ii permite  sa faca prostii. Cand omul rebel nu se lasa condus de 
Dumnezeu, atunci El permite deciziile nebunesti ale umanitatii. Dar in nici un 
moment nu pierde controlul. Ultimul cuvant, intotdeauna este al lui Dumnezeu.

Istoria, dragul meu, nu este succesiunea reusitelor si erorilor umane. Nu este 
o simpla defilare a evenimentelor. Istoria este desfasurarea vointei lui Dumnezeu 
descoperite in profetie. Dumnezeu stie absolut totul de la inceput si a descoperit 
vointa Sa fiintelor umane.

Iata ce spune 2 Petru 1,21:

“ 21Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la 
Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.  “

Dumnezeu doreste sa conduca destinele lumii prin profetie prin Cuvantul 
Sau. Daca fiinta umana o permite, Dumnezeu ne conduce. Dar chiar si atunci cand 
omul nu-i permite lui Dumnezeu, El totusi ramane Dumnezeul istoriei, si nimic nu 
se intampla fara consimtamantul Sau.

Dar ce are a face aceasta cu tine, sau cu momentul dificil pe care-l traiesti? 
Foarte mult. Stii de ce? Pentru ca daca tu iti lasi viata in mainile lui Dumenzeu, 
daca cineva iti inchide usa, ti se vor deschide o suta: daca vineva va fi nedrept cu 
tine, Dumnezeu iti va face dreptate. Daca sunt lucruri pe care azi nu le poti 
intelege, le vei intelege maine. Dumnezeu este la carma istoriei. Nu incerca sa faci 
lucrurile dupa cum vrei tu zicand:” Daca l-au omorat pe fratele tau, vei ucide pe 
asasin.” Nu! Nu este asa! Dumnezeu controleaza lucrurile. Razbunarea ta ar trebuie 
sa se realizeze prin faptul ca tu iti predai viata in mainile lui Dumnezeu. Chiar daca 
suferi si plangi lasa-L pe Dumnezeu sa conduca viata ta, la fel cum El conduce 
destinele lumii. Pentru ca orice lucru pe care tu l-ai face intr-un moment de 
nebunie, dupa aceea ti-ar parea rau. Asa ca nimic nu e mai bun decat sa-ti 
incredintezi viata in mainile lui Dumnezeu. 

2. S mergem la a doua parte a lectiei. Vom vorbi aici in mod special despre 
profetiei. Ier. 1,14-19: inregistreaza o profetie facuta pentru Israel:

“ 14,Tu însă, nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri nici rugăciuni pentru 
ei; căci nu-i voi asculta nicidecum, când Mă vor chema din pricina nenorocirii lor. 



15Ce ar putea să facă preaiubitul Meu popor în Casa Mea? Să facă o mulţime de nelegiuiri în  
ea? Vor îndepărta juruinţele şi carnea sfântă, răutatea dinaintea ta? Atunci ai putea să te  
bucuri! 
16,Măslin verde, gras şi cu roade frumoase şi plăcute' este numele pe care ţi-l dăduse Domnul, 
dar cu vuietul unei mari trosnituri, îl arde cu foc, şi ramurile lui sunt sfărâmate. 
17Căci Domnul oştirilor, care te-a sădit, cheamă nenorocirea peste tine, din pricina răutăţii  
casei lui Israel şi a casei lui Iuda, pe care au făcut-o ca să Mă mânie, aducând tămâie lui Baal."  

18"Domnul mi-a dat de ştire, şi am ştiut; atunci Tu mi-ai arătat faptele lor. 
19Dar eu eram ca un miel blând pe care-l duci la măcelărie, şi nu ştiam planurile rele, pe care 
le urzeau ei împotriva mea, zicând: ,Să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim din pământul  
celor vii, ca să nu i se mai pomenească numele." - “ 

Iata, aici este rolul profetiei si al profetului. Iata cum deja am spus, istoria nu 
reprezinta doar defilarea evenimentelor, care adesea nu au nici un sens. Nu! 
Dumnezeu se afla la controlul, conducerea Universului, si cunoaste sfarsitul tuturor 
lucrurilor inca de la inceput, si il anunta prin intermediul profetului, care transmite 
profetia. Dar trebuie sa intelegem mai intai ceva. Profetia nu este o condamnare 
divina. Nu este, pentru ca profetia spune ca lucrurile vor fi cum vor fi. Daca ar fi 
asa am cadea in greseala de a crede in predestinatie, in fatalism, in destin. Adica, 
nu am fi liberi, nu am putea alege nimic. Pentru ca am veni pe lume numai ca sa 
inplinim ceea ce deja a fost scris, predeterminat. O dragule, aceasta conceptie este 
impotriva dragostei lui Dumnezeu care ne-a creat ca si fiinte libere capabile de a-si 
alege propriul destin.

Profetia nu este determinism, ci mai degraba descrierea viitorului, un viitor 
pe care omul il alege, dar despre care Dumnezeu, care este atotstiinta, il cunoaste 
de la inceput. In alte cuvinte ar fi ca si cum Dumnezeu ar zice – “Fiule nu continua 
pe acest drum, dar esti liber  sa decizi. Dar daca vei continua pe acest drum, vei 
ajunge in abis, pentru ca la capatul drumului exita un abis”. Dar tu nu il iei in 
seama pe Dumnezeu si continui pe acest drum. Ce se va intampla la sfarsit? Vei 
termina ajungand in prapastie! De ce? Pentru ca Dumnezeu a zis? Nu! Ci pentru ca 
tu ai ales acest drum. 

Sa ne intoarce la versetul din Ieremia. Dumnezeu a anuntat caderea 
Ierusalimului. Dar Ierusalimul nu a cazut pentru ca Dumnezeu a anuntat, ci din 
cauza neascultarii fiilor lui Dumnezeu. Sfarsitul – implinirea nu vine ca urmare a 
profetiei. Profetia este descrierea deciziilor omului. Profetia arata ca Dumnezeu se 
afla la carma tuturor lucrurilor, inspirand sau pemitand, El este la carma. 

3. A treia parte a lectiei prezinta profeita din Daniel 2. Obiectivul lectiei din 
aceasta saptamana nu este studiul capitolului 2 din Daniel. Nu ne vom adanci in 
profetie. Scopul studierii acestui capitol este de a demonstra doar ca Dumnezeu 
este la carma tuturor lucrurilor, iar Daniel  2 demonstreaza aceasta. 



In visul lui Nebucadnetar este deschisa istoria Universului. Din zilele lui 
Daniel pana la revenirea lui Hristos. Regat dupa regat, dupa imperiul babilonian s-
a ridicat cel Medo- Persan, iar apoi Grecia si apoi Roma. Apoi cum Imperiul 
Roman s-a rupt in bucati, dupa care nu s-a mai putut ridica un alt imperiu mondial. 
Toate aceasta au fost descrise in Daniel 2, cu atata exactitate incat multi au crezut 
ca a avut loc o eruare de cronologie si ca de fapt Daniel a trait multi ani mai tarziu 
si ca el ar fi povestit istoria deja intamplata, iar in nici un caz ca ar fi enuntat o 
profetie. Dar acestea sunt argumente fara fundament, pentru ca pentru aceasta, 
Daniel ar trebui sa traiasca si astazi pentru a sti ca dupa caderea imperiului Roman, 
in ciuda tuturor eforturilor facute nu se va mai ridica niciodata un alt imperiu 
universal.

Acuma, ceea ce ma impresioneaza din Daniel 2 este versetul 44 care zice:

“ 44Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu 
va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va 
nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.  “

Despre care regi vorbeste Daniel aici? Despre regii zilelor noastre. Despre 
zilele in care nu se va mai putea ridica un imperiu care sa domine lumea. Deci, 
despre zilele noastre. Dumnezeul cerului zice ca va ridica un regat care nu va fi 
distrus niciodata, nici nu va fi lasat altor popoare. Unul care va sfarama si nimici 
toate celelalte regate, dar el va ramane pentru totdeauna. 

O dragul meu, aceasta este extraordinar! Si daca tot restul profetiei s-a 
implinit  cu exactitate, tu crezi ca acest ultim aspect final nu se va implini? Nu! 
Aceasta se refera la cea de a doua venire a lui Hristos, iar El va veni in zilele 
noastre- zilele acestor regi. Pentru ce? Pentru a pune punct final istoriei pacatului. 
Aceasta umple de speranta inima mea. 

4. Urmatoarea parte a lectiei demonstreaza ca de fapt in spatele istoriei 
lumii sta istoria marelui conflict dintre Hristos si Satana. Din ziua in care Lucifer s-
a razvratit in cer, conflictul cosmic dintre bine si rau este intretesut cu istoria 
universului. In spatele durerii, a fricii, a mortii si a momentelor de incercari pe care 
le infrunti, intr-o oarecarea masura se regaseste lupta dintre Hristos si dusmanul 
sufletelor. Apoc 12,7-9:

“ 7Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul 
cu îngerii lui s-au luptat şi ei, 
8dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 
9Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga 
lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.  “

Unde se afla astazi ingerii cazuti? Aici pe pamant, incercand sa conrupa 
persoane pentru a se alatura grupului rebelilor. Campul de batalie este inima si 



mintea omului. Dumnezeu invitand de o parte, inamicul de cealalta. In cartea lui 
Daniel se gaseste ilustrata aceasta batalie. Exista doua orase mentionate: Babilon si 
Ierusalim. Aeste orase apar mentionate inca din Geneza si pana in Apocalips. In 
spatele lor se afla doi condamnati: Isus de o parte si inamicul de cealalta. In cartea 
lui Daniel, Dumnezeu de o parte si Nebucadnetar de cealalta. Dar in ciuda tuturor 
incercarilor inamicului de a-l scoate pe Dumnezeu din istorie, Domnul continua sa 
stea pe tron conducant fie prin inspiratie, fie prin permitere, dar niciodata pierzand 
controlul. Si desi din punct de vedere uman ti s-ar putea parea ca Dumnezeu a uitat 
de tine, te asigur ca nu este asa. El asteapta momentul oportun de a interveni in 
viata ta cu putere, dar numai daca tu i-o permiti. 

5. Ajunge acum la sfarsitul acestei lectiei vorbind despre locul si 
rolul crucii in istorie.

Petru a intelege ce inseamna moartea lui Hristos, si in ce fel acest act al 
dragostei a schimbat cursul istoriei, avem nevoie sa recitim Apoc. 12,9-10:

“  9Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală 
întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. 
10Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: "Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia 
Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi  
noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.   “

Gandeste la cuvintele folosite: “acum a venit salvarea, puterea si imparatia 
Dumnezeului nostru si stapanirea Hristosului Lui “. Aici Dumnezeu relationeaza 
mantuirea cu puterea si autoritatea lui Hristos. Dar mantuirea, salvarea are de a 
face cu moartea lui Hristos pe cruce. Iar moartea, dragul meu e moarte. Nu exista o 
figura mai elocventa a durerii, a suferintei, a umilintei decat cea care a avut loc pe 
Calvar. Dar in schimb pentru Dumnezeu aceasta moarte, aceasta umilinta, 
confirma puterea si autoritatea lui Hristos. De ce? Pentru ca moartea lui Hristos a 
schimbat istoria lumii. Toti, pana si necredintiosii, pana si ateii, si agnosticii 
recunosc istoria ca: “ inainte si dupa Hristos”. Pot sa nu creada, dar accepta istoria. 
Nu pot fugi de ea. Moartea unui simplu tamplar, al unui revolutionar politic nebun 
cu intentii suicide, dupa parerea lor, a impartit istoria in doua. Aceasta este 
infricosator! Dar cel mai minunat este ca atunci cand diavolul a crezut ca a invins, 
Isus prin moartea Sa a pironit pironul ucigas in mana inaminului, iar diavolul a fost 
invins.

In 2 Cor. 5,17- 19 spune:

“  17Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au 
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 
18Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi 
ne-a încredinţat slujba împăcării; 



19că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală  
păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.  “

Inamicul este invins. Nu trebuie dragul meu sa te simpti derutat, pierdut, 
terminat. Eu nu stiu cum este viata ta. Sunt lucruri pe care nimeni nu le poate 
cunoaste. Nimeni nu poate vedea in mintea ta, in inima ta, ci numai Dumnezeu. 
Dar tu nu trebuie sa disperi. De ce? Pentru ca inaminul este invins. Aici se afla un 
adevar extraordinar. De ce inamicul trebuie sa te retina, sa te inlatuiasca, sa te 
subjuge viciilor, drogurilor, bauturilor, tigarilor, pornografiei, jocului de noroc? De 
ce trebuie sa te umilesca diavolul daca el este invins? La cruce Isus l-a invis, i-a 
infipt pironul final in inima, este pierdut.

Iti voi spune o istorie. Se spune ca in Grecia antica se aflau doua armate in 
razboi, iar in aceasta batalie un soldat se lupta din toate puterile lui. Atunci s-a 
apropiat cineva din spate si i-a taiat capul, iar acesta s-a rostogolit pe pamant. Dar 
dorinta sa de a lupta si a invinge au fost atat de mare, incat a continuat pret de 
cateva secunde sa lupte fara cap. Aceasta pana cand un alt soldat i-a strigat: “ tu nu 
vezi ca nu ai cap? “. Iar soldatul decapitat a zis: “Aaaaa, asa e.....”, iar in acel 
moment a cazut.

O dragul meu, diavolul este un diavol fara cap. La crucea Calvarului, deruta 
sa, a fost decisa pentru totdeauna. Vei permite ca un inamic fara cap sa te invinga, 
sa te deruteze? Nu! Ascunde-te in Hristos. El are controlul asupra vietii tale. 
Dumnezeu tine in mana Sa istoria vietii tale. Dumnezeu tine in mana Sa familia ta, 
viata ta spirituala. Nu trebuie sa disperi. Aseaza-te pe genunchi si spune-i 
Domnului: “Doamne, sunt aici, nu am putere, nu pot singur, ajuta-ma”, si tu vei 
vedea minunile pe care Dumnezeu le va face in viata ta.

Dumnezeu sa te binecuvanteze!

Traducere si tehnoredactare Gertrud si Gabirel Radu
Madrid 28 februarie 2012


