Contemplarea lui Dumnezeu
În capitolele precedente am analizat câteva dintre minunatele şi fermec ătoarele
perfecţiuni ale caracterului Divin. Din această contemplare slab ă şi imperfect ă a atributelor
Lui, ar trebui să fie evident pentru noi to ţi c ă Dumnezeu este, mai întâi, o Fiinţă imposibil
de înţeles în totalitate, şi, pierduţi în uimire în faţa infinitei lui măreţii, suntem constrân şi s ă
acceptăm cuvintele lui Ţofar, "Poţi spune tu că po ţi p ătrunde adâncimile lui Dumnezeu, c ă
poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic? Cât cerurile-i de înalt ă: ce po ţi
face? Mai adâncă decât Locuinţa morţilor: ce poţi şti? Întinderea ei este mai lung ă decât
pământul, şi mai lată decât marea." (Iov 11:7-9). Când ne întoarcem gândurile spre
eternitatea lui Dumnezeu, către imaterialitatea Lui, către omniprezen ţa Lui, c ătre
atotputernicia Lui, gândurile noastre sunt copleşite.
Dar incomprehensibilitatea naturii Divine nu este un motiv pentru care noi ar trebui
să încetăm cercetarea şi lupta în rugăciune reverenţioasă pentru a pricepe ceea ce El a
descoperit cu atâta bunăvoinţă despre Sine Însuşi în Cuvântul S ău. Pentru c ă noi nu
suntem în stare să căpătăm cunoştinţă deplină, ar fi o absurditate s ă spunem c ă din
această cauză nu vom depune nici un efort în a atinge m ăcar o parte din aceasta. Bine a
fost spus, "Nimic nu va lărgi intelectul, nimic nu va m ări întregul suflet al omului, atât de
mult ca o devotată, asiduă, continuă cercetare a măreţului subiect al Dumnezeirii. Cel mai
bun studiu pentru extinderea creşterea sufletului este ştiin ţa lui Hristos şi El crucificat şi
cunoştinţa lui Dumnezeu Tatăl în slăvita Trinitate" (Ch. H. Spurgeon). Haide ţi s ă mai cit ăm
puţin din acest prinţ al predicatorilor.
"Cel mai potrivit studiu al creştinului este Dumnezeirea. Cea mai înalt ă ştiin ţă, cea
mai înaltă speculaţie, cea mai măreaţă filozofie, care poate re ţine aten ţia unui copil al lui
Dumnezeu, este numele, natura, persoana, faptele şi existen ţa Dumnezeului m ăre ţ pe
care îl numeşte Tată. Există ceva ce îmbunătăţeşte cu mult gândul în contemplarea
Divinităţii. Este un subiect atât de vast, încât toate gândurile sunt pierdute în imensitatea
lui; atât de adânc, încât mândria noastră este înecat ă în infinitatea lui. Alte subiecte le
putem înţelege şi mintea noastră le poate cuprinde; în ele sim ţim un fel de mul ţumire de
sine, şi mergem pe drumul nostru cu gândul, "Iat ă sunt în ţelept". Dar când ajungem la
această ştiinţă principală, înţelegând că firul nostru cu plumb nu-i poate atinge adâncimea,
aflând că ochiul nostru de vultur nu-i poate vedea în ălţimea, ne întoarcem cu gândul "Sunt
rămas în urmă şi nu ştiu nimic" (Predică din Maleahi 3:6).
Da, incomprehensibilitatea naturii Divine ar trebui s ă ne înveţe smerenia, precau ţia şi
reverenţa. După toate căutările şi meditaţiile noastre trebuie s ă spunem cu Iov, " Şi acestea
sunt doar marginile căilor Sale, şi numai adierea lor uşoar ă ajunge pân ă la noi!" (Iov
26:14). Când Moise I-a cerut cu stăruinţă lui Iehova să-i arate slava Sa, El i-a r ăspuns "voi
chema Numele Domnului înaintea ta" (Exod 33:19), şi, aşa cum a spus cineva, "numele
reprezintă colecţia atributelor Lui". Bine a spus puritanul John Howe:
"Părerea pe care noi ne-o putem forma despre gloria Lui, este doar ca un scurt
rezumat a unei cărţi foarte groase, sau ca un mic peisaj dintr-o ţar ă foarte mare. El ne-a
transmis o declaraţie adevărată despre El Însuşi, dar nu una completă; astfel încât s ă ne
asigure înţelegerea—fiind deci îndrumaţi—ca să nu ne abatem de la adev ăr, dar nu ca s ă
ne scoată din ignoranţă. Ne putem îndrepta gândurile spre contemplarea perfec ţiunilor pe
care binecuvântatul Dumnezeu ni le-a descoperit nouă, f ăpturile Lui, şi putem în gândurile
noastre să le atribuim toate Lui, deşi avem o înţelegere slabă şi limitat ă a fiec ăruia dintre

ele. Totuşi atât cât înţelegerea noastră poate pricepe descoperirea pe care El ne-o permite
despre feluritele Sale perfecţiuni, noi avem o viziune actual ă a gloriei Sale."
Cu toate că diferenţa dintre cunoştinţa pe care o au sfinţii despre Dumnezeu în
această viaţă şi cunoştinţa pe care aceştia o vor avea în Cer, este foarte mare, totu şi cea
dintâi nu trebuie subestimată pentru că e imperfect ă, iar cea de-a doua nu trebuie
exagerată dincolo de realitate. E adevărat, Scriptura spune c ă vom vedea "fa ţă în fa ţă" şi
vom "cunoaşte" aşa cum suntem cunoscuţi (1Corinteni 13:12), dar să deducem de aici c ă Îl
vom cunoaşte pe Dumnezeu pe deplin, aşa cum ne cunoa şte şi El pe noi înseamn ă s ă fim
înşelaţi de aparentul mesaj al cuvintelor şi să nesocotim limitele lor inevitabile când este
vorba de un asemenea subiect. Există o diferenţă enorm ă între glorificarea sfin ţilor şi
deificarea lor. În starea lor glorificată, creştinii încă, vor fi creaturi limitate, şi de aceea nu
vor putea niciodată să înţeleagă deplin pe Dumnezeul infinit.
"Sfinţii din cer îl vor putea vedea pe Dumnezeu cu ochii min ţii, c ăci El va fi
întotdeauna invizibil ochilor fizici; şi vor putea s ă-L vadă mai clar decât Îl pot percepe prin
raţiune sau credinţă, şi mai cuprinzător decât prin revela ţia oferit ă pân ă acum de lucr ările
şi faptele Sale, totuşi minţile lor nu vor fi atât de cuprinz ătoare încât s ă fie capabile s ă
contemple în ansamblu sau în detaliu întreaga perfec ţiune a naturii Sale. Pentru a în ţelege
perfecţiunea infinită trebuie ca ei să devină infini ţi. Chiar şi în Cer, cuno ştin ţa lor va fi
parţială dar, în acelaşi timp, fericirea lor va fi complet ă deoarece cuno ştin ţa lor va fi
perfectă, în sensul că va fi adecvată capacităţii subiectului de şi nu va epuiza plin ătatea
obiectului. Credem că acest lucru va fi făcut progresiv şi că o dat ă cu l ărgirea orizontului
lor, binecuvântarea lor va creşte, dar nu va fi atins ă niciodat ă o limit ă dincolo de care nu
mai e nimic de descoperit, şi atunci, epoci după epoci trecând, El va r ămâne în continuare
Dumnezeul de nepătruns". (John Dick, 1840).
În al doilea rând , prin studierea perfecţiunilor lui Dumnezeu, se arat ă c ă El este o
Fiinţă atotsuficientă. El este atotsuficient în El Însuşi şi pentru El Însu şi. Ca Întâiul dintre
fiinţe, El nu a putut primi nimic de la altcineva şi nici nu a fost limitat de puterea altcuiva.
Fiind infinit El are toate perfecţiunile posibile. Când Trinitatea Dumnezeiasc ă a existat de
una singură, El a fost totul pentru El Însuşi. Înţelegerea Lui, dragostea Lui, energiile Lui, au
găsit un obiect adecvat în El Însuşi. Dacă El ar fi avut nevoie de orice lucru extern, atunci
El nu ar fi fost independent, deci nu ar fi fost Dumnezeu. El a creat toate lucrurile, şi
acestea "pentru El" Însuşi (Coloseni 1:16), totuşi nu a făcut acest lucru pentru a umple un
gol ci pentru a transmite viaţă şi fericire îngerilor şi oamenilor, şi ca s ă le permit ă accesul la
vederea gloriei Sale. E adevărat că El cere supunere şi slujire de la f ăpturile Sale
inteligente, totuşi El nu primeşte nici un beneficiu din serviciile lor, toate avantajele se
întorc asupra lor: Iov 22:2,3. El se serveşte de mijloace şi instrumente pentru a- Şi atinge
scopurile, totuşi nu dintr-o lipsă de putere, ci de cele mai multe ori pentru a- Şi manifesta în
mod surprinzător puterea prin lipsa de putere a instrumentelor.
Atotsuficienţa lui Dumnezeu Îl face să fie Obiectul Suprem pe care trebuie s ă-L
căutăm mereu. Adevărata fericire constă numai în a te bucura de Dumnezeu. Favoarea Lui
este viaţa, şi bunătatea Lui preţuieşte mai mult decât via ţa. "Domnul este partea mea de
moştenire, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El" (Plângerile 3:24). Dragostea Lui,
harul Lui, gloria Lui sunt principalele scopuri ale dorin ţelor sfin ţilor şi izvorul celei mai mari
satisfacţii a lor. "Mulţi zic: Cine ne va arăta fericirea? Eu îns ă zic: F ă s ă r ăsar ă peste noi
lumina Feţei Tale, Doamne! Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li
se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului" (Psalmul 4:6,7). Da, când gânde şte cu mintea

întreagă, creştinul poate să spună: "Căci chiar dac ă smochinul nu va înflori, vi ţa nu va da
nici un rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hran ă, oile vor pieri din staule, şi
nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, m ă voi bucura în Dumnezeul
mântuirii mele!" (Habacuc 3:17,18).
În al treilea rând , făcând o recapitulare a atributelor lui Dumnezeu se deduce c ă El
este Suveranul Suprem al universului. Bine s-a spus:
"Nici o domnie nu e atât de absolută ca cea care a fost fondat ă pe crea ţie. El, care ar
fi putut să nu creeze nici un lucru, are dreptul să creeze toate lucrurile potrivite bunului S ău
plac. În exercitarea puterii Lui incontrolabile, El a făcut unele p ăr ţi ale crea ţiei din materie
fără viaţă, grosieră sau cu textură mai fină şi a diversificat-o prin diferite calit ăţi, dar toate
inerte şi inconştiente. El a organizat alte părţi, şi le-a făcut s ă se poat ă dezvolta şi extinde,
dar tot fără viaţă în adevăratul sens al cuvântului. Altora, El nu le-a dat numai organizare,
dar şi existenţă conştientă, organe de simţ şi puterea de mi şcare. La acestea El a ad ăugat
în om darul raţiunii şi un suflet nemuritor, prin care el apar ţine unui ordin mai înalt de fiin ţe
care sunt situate în sfere superioare. Deasupra lumii create, El poart ă sceptrul
atotputerniciei. "Am binecuvântat pe Cel Prea Înalt, am l ăudat şi sl ăvit pe Cel ce tr ăie şte
veşnic, Acela a cărui stăpânire este veşnică, şi a c ărui împ ăr ăţie d ăinuie şte din neam în
neam. Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea
cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici s ăI zică: Ce faci?"—Daniel 4:34,35. (John Dick)
O creatură, considerată ca atare, nu are drepturi. Ea nu poate pretinde nimic de la
Creatorul ei; şi în orice manieră este tratată, nu se poate plânge. Totu şi, când ne gândim la
stăpânirea absolută a lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor, nu trebuie s ă pierdem
niciodată din vedere perfecţiunile Sale morale. Dumnezeu este drept şi bun, şi întotdeauna
face ceea ce este drept. Cu toate acestea El îşi exercită suveranitatea după propria Lui
supremă şi dreaptă plăcere. El acordă fiecărei făpturi locul ei a şa cum I se pare Lui bine.
El rânduieşte diversele circumstanţe ale fiecăreia în concordan ţă cu propriile Lui sfaturi. El
modelează fiecare vas conform propriei Lui voinţe neinfluen ţabile. El are mil ă de cine vrea
şi împietreşte pe cine vrea. Oriunde am fi, ochiul Lui vegheaz ă asupra noastr ă. Oricine am
fi, viaţa noastră şi orice avem se află la dispoziţia Lui. Pentru cre ştini El e un Tată blând,
pentru păcătoşii rebeli El va fi un foc arzător. "A Împ ăratului ve şniciilor, a nemuritorului,
nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie slava în vecii vecilor! Amin" (1 Timotei 1:17).
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