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Introducere

„Påmântul este umplut cu cer
Ωi orice tufiµ arde cu foc de la Dumnezeu.
Dar numai cel care vede îµi scoate încåløåmintea,
Ceilaløi înså, stau în jurul tufiµului culegând mure“
Elizabeth Barrett Browning
Importanøa unei vederi clare abia dacå mai are nevoie de vreo
explicaøie sau vreun comentariu. Se spune cå deteriorarea vederii
måreµte acuitatea celorlalte simøuri; nu existå înså prea multå
umbrå de îndoialå asupra faptului cå incapacitatea de a vedea
clar este un handicap semnificativ µi cå orbirea limiteazå calitatea
µi bucuria vieøii. Deµi multe suflete curajoase fac eforturi
disperate de a-µi învinge limitårile µi de a tråi vieøi demne, orbirea
este un blestem.
Orbirea spiritualå este o disfuncøionalitate mult mai gravå.
Dupå cum lucrurile spirituale sunt mult mai importante decât
cele temporale, tot aµa incapacitatea de a påtrunde cele divine
este pe departe mult mai restrictivå µi mai mutilantå decât
defectul ochiului omenesc. Vederea spiritualå slabå este predispuså la a avea implicaøii mult mai serioase pentru cel credincios, dar µi pentru cel necredincios — în cazul cåruia se
constituie în rådåcina necredinøei.
Aceastå broµurå abordeazå subiectul vederii spirituale având
drept model anatomia ochiului sånåtos, precum µi patologia

5

diferitelor afecøiuni ale sale. Voi descrie unele din afecøiunile
care pot apårea în ochi µi în jurul lui, afecøiuni care provoacå
deteriorarea vederii. Am cåutat så vå ofer unele din lecøiile care
pot fi învåøate din aceste ilustråri, µi toate acestea pe baza
Cuvântului lui Dumnezeu µi a experienøei creµtine.
Poate cå aceastå abordare parabolicå va arunca luminå asupra
unora din cauzele orbirii spirituale µi asupra disfuncøionalitåøii
de vedere care apare la un ochi ce nu este „sånåtos“.
Am folosit termeni medicali drept titluri de capitol doar pentru
a vå måri interesul. Dacå consideraøi cå trebuie så îmi cer scuze
pentru simplitatea doveditå în abordarea anatomiei, fiziologiei
µi patologiei, atunci primiøi-mi scuzele. Cu toate acestea, µtiinøa
care orbeµte nu are nici un loc în aceastå broµurå!
Eric Fischbacher, Brightons, Falkirk, iulie 1994
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Ochiul

Ochiul omului este o remarcabilå componentå de echipament.
Are o precizie, ordine µi flexibilitate ce nu au putut fi niciodatå
egalate de invenøiile tehnicii.
La ridicarea genelor lumina intrå prin pupila care se contractå
µi se dilatå pentru a regla intensitatea luminii. O datå trecutå de
cristalin, situat în spatele pupilei, raza de luminå se îngusteazå
µi se concentreazå, prin fluidul care se gåseµte în compartimentul
din spate al ochiului, asupra øesutului de o alcåtuire deosebit de
complexå al retinei. Lumina, o datå ajunså acolo, este convertitå
în informaøie electronicå µi, prin nervul optic, este transmiså mai
departe cortexului vizual — acea parte a creierului capabilå de
a o analiza µi de a o interpreta.
Percepøia obiectelor în alb µi negru este extraordinarå, dar ce
så mai spunem despre variaøia minunatå de culori întâlnitå într-un
peisaj de toamnå, mai ales de curcubeul care îµi etaleazå spectrul
coloristic abundent? Våzul este un dar de o splendoare multiplå.
Facultatea de a vedea este dependentå de desfåµurarea normalå a tuturor acestor procese µi de armonizarea exactå dintre ele.
Defecte sau infirmitåøi minore pot duce la pierderea acuitåøii
vizuale sau, probabil, la o distorsionare a imaginii; un defect
mai grav poate rezulta în orbire totalå sau parøialå.
Ochiul este într-o oarecare måsurå protejat de orbita rigidå
µi de protuberanøele osoase care-l înconjoarå µi, de asemenea,
de reflexul automat de a clipi care se declanµeazå de îndatå la
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sesizarea unui pericol. Suntem cu toøii foarte conµtienøi de
necesitatea de a ne påzi ochii de råni sau infecøii µi de luarea
unui tratament când aceasta se impune.
Så nu aråtåm tot aceeaµi mare grijå µi faøå de vederea spiritualå?
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Ptoza
Acest termen medical de origine greacå înseamnå a cådea. Se
foloseµte pentru a descrie o situaøie în care ambele pleoape, sau
cel puøin una, cad peste ochi µi nu se mai pot ridica. Cåderea poate
fi parøialå, aµa cum se întâmplå de obicei, dar poate fi µi totalå.
Dacå pleoapele se închid µi nu se mai pot deschide, rezultatul
este orbire, chiar dacå elementele esenøiale ale vederii — ochiul
în sine, nervii care duc la cortexul vizual, acea parte a creierului
care interpreteazå informaøia electronicå, — funcøioneazå cu
toatele normal. Tot acest incredibil de sofisticat echipament este
inutil dacå obloanele sunt trase µi blocheazå lumina.
„A cåror minte necredincioaså a orbit-o dumnezeul
veacului acestuia, ca så nu vadå strålucind lumina
Evangheliei slavei lui Cristos, care este chipul lui
Dumnezeu“
2 Corinteni 4:4 (Cornilescu 1923).

Noul Testament aratå clar cå existå în acest univers o forøå
care se împotriveµte lucrårii lui Dumnezeu µi face acest lucru
prin orbirea oamenilor. Într-un fel, ea împiedicå lumina
Evangheliei så påtrundå în minte. Cåpetenia acestei forøe este
„dumnezeul acestui veac“ care a reuµit så blocheze lumina
Evangheliei, astfel încât cel necredincios så nu o vadå.
Nu trebuie så mergi prea departe pentru a întâlni o sutå de
oameni care nu cred cå Cristos este Fiul µi Slava lui Dumnezeu.
Motivul pentru care nu Îl våd este cå nu cred. Cu aceµti oameni
se întâmplå ceea ce este cunoscut acum, la sfârµitul secolului
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XX, drept o situaøie de genul „Catch 22“ (Capcana 22) —
dintr-un roman care a avut drept subiect dezvoltarea acestei idei.
Dacå nu cred, nu pot så våd — mintea mi-a fost blocatå faøå
de adevårul despre Isus Cristos. Dacå nu pot så-L våd, e puøin
probabil cå voi crede cine este El µi ce a fåcut pentru mine. O
astfel de situaøie blocatå este fårå nådejde µi dezminte convingerea cå omul este liber så îµi controleze propriul destin. De
fapt, el a fost jefuit de libertatea pe care Dumnezeu i-o dåduse.
Mai existå nådejde? Da, dar numai datoritå încå unei
intervenøii a lui Dumnezeu. La crearea lumii El a spus: „Så fie
luminå!“ µi a fost luminå.
„Pentru cå Dumnezeul care a spus: «Lumina så
stråluceascå în întuneric!» El a strålucit în inimile
noastre pentru lumina cunoaµterii gloriei lui Dumnezeu
pe faøa lui Isus Cristos“ — 2 Corinteni 4:6.

Încå o datå a intervenit El într-o situaøie de haos µi a spus:
„Så fie luminå!“. Ωi Lumina a venit aducând nådejde tuturor
acelora care se întorc spre El.
„Dar când se va întoarce la Domnul, vålul este
înlåturat“ — 2 Corinteni 3:16.

Secole de-a rândul oamenii µi-au båtut joc de semenii lor
credincioµi prin cuvintele: „A våzut lumina“, fårå a µti cå exact
acest lucru s-a întâmplat. Întrebaøi pe un orb dacå poate vedea
råsåritul soarelui µi el va fi nevoit så råspundå: „Nu våd nimic“.
Încå ceva, ceva destul de primejdios, s-a întâmplat cu aceµti
oameni care erau conµtienøi de geniul creator al lui Dumnezeu,
dar au refuzat så Îl recunoascå, så Îl cinsteascå sau så Îi
muløumeascå Lui pentru darurile Lui bune.
„Fiindcå, cunoscându-L pe Dumnezeu, nu L-au
glorificat ca Dumnezeu, nici nu I-au muløumit, ci au

10

ajuns deµerøi în gândurile lor µi inima lor fårå pricepere
a fost întunecatå“ — Romani 1:21.

Iatå un tip de orbire foarte neplåcut. Nu numai cå, pentru ei, o
umbrå deaså s-a aµezat în faøa soarelui, dar µi gândirea lor a devenit
confuzå. Când adevårul este respins, singurul lucru care îi råmâne
omului este neadevårul, care este deµert µi plin de nebunie.
Gallup, statisticianul care a fåcut unul dintre primele sondaje
de opinie din lume, a spus: „Afirmaøia cå toate funcøiile corpului
omenesc s-ar fi putut dezvolta în mod spontan este o
monstruozitate statisticå“. Ωi totuµi, sunt unii oameni, foarte
dotaøi din punct de vedere intelectual, care cred acest lucru. Cum
se face aceasta? Ei nu Îi acordå lui Dumnezeu, Creatorul, cinstea
care I se cuvine µi, ca urmare, sunt orbiøi de douå ori, o datå de
dumnezeul acestui veac µi apoi de mândria minøii lor.
„Susøinând cå sunt înøelepøi, au ajuns nebuni“ —
Romani 1:22.

Cât se poate de trist.
Mai poate fi µi un al treilea tip de orbire, låsatå de Domnul
Însuµi atunci când oamenii resping adevårul:
„El a zis atunci: «Du-te µi spune poporului acestuia:
‚Întruna veøi auzi µi nu veøi înøelege. Întruna veøi vedea
µi nu veøi pricepe.‘ Împietreµte inima acestui popor, få-l
tare de urechi µi astupå-i ochii ca så nu vadå cu ochii,
så nu audå cu urechile, så nu înøeleagå cu inimile, så
nu se întoarcå la Mine µi så fie tåmåduit»“
— Isaia 6:9-10 (Cornilescu 1923).

Poate cå, dacå s-ar întoarce la Domnul, El le-ar ridica
pleoapele så vadå lumina µi adevårul.
Ptoza este caracteristica unei boli cunoscute ca miastenia
gravis. Cauza ei este un deficit complex de substanøe chimice
care duce la slåbirea muµchilor oculari. Medicamentele pot doar
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uµura boala, dar dupå o orå sau douå pleoapele se laså treptat
peste ochi având drept urmare aceastå formå simplå de orbire.
Cel mai bun medicament pentru creµtinul care nu-L mai vede
pe Dumnezeu este Cuvântul Lui. Prin citirea Cuvântului înlesnim
calea Duhului care locuieµte în noi de a ne deschide din nou
ochii la realitatea spiritualå.
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Miopia
Miopia sau vederea scurtå este o problemå generalå în
întreaga lume. Dacå nu s-ar fi inventat ochelarii µi, de curând,
lentilele de contact, multe mii de oameni ar tråi într-o lume
înceøoµatå, unde nimic nu este clar.
Lumina care vine de la un obiect este concentratå cu precizie
de cåtre cristalin asupra celulelor speciale care se aflå în spatele
ochiului. Dacå cristalinul nu este destul de puternic sau dacå
forma ochiului nu este tocmai exactå, atunci razele de luminå se
vor concentra fie dincolo de retinå, fie dincoace de suprafaøa ei
sensibilå la luminå µi astfel obiectul va pårea înceøoµat. Ochelarii
schimbå tåria cristalinului µi direcøioneazå lumina cu precizie
cåtre øintå.
Petru vorbeµte despre aceastå „vedere scurtå“; cuvântul grec
pe care îl foloseµte el este miopie:
„Pentru cå cel cu care nu sunt acestea, este orb, cu
vederea scurtå µi a uitat curåøirea de vechile lui påcate“
— 2 Petru 1:9.

Care sunt, aµadar, lucrurile pe care ar trebui så le avem pentru
a evita miopia sau chiar orbirea?
„Iar tocmai pentru aceasta, dându-vå toatå silinøa,
adåugaøi la credinøa voastrå virtutea, iar la virtute
cunoaµterea, iar la cunoaµtere înfrânarea, iar la
înfrânare, råbdarea, iar la råbdare, evlavia, iar la
evlavie dragostea fråøeascå, iar la dragostea fråøeascå,
iubirea“ — 2 Petru 1:5-7.
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Petru ne atrage atenøia asupra unora dintre tråsåturile esenøiale
ale caracterului creµtin în dezvoltare. Începând cu credinøa în
Cristos, el se aµteaptå ca cel credincios så dezvolte virtutea sau
bunåtatea. El trebuie så-µi dezvolte cunoaµterea µi înøelegerea
cu privire la Dumnezeu, cu privire la scopul pentru care a fost
mântuit, la planurile Lui veµnice µi la multe alte lucruri. La
acestea trebuie så adauge disciplina µi autocontrolul — så nu
facå doar ceea ce îi place, ci så vinå în mod deliberat sub
cålåuzirea µi controlul Duhului Sfânt în viaøa de zi cu zi.
Apoi perseverenøa. Aceastå luptå de a te dezvolta µi de a creµte
în statura spiritualå poate fi durå µi necesitå persistenøå, hotårârea
de a merge mai departe cu orice preø. Så mai adåugåm cå Domnul
Isus Însuµi a afirmat cå de aceasta depinde cununa vieøii, iar
Pavel, la rândul lui, a spus cå domnia noastrå împreunå cu El
este dependentå µi ea de aceastå perseverenøå.
Evlavia, dragostea fråøeascå µi în cele din urmå dragostea
atotinclusivå.
Aµa creµte cel credincios, ridicându-µi ochii peste primul
stadiu al mântuirii — iertarea de påcate. Ochii lui încep så se
concentreze asupra a mai mult din ceea ce Dumnezeu i-a pus la
dispoziøie în Cristos. Începe så vadå dincolo de zidul grådinii
lui dealurile µi våile, påµunile verzi µi pådurile care nu sunt altceva
decât planul lui Dumnezeu pentru el, pentru fraøii µi surorile lui
de credinøå.
Un prieten mi-a relatat cum a lucrat prima datå la o
înåløime de 30 de metri, pe o schelå luminatå din jurul unui
teren de fotbal. A fost de-a dreptul împietrit µi surprins så
vadå cå un coleg de muncå, care purta ochelari cu dioptrii
foarte mari, nu pårea deloc îngrijorat la acea înåløime. „Nu
øi-e fricå så stai la înåløimea asta?“, l-a întrebat el. „Deloc“,
a venit råspunsul, „nu pot vedea påmântul, aµa cå nu-mi
paså de înåløimea la care må aflu“.
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Cei mai muløi dintre noi consideråm struøul o pasåre deosebit
de nåtângå. A-µi imagina cå ceea ce el nu vede nu existå în
realitate este o craså stupizenie µi, dacå nu ar fi viteza lui
legendarå, poate cå ar fi o specie dispårutå în momentul de faøå!
Unii credincioµi abia dacå par interesaøi de ceea ce Dumnezeu
are în plan cu privire la ei. Våd numai „ceea ce este aproape“ µi
råmân în necunoµtinøå de potenøialul vieøii noi nåscutå înlåuntrul
lor prin credinøa în Isus. De asemenea, ei pot fi inconµtienøi de
pericolele serioase care îi pândesc dincolo de câmpul lor vizual.
Miopia nu este o problemå ce øine doar de anatomia ochiului;
pentru a vedea clar e nevoie de un creier care så funcøioneze la
capacitate maximå…
Lucram la un institut µi am mers o datå într-o excursie;
m-am hotårât så iau împreunå cu mine pe un båiat al cårui
creier fusese afectat la naµtere. Era cam agitat µi m-am
gândit cå se va bucura de traficul aglomerat µi de peisajul în
continuå schimbare pe care cålåtoria cu maµina i-l putea
oferi. Am fost uimit så descopår cå, în ciuda faptului cå
vederea îi era bunå, el nu putea vedea dincolo de interiorul
maµinii. Percepøia mijlocitå de creierul lui nu putea trece
dincolo de interiorul maµinii. Cât de trist pentru el så fie
atât de limitat în vedere µi în perceperea lumii din jurul lui!

În måsura în care ni se dezvoltå caracterul creµtin, în aceeaµi
måsurå începem så vedem puøin mai departe. Începem så-L
preøuim mai mult pe Dumnezeu, pe Isus Cristos, Domnul µi
Mântuitorul nostru, cerul, cåile µi prioritåøile lui. Începem så
vedem mai mult din noi înµine µi din nevoia noastrå de schimbare
µi creµtere în Cristos. Un caracter nedezvoltat este miop.
Acei credincioµi care au primit învåøåturå bunå cu privire la
bazele adevårului calvinist au reøineri faøå de ideea cå în tråirea
creµtinå e nevoie de efort. Dar Petru spune clar cå, întrucât am
fost curåøiøi de påcatele noastre, lucru care s-a fåcut numai prin

15

moartea lui Cristos pentru noi, noi trebuie så depunem eforturi,
så luptåm pentru creµterea spiritualå prin puterea Duhului.
William Barclay, în seria lui de studii biblice pentru fiecare
zi, ilustreazå aceastå chestiune prin referirea la învåøåmântul
universitar. Dumnezeu ne asigurå admiterea la facultate, dar
pentru a ståpâni materia µi pentru a absolvi la timp, noi trebuie
så ne consacråm cu energie µi sârguinøå studiului.
„Pentru cå acestea existând µi prisosind în voi, vå
fac så nu fiøi nici leneµi, nici neroditori în ceea ce
priveµte cunoaµterea Domnului nostru Isus Cristos;
pentru cå cel cu care nu sunt acestea este orb, cu vederea
scurtå, µi a uitat curåøirea de vechile lui påcate. De
aceea, cu atât mai mult, fraøilor, stråduiøi-vå så vå faceøi
sigure chemarea µi alegerea voastrå, pentru cå, fåcând
acestea nu veøi cådea niciodatå“ — 2 Petru 1:8-10.
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Astigmatismul

Astigmatismul este o distorsiune a imaginii percepute de ochi
µi este cauzat de o iregularitate în curbura cristalinului sau a
suprafeøei exterioare (a corneei). El are ca rezultat vederea unei
versiuni imprecise a ceea ce se aflå de fapt în câmpul vizual.
Astigmatismul se poate testa prin prezentarea unui set de
linii negre care radiazå dintr-un punct central. Pentru cel care
suferå de astigmatism aceste linii apar de densitåøi diferite, deµi,
în realitate, sunt identice.

Când må uit la semenul meu, nu îl våd întotdeauna aµa cum
este în realitate, dar problema nu este cu el, ci cu ochiul meu.
Perceperea mea este lipsitå de acurateøe µi problema este cu
aparatul meu optic. Am o prejudecatå.
Unele linii sunt întunecate. Hainele lui par neobiµnuite, nu
sunt ca ale mele. Pårul e lung, legat într-o coadå, ceva neobiµnuit
pentru un bårbat. Accentul îmi este nefamiliar. Are maniere care
må enerveazå µi se zvonesc unele lucruri despre el care må fac
så fiu suspicios la adresa lui µi så am despre el o pårere cu totul
deosebitå faøå de ce am crezut înainte despre persoana lui.
Unele linii sunt mai luminoase decât ar trebui så fie. Nu våd
cå a crescut în condiøii dificile, cå face parte dintr-o familie såracå
µi cå educaøia lui a avut de suferit din cauza bolii. A moµtenit de
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la tatål såu o vânå de instabilitate mentalå, lucru despre care nu
mi s-a spus. Nu sunt, de asemenea, conµtient, de lucrarea bunå a
Duhului lui Dumnezeu în viaøa acestui om din ultimii ani, de
când a devenit creµtin. Nu am o imagine adevåratå despre el, iar
greµeala se aflå la mine, nu la el. Port în mine o prejudecatå sau
poate chiar mai multe, care îmi îngreuneazå atât de mult impresia
vizualå, încât sunt departe de centru, departe de adevårul despre
acest om.
Se poate cå aøi våzut vreodatå pe unii jucând popice.
Mingile grele sunt în mod deliberat înclinate ca så nu se
rostogoleascå în mod normal, ci så vireze treptat de la
centru, µi cu cât mai departe sunt rostogolite, cu atât mai
mare este deviaøia de la øintå.

Tot aµa stau lucrurile cu vederea noastrå astigmaticå. Cu cât
mai departe mergem, cu atât situaøia se înråutåøeµte µi, dacå nu
vom avea parte de corectare, vom sfârµi prin a ne forma o imagine falså despre fratele nostru în Cristos.
O tânårå a suferit odatå o våtåmare a creierului µi, aparent,
µi-a revenit foarte bine. Câteva luni mai târziu a fost
examinatå de un neurolog care a declarat-o complet
restabilitå. A fost apoi våzutå de un alt specialist, un
psiholog, care a folosit niµte teste speciale µi i-a aråtat cå ea
avea pierderi de memorie serioase µi cå imaginea lumii din
jurul ei era complet distorsionatå. De fapt, era grav afectatå
µi a avut nevoie de o lungå perioadå de ajutor de
specialitate pentru a-µi redobândi acele facultåøi pierdute.

De ce aceste puncte de vedere diferite cu privire la aceastå
fatå? Motivul este cå neurologul a examinat-o dintr-un anumit
punct de vedere µi nu a putut vedea defectele care erau evidente
în ochii psihologului. Specialiµtii sunt predispuµi la a urma cåi
diferite de apreciere.
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Iacov a descris o asemenea tendinøå:
„Pentru cå, dacå va intra în sinagoga voastrå un om
cu un inel de aur, în hainå strålucitoare, µi va intra µi
un sårac în hainå murdarå, µi veøi privi la cel care poartå
haina cea strålucitoare µi veøi spune: «Tu aµazå-te aici
bine!» µi såracului îi veøi spune: «Tu stai acolo!» sau
«Aµazå-te aici, la picioarele mele!» nu faceøi deosebire
în voi înµivå, nu v-aøi fåcut judecåtori cu gânduri rele?“
— Iacov 2:2-4.

Fac discriminare, bineînøeles, µi nu pot så våd pe adevåraøii
oameni de sub haine, statutul uman de dincolo de bogåøie sau de
lipsa ei. Percepøia mea este împårøitå din cauza elementelor
stråine care îmi distorsioneazå vederea clarå µi fac så-mi fie greu
så våd realitatea, adevårul despre aceµtia doi.
În pilda lui Isus despre lucråtorii angajaøi pentru o zi de
muncå, plata oferitå a fost cinstitå µi dreaptå µi toøi au cåzut de
acord cu privire la ea. Dar când cei care veniserå ultimii au fost
recompensaøi cu aceeaµi sumå, ceilaløi s-au plâns. Proprietarul
îi întreabå: „Este ochiul tåu råu pentru cå Eu sunt bun?“ Ochiul
råu de aici este unul care a fost distorsionat, îndreptat în direcøie
greµitå din cauza invidiei din inimå.
Direcøionarea greµitå a våzului µi a precepøiei este urmatå de
prejudecatå în atitudine, iar aceasta duce la prejudecatå în acøiune.
Acøionåm incorect, pentru cå atitudinea noastrå este incorectå,
iar aceasta ne este incorectå pentru cå nu percepem lucrurile aµa
cum ar trebui. Rådåcina problemei se aflå în ochi.
Ce se poate face cu privire la astigmatism, la aceastå vedere
distorsionatå? Oftalmologul trateazå problema prin polizarea
lentilelor de ochelari într-un asemenea mod, încât så elimine lipsa
de simetrie µi så corecteze distorsiunea. Ce face cel credincios pentru
a-µi ajusta acuitatea vizualå µi pentru a se comporta în mod corect µi
drept cu fraøii lui? Så urmeze instrucøiunile pe care le då Iacov:
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„Dacå în adevår împliniøi legea împåråteascå,
potrivit Scripturii: «Iubeµte pe aproapele tåu ca pe tine
însuøi», bine faceøi“ — Iacov 2:8.

Råspunsul se gåseµte în legea împåråteascå care ocupå un
loc proeminent în Scripturå, loc confirmat µi de Isus. Dragostea
are un efect profund asupra modului în care ne uitåm noi la
oameni. Este asemenea unei perechi de ochelari care face
retuµurile necesare în vederea corectårii astigmatismului nostru.
Poate chiar ascunde de ochiul critic o muløime de påcate. Dacå
vom lua faøå de fiecare frate atitudinea pe care o luåm faøå de
noi înµine, vom vedea mult mai clar µi orice înclinaøie de-a
noastrå va fi în favoarea lui!
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„Puncte plutitoare“
Punctele plutitoare, un termen colocvial, sunt particule mici
de impuritåøi care plutesc în fluidul din interiorul ochiului. Cei
mai muløi oameni le sesizeazå din când în când. În mod ocazional
pot fi foarte evidente, cauzând iritaøie atunci când stråbat câmpul
vizual. E posibil så le vezi privind la o suprafaøå albå, dar dacå
vei încerca så le urmezi în drumul lor în sus, vei observa cå urcå
mai sus; dacå vei încerca så le fixezi undeva în josul suprafeøei,
vei sesiza cå se îndepårteazå în acea direcøie. Sunt inofensive µi
nu au nevoie de tratament.
Ne putem gândi la ele în douå moduri. În primul rând, deµi
sunt numai condensåri ale acelui lichid special din
compartimentul din spatele ochiului, ne putem gândi la ele ca la
Impuritåøi mici
Påcatele poporului consemnate în Vechiul Testament ne par
nouå, celor din epoca civilizatå µi luminatå, ca fiind grosolane
µi vicioase. Poporul lui Dumnezeu din ziua de azi nu se gåseµte
adesea implicat în crime, violuri, jafuri prin violenøå, luare de
mitå µi corupøie. Consideråm toate aceste lucruri drept violåri
grave ale rânduielii lui Dumnezeu µi demne de a fi sever
pedepsite. În zilele noastre, în vieøile noastre, påcatele sunt mai
mici, mai puøin înfioråtoare µi nu atât de radicale. Ne aflåm în
pericolul de a crede cå påcatele noastre „mici“ nu sunt atât de
respingåtoare în ochii lui Dumnezeu.
Aceastå concepøie se bucurå înså de foarte puøin sprijin. Însåµi
ideea de micime sau mårime a påcatului este indiciul unei vederi
distorsionate. Pavel pune împreunå greµeli pe care cei mai muløi
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dintre noi nu le-am considera ca fåcând parte din aceeaµi ligå:
„Ωi sunt aråtate faptele cårnii care sunt: desfrânare,
necuråøie, destråbålare, idolatrie, vråjitorie, vråjmåµii,
certuri, gelozii, mânii, neînøelegeri, dezbinåri, secte,
invidii, ucideri, beøii, chefuri µi cele asemenea acestora;
despre care vå spun dinainte, dupå cum am µi spus mai
înainte, cå cei care fac unele ca acestea nu vor moµteni
Împåråøia lui Dumnezeu“ — Galateni 5:19-21.

Am subliniat în pasajul tocmai citat cinci lucruri care mie mi
se par a fi relativ blânde în comparaøie cu celelalte sau, cel puøin,
nu sunt privite ca ceva neobiµnuit în pårtåµiile noastre creµtine.
Ωi totuµi, toate sunt supuse aceleiaµi condamnåri generale.
Iatå o altå colecøie de påcate…
„Nici så nu curvim, cum au curvit unii din ei µi au
cåzut într-o singurå zi douåzeci µi trei de mii. Nici så
ispitim pe Cristos, cum L-au ispitit unii din ei, µi care
au pierit prin µerpi. Nici så nu cârtiøi, cum au cârtit
unii din ei, µi au pierit prin Nimicitorul“
— 1 Corinteni 10:7-10 (CLV).

Cârtitul? Inclus în aceeaµi listå cu curvia, µi cu acelaµi fel de
consecinøe? Nu se poate så fie adevårat. Nu pot så-mi dau seama
cum de s-a strecurat acolo. Da. Ochii mei — asta-i problema.
Deci, ce facem noi cu aceste påcate mici?
„Cel care are în el nådejdea aceasta se curåøeµte,
dupå cum µi El este curat“ — 1 Ioan 3:3.

Deµi punctele plutitoare nu dåuneazå ochiului fizic, impuritåøile spirituale, oricât de fine ar fi, trebuie îndepårtate.
Ioan spune cå trebuie så ne curåøim, pentru cå Dumnezeu a
asigurat mijloacele ca noi så facem acest lucru. Problema noastrå
este cå toleråm asemenea mici påcate µi scåpåm din vedere faptul
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cå trebuie så le tratåm, pentru cå ele par a fi neînsemnate. Dumnezeu
a fåcut posibil ca noi så påstråm lichidul curat, så scoatem afarå
impuritåøile mici. Identificaøi fiecare impuritate, izolaøi-o µi
mårturisiøi-o. Iar Dumnezeu, potrivit promisiunii Lui, o va îndepårta
(1 Ioan 1:9). Nu aµteptaøi pânå când se acumuleazå mai multe.
Trataøi-le prompt când le vedeøi plutind în câmpul vostru vizual.
În 1975, în familia noastrå s-a întâmplat o mare catastrofå.
Unul dintre copiii noµtri a suferit un accident groaznic µi a
fost în comå timp de douå såptåmâni. Când eu µi cu soøia
mea am avut primele clipe de liniµte dupå fuga la spital, am
început så ne rugåm µi am descoperit cå nevoia de cåpåtâi
care se impunea era aceea de a ne mårturisi înaintea lui
Dumnezeu µi unul altuia greµelile; nu era vorba de påcate
mari, ci de mici impuritåøi care ne contaminau vieøile de
fiecare zi. Pentru a ne da seama în mod clar de atitudinea
pe care trebuia så o luåm în privinøa acestui atac la adresa
integritåøii µi påcii familiei noastre, am simøit în mod
instinctiv nevoia så ne asiguråm cå totul era în regulå între
noi µi Dumnezeu, dar µi între noi doi. Prima noastrå grijå a
fost så scåpåm de praful µi murdåria care ni se puseserå pe
picioare. Apoi I-am vorbit Lui despre criza din familia
noastrå.
„Având deci aceste promisiuni, preaiubiøilor, så ne
curåøim pe noi înµine de orice întinare a cårnii µi a
duhului, desåvârµind sfinøenia în teamå de Dumnezeu“
— 2 Corinteni 7:1.

În al doilea rând, punctele plutitoare sunt…
Mici distrageri ale atenøiei
Unii oameni gåsesc cå aceste punctele plutitoare sunt deranjante. Distrag atenøia µi e greu så le ignori. Se interpun între
lumea exterioarå realå µi vederea ei clarå de cåtre noi prin
complicata facultate a våzului.
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Trebuie så veghem ca nu cumva nenumårate lucruri mici så
ne atragå atenøia µi så pierdem din vedere lucrurile care conteazå
cu adevårat. Viaøa ne este atât de încårcatå cu fleacuri, încât, luate
împreunå, acestea ne ocupå multe ore din timpul såptåmânii. E
nevoie så ne debarasåm de unele dintre ele pentru a putea så dåm
atenøia potrivitå Cuvântului lui Dumnezeu, rugåciunii, oamenilor,
slujirii Lui în orice lucru pe care El vrea så îl facem.
O tânårå creµtinå, având darul consilierii, era implicatå în
ajutorarea unei fete care devenise alcoolicå la vârsta de
treizeci de ani. A luat legåtura cu aceastå fatå µi s-a consolidat treptat o bunå relaøie între ele. Apoi a intervenit o serie de
evenimente familiale, îndatoriri la µcoala duminicalå µi
muncile în caså care i-au distras atenøia, astfel încât vizitele
la acea fatå au fost întrerupte câteva luni. Înainte de a-µi
propune så o mai viziteze o datå, fata a murit în spital.
Tânåra creµtinå nu va uita niciodatå cå trebuinøele juste, dar
oarecum lipsite de importanøå, au stopat-o de la a acorda
atenøia cuvenitå celui mai important µi mai urgent dintre
lucruri.

Cei mai muløi dintre noi avem adunate în podul casei tot felul
de lucruri despre care credem cå vom avea nevoie într-o zi. Dar
în învålmåµeala respectivå, ori de câte ori cåutåm un lucru important µi de valoare, abia dacå îl putem gåsi.
Så ne debarasåm de ele?
Aøi remarcat vreodatå cât de multe mici distrageri ale atenøiei
se ivesc o datå ce te aµezi så citeµti Cuvântul lui Dumnezeu sau
så te rogi? Soneria sunå sau trebuie så råspunzi la telefon. Îøi
aminteµti dintr-o datå de ceva ce se impune a fi fåcut de îndatå,
cåci altfel ai pierde mult. Nu øi-ai luat medicamentele. Ai închis
focul de la aragaz?
În afarå de aceste chiøibuµuri care necesitå luarea de acøiune
imediatå, o armatå de alte nevoi urgente îøi råtåcesc prin minte
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— „trebuie så îmi aduc aminte så ud florile, så hrånesc påsårile,
så returnez cårøile la bibliotecå, så cumpår lapte, så sun la birou,
så pun o scrisoare la poµtå“. Toate acestea aparent sunt fleacuri,
dar nu sunt lipsite de importanøå µi, adunate la un loc, ne distrag
atenøia într-o mare måsurå.
Cum tratåm aceste mici distrageri ale atenøiei?
Am putea, de exemplu, så facem câteva aranjamente de ordin
practic pentru a evita aceste intervenøii, aranjamente precum a
avea la îndemânå un carneøel de însemnåri ca så nu ne încårcåm
memoria cu ceea ce trebuie fåcut. I-am putea cere celui care ne
sunå la telefon så revinå mai târziu, sau så ne instalåm un robot.
Trebuie så acordåm atenøie numai acelor nevoi care nu pot fi
amânate cu nici un chip.
Punctul critic este, înså, gradul de concentrare pe care îl avem
asupra lucrului care necesitå så fie fåcut. Dacå întreaga noastrå
atenøie se îndreaptå asupra unei anumite sarcini pe care o avem
de îndeplinit, atunci punctele plutitoare nu se vor face remarcate.
Practic, ele vor dispårea.
Punctele plutitoare din ochi pot fi ignorate. Dar micile
impuritåøi µi distrageri ale atenøiei au o influenøå disproporøionat
de mare asupra vieøii noastre de credinøå. Aµa mici cum sunt, ele
pot interveni în mod semnificativ în umblarea noastrå cu
Dumnezeu µi în închinarea µi slujirea pe care El le cautå în tråirea
noastrå.
Întoarce-øi ochii cåtre Isus
Uitå-te la faøa Lui minunatå.
Iar lucrurile de pe påmânt...
...îµi vor pierde în mod ciudat strålucirea
În lumina slavei µi a harului Lui.
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Diplopia
Diplopie înseamnå a vedea dublu. Cauzele acestei boli
chinuitoare sunt complexe µi se pot datora unor afecøiuni ale
muµchilor care controleazå miµcårile ochiului sau ale nervilor
care îl deservesc. Probabil cå existå în creier un centru special
de „fuziune“ care coordoneazå miµcårile ochiului µi unificå
imaginile atunci când ochii se rotesc. Dar chiar µi atunci când
miµcarea ochilor este normalå, simetricå, pot apårea grade mici
de „vedere dublå“.
În rândul credincioµilor, a øine ochii îndreptaøi cåtre douå
obiective în acelaµi timp este o problemå des întâlnitå. Când Îl
cunoaµtem pe Cristos, aflåm cå El trebuie så fie Centrul vieøii
noastre µi cå El, aµa dupå cum ne este revelat prin Cuvântul lui
Dumnezeu, trebuie så ne fie Exemplu µi Cålåuzå. Cåutåm, prin
urmare, så ne fixåm ochii asupra Lui µi så-L urmåm zi de zi.
Apoi începem så vedem cå apar tot felul de alternative la
modul în care ne cålåuzeµte Isus. Începem så cåutåm cu fervoare
alte cåi pe unde så mergem. Un ochi ne råmâne fixat asupra lui
Isus µi celålalt începe så råtåceascå încolo µi încoace în cåutare
de cåråri mai plåcute, mai fårå de spini. Cåpåtåm astfel diplopie.
Diavolul este foarte conµtient de acestå slåbiciune a noastrå.
El se învârte de colo pânå colo în jurul periferiei viziunii noastre
µi fluturå o pancartå viu coloratå. Un ochi deviazå µi vede:
A SPUS DUMNEZEU CU ADEVÅRAT ACEST LUCRU?
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Celålalt ochi confirmå cå Dumnezeu a spus acest lucru, dar în
minte s-a strecurat deja o îndoialå. Oare aceasta a vrut El så spunå?
Ochii îøi sunt îndreptaøi asupra lui Isus; El te cålåuzeµte så gåseµti
un nou loc de muncå unde se ivesc prilejuri de a-I sluji Lui. Ochiul
tåu slåbit råtåceµte de colo colo µi o altå pancartå se ridicå...
S-AR PUTEA SÅ PIERZI BANI!
Aµa e. Îmi pot permite acest lucru? Cu ce îmi voi cumpåra o
maµinå nouå?
Saul s-a confruntat cu aceastå problemå. I s-a dat poruncå
clarå de a merge µi de a-i distruge complet pe amaleciøi, de a nu
låsa nimic în viaøå. S-a dus plin de entuziasm µi de hotårârea de
a-µi îndeplini însårcinarea pe care i-o dåduse Dumnezeu. Dar a
våzut atunci, la marginea drumului, o altå notiøå…
CE RISIPÅ!
„Hotårât cå aµa e!“, s-a gândit el. „Voi reøine câteva dintre cele
mai bune vite µi le voi folosi pentru a aduce jertfå lui Dumnezeu“. Cel
puøin µtim cå acesta a fost gândul lui. Dar fie cå a intenøionat så le
aducå drept jertfå, fie cå a dorit så le taie µi så le månânce, el a eµuat în
a face ceea ce Dumnezeu îi poruncise. Ochii lui, uitându-se în douå
direcøii, l-au încurcat µi au fost cauza cåderii lui. A pierdut împåråøia.
„Fiule, ia aminte la cuvintele Mele, pleacå-øi urechea
la vorbele Mele! Så nu se depårteze cuvintele acestea
de ochii tåi [...] Ochii tåi så priveascå drept, µi pleoapele
tale så caute drept înaintea ta [...] Fiule, ia aminte la
înøelepciunea Mea µi pleacå urechea la învåøåtura Mea“
— Proverbe 4:20, 25; 5:1, Cornilescu 1923.

Acøiunea independentå a ochilor duce la vedere dublå. Fiecare
ochi vede o imagine separatå; ambele imagini sunt înregistrate
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de creier. Dupå o anumitå perioadå de timp survine un efect
curios. Întrucât vederea dublå este o stare anormalå, provoacå o
încurcåturå acutå, iar creierul, hotårât så øinå lucrurile pe direcøia
corectå, eliminå în mod gradat una dintre imagini.
Nu poøi så-L iubeµti pe Dumnezeu µi så ai, în acelaµi timp,
dragoste faøå de bani, a spus Isus. Ωi totuµi, cât de des întâlnitå
este aceastå cauzå a diplopiei în rândul credincioµilor! Desigur
cå Îl iubim pe Dumnezeu, dar simøim µi atracøia câµtigului
financiar µi a posibilitåøii de a ne måri rezervele båneµti. Isus a
spus cå nu ne putem diviza atenøia în acelaµi timp asupra acestor
amândouå lucruri. Treptat unul dintre obiective se va pierde în
zare, în timp ce celålalt va deveni mai puternic.
Muløi au fost duµi în råtåcire de aceastå vedere dublå asupra
lucrurilor într-un asemenea mod, încât au råtåcit de la credinøå µi
s-au stråpuns singuri cu o muløime de chinuri (1 Timotei 6:10).
Lucru valabil µi pentru vremea lui Timotei, dar µi pentru zilele
noastre.
Petru ne då un bun exemplu de diplopie. Isus i s-a aråtat
noaptea, chemându-l. Când a umblat pe apå µi a avut ochii
îndreptaøi înspre Isus, cât timp ambii ochi erau fixaøi asupra Lui,
totul a mers bine. Ωi totul ar fi putut merge bine mai departe,
dacå, în timp ce mergea pe suprafaøa neregulatå a apei, unul
dintre ochi nu ar fi råtåcit µi dacå pe urmåtorul val uriaµ el nu ar
fi våzut inscripøia:
TE VEI ÎNECA, NEBUNULE !
lucru care aproape cå s-a întâmplat.
„Tu, care ai puøinå credinøå, de ce te-ai îndoit?“, a spus Isus.
Cuvântul grec folosit aici este distazo — duplicat, dublu, de
aici a µovåi, a te îndoi. Pentru scurtå vreme Petru a suferit de
vedere dublå. Din fericire, Isus era în apropiere µi l-a salvat.
Se poate vindeca diplopia? Da, în anumite cazuri. În cazul
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copiilor foarte mici se poate face ceva prin intermediul lentilelor
speciale sau prin operaøie în vederea ajustårii muµchilor. Totuµi,
dacå vreme îndelungatå nu s-a fåcut nimic cu privire la aceasta,
deµi ochiul care a deviat poate fi readus în mod fizic, la centru,
vederea va fi suferit prea mari prejudicii pentru a mai fi reparatå.
Una dintre imagini dispare pentru totodeauna. Este imperios
necesar ca boala så fie diagnosticatå µi tratatå cât mai de timpuriu.
Pe plan spiritual, tu însuøi poøi rezolva aceastå problemå.
Hotåråµte-te o datå pentru totdeauna pe cine vrei så urmezi µi
øine-øi fixaøi ochii asupra lui. Lucrurile înspre care îøi vei îndrepta
ambii ochi vor deveni mai limpezi. Celelalte vor fi nesemnificative.
Iosua a prezentat o alegere foarte clarå în faøa israeliøilor
care nu se puteau decide:
„Dar dacå nu gåsiøi cu cale så slujiøi Domnului,
alegeøi aståzi cui vreøi så slujiøi... Cât despre mine, eu
µi casa mea vom sluji Domnului“
— Iosua 24:15, Cornilescu 1923.

Ωi David a spus la fel:
„L-am pus pe Domnul înaintea mea“
— Psalm 16:8 (AV),

iar el a fost cu siguranøå un om cu o vedere spiritualå clarå.
Vederea dublå este generatoare de confuzie µi poate aduce
infirmitåøi. Provoacå nesiguranøå, încetineµte progresul spiritual
µi submineazå slujirea creµtinå.
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Nistagmus
Nistagmus este termenul tehnic pentru miµcarea spasmodicå,
involuntarå a ochiului, fie pe orizontalå de la un capåt la celålalt
al ochiului, fie prin rotire. Sunt numeroase forme sub care se
poate prezenta aceastå boalå µi în cazul unora dintre ele ochiul
nu este niciodatå liniµtit. Problema foarte rar se aflå în ochiul în
sine, mai degrabå în creier µi remificaøiile nervoase care
controleazå miµcarea ochiului. Uneori poate fi puøin deconcertant
så tot priveµti pe cineva ai cårui ochi se miµcå continuu, deµi
persoana în cauzå nu este, de regulå, conµtientå de acest fapt.
Aceastå disfuncøionalitate are µi un aspect social. La o
întrunire, så zicem, te duci så vorbeµti cu o persoanå care se aflå
în partea opuså a încåperii în care te afli tu. La început se uitå în
ochii tåi µi pare a fi interesatå de a-øi vorbi, dar la un moment
dat, remarci cå ochii i se învârt mereu, fårå încetare, în jurul
camerei. Ce sau pe cine cautå? Încearcå så-µi focalizeze vederea
asupra cuiva care este mai interesant decât tine, sau poate puøin
mai important decât tine. Deodatå începe så o spioneze pe soøia
µefului µi, cerându-øi scuze în grabå, te laså baltå, fårå a-øi da
måcar timp så îøi termini fraza.
Aceastå maladie îi poate afecta µi pe creµtini. Cei care sunt afectaøi
de ea laså impresia cå trec mereu de la un lucru la altul. Schimbå
bisericile în mod regulat. Încep prin a fi presbiterieni, dar ajung så
creadå cå baptiµtii au o doctrinå mult mai sånåtoaså, aµa cå merg la
ei. Viziteazå o bisericå carismaticå µi sunt impresionaøi de activitåøile
µi de muzica energicå de acolo, ceea ce îi face så se alåture bisericii
în cauzå, dar dupå un an tânjesc dupå puøinå pace. Un prieten îi
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duce la creµtini dupå Evanghelie, unde gåsesc liniµte, µi totul pare
în ordine, dar numai pânå la o vreme.
Pavel i-a sfåtuit pe creµtini så nu încerce toate experienøele
posibile, ci så se stabileascå într-un loc, de obicei în cel în care
au început.
„Fiecare så råmânå în chemarea aceea în care a fost
chemat... Fiecare, fraøilor, în ce a fost chemat în aceea
så råmânå cu Dumnezeu“ — 1 Corinteni 7:20, 24.

Deµi aceastå învåøåturå nu este întru totul aplicabilå în cazul
fiecåruia dintre noi µi probabil cå, la vremea aceea, a avut o
semnificaøie aparte, este, cu siguranøå, un sfat bun dat acelora
care suferå de acestå cåutare neobositå dupå ceva diferit, în speøå
mai bun. Aceastå miµcare neobositå a ochilor trebuie încetinitå,
calmatå.
Mai existå o formå de nistagmus. Creµtinii, asemenea tuturor
oamenilor, au tendinøa de a se tot uita la aløii. Îi punem pe prietenii
noµtri creµtini sub observaøie, adeseori remarcându-le mai mult
punctele slabe decât pe cele tari. Pe måsurå ce ascultåm o predicå
ne gândim cam aµa: „Asta se aplicå în cazul lui cutare sau al lui
cutare“. Dar aceasta este una din situaøiile în care ar trebui så ne
uitåm la noi înµine, nu la aløii.
„Fraøilor, chiar dacå va fi cåzut un om în vreo
greµealå, voi, cei spirituali, îndreptaøi pe unul ca acesta
cu duhul blândeøii, fiind atent la tine însuøi, ca så nu fi
ispitit µi tu“ — Galateni 6:1.

Sunt cel puøin trei direcøii în care ochii noµtri au tendinøa så
se roteascå, când se pune problema så luåm anumite hotårâri:
Ne uitåm înapoi — la ceea ce s-a fåcut în trecut. Tradiøia a
fost dintotdeauna un ghid, µi mai poate fi µi azi. „Dacå a fost
bun pentru ei, de ce så nu fie bun µi pentru mine?“ Deµi privirea
înapoi ne poate da un sentiment plåcut, ea prezintå un neajuns
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major: se poate ca ceva så fi fost bun atunci, dar så nu mai fie la
fel µi acum.
Neemia, când a fost fåcut guvernator al Ierusalimului, a fost
conµtient de ceea ce fåcuserå predecesorii lui µi a spus: „Eu nu am
fåcut aµa din fricå de Dumnezeu“. El s-a uitat în sus, nu înapoi.
Ne uitåm în jur µi facem ceea ce fac aløii. Îi întrebåm pe
prietenii noµtri ce så facem. (Forma obiµnuitå de nistagmus se
agraveazå când ne uitåm într-o parte.) În ciuda faptului cå aceasta
este direcøia obiµnuitå în care privim, putem spune cå are µi ea un
defect fatal, µi anume cå cei din jurul nostru pot så nu aibå dreptate.
Isus a avut o pårere diferitå de cea a ucenicilor cu privire la
vremea când trebuia så se suie la Ierusalim pentru sårbåtoare. Ei
aveau ochii aøintiøi asupra avantajelor pe care le-ar fi obøinut El
µi asupra influenøei pe care El ar fi exercitat-o asupra poporului.
Dar Isus a avut ochii aøintiøi spre vremea rânduitå de cer. El nu
s-a uitat lateral, ci vertical.
Ne uitåm în interior. Ne gândim de unii singuri la decizia
pe care trebuie så o luåm µi facem ceea ce pare a fi mai bine.
Cântårim faptele, ne folosim mintea µi bunul simø. Dar µi în
aceastå abordare se aflå un defect major, µi anume s-ar putea så
nu dispui de toate faptele relevante.
Iosua a fåcut o greµealå îngrozitoare când a fost pus faøå în
faøå cu gabaoniøii (Iosua 9). A remarcat hainele lor ponosite,
încåløåmintea uzatå, pâinea mucezitå µi a fost liniµtit auzind cå
veniserå de la o mare depårtare. Aceµtia înså erau urmåtorii
vråjmaµi pe care ar fi trebuit så-i învingå. S-a gândit cå faptele
pe care le-a remarcat reprezentau întregul adevår, dar lucrurile
nu ståteau aµa. Hotårârea pe care a luat-o nu a fost rea doar
pentru acea vreme, ci a avut repercusiuni înfioråtoare peste ani
(2 Samuel 21).
Problema lui a fost cå nu L-a consultat pe Domnul. La El ar
fi trebuit så se uite µi, dacå ar fi procedat astfel, ar fi cunoscut cå
istorisirea gabaoniøilor era inventatå.
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Avem nevoie de o cale mai bunå — de a-L cinsti pe Domnul,
de a-L consulta pe El µi de a asculta de ceea ce spune El. Trebuie
så ne fixåm ochii asupra Lui.
Fiecare dintre noi este susceptibil de a suferi de nistagmus,
de a cåuta neobosit ceva nou, ceva diferit, ceva care så ne aducå
mai multe avantaje.
„Så ne uitåm øintå la Cåpetenia µi Desåvârµirea
credinøei noastre, adicå la Isus“
— Evrei 12:2 Cornilescu 1923.

Nistagmusul este practic incurabil...
…dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile!
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Cataracta
Cataracta este o afecøiune care se întâlneµte de obicei în rândul
acelor oameni la care se face, de regulå, referire prin termenul
„oameni în vârstå“. Cristalinul ochiului devine treptat mai rigid,
mai puøin flexibil, råspunzând mai puøin bine nevoii de
concentrare. Nu se acomodeazå cu uµurinøå condiøiilor în
continuå schimbare.
În acelaµi timp, în rotundul cristalinului se depun reziduuri
care blocheazå lumina, µi astfel vederea se deterioreazå în mod
constant. Cu timpul cristalinul poate deveni complet opac, având
ca urmare limitarea severå a våzului ochiului afectat.
Întrucât afecøiunea evolueazå treptat, în decurs de câøiva ani,
oamenii suferinzi de ea se miµcå relativ bine în mediul lor. Se
simt bine mai ales în mediul lor — acaså, la lucru, dar în medii
nefamiliare se pierd sau se întristeazå uµor. Condusul maµinii pe
timp de noapte este o problemå în faza de început a acestui gen
de deteriorare a vederii, punând vieøi în pericol.
Pe måsurå ce îmbåtrânim, vorbesc acum din experienøå, muløi
dintre noi avem tendinøa de a fi mai puøini flexibili în atitudine µi
viziune. Sunt bårbaøi µi femei excepøionale care, chiar în al optulea
sau, mai rar, în al nouålea deceniu de viaøå, dau dovadå de o
remarcabilå capacitate de adaptabilitate, o receptivitate agerå la idei
µi concepte noi. Zidind pe baza îndelungatei lor experienøe de viaøå
µi a deceniilor de învåøare, ei sunt foarte inventivi, ingenioµi. Astfel
de persoane sunt înså în numår relativ redus, ceilaløi dintre noi
suferind, în måsurå diferitå, de cataractå a personalitåøii.
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Vederea spiritualå poate fi înnouratå de ceva asemånåtor
cataractei. Apare, de regulå, la cei mai în vârstå, dar nu e întru
totul caracteristicå numai lor. Anumite puncte de vedere sau
convingeri, adeseori moµtenite din generaøie în generaøie, se
congeleazå în minte µi, în loc de a da luminå, ele o blocheazå.
De cele mai multe ori se trag din vederi rigide asupra Scripturii,
deµi unele convingeri adânci ale celor credincioµi nu se gåsesc
în realitate în Cuvântul lui Dumnezeu.
Dacå aceste puncte de vedere nu sunt reconsiderate în lumina Cuvântului Viu, ele vor deveni atât de rigide µi de
deformate, încât vor putea sluji ca instrumente pentru a da în
cap celor din jur. Vor fi asemenea tiparului în care se toarnå
metalul topit pentru a-i imprima pentru totdeauna o formå
definitå.
Isus a tras un semnal de alarmå cu privire la cataracta
spiritualå. Fariseii au adus critici ucenicilor Lui — µi probabil µi
Lui — pentru vina de a nu fi urmat tradiøia ceremonialului spålårii
mâinilor înainte de maså. El le-a citat acestora din Isaia, unde se
vorbeµte despre cei care aduc închinare doar cu buzele, nu din
inimå:
„Bine mai înlåturaøi porunca lui Dumnezeu, ca så
øineøi tradiøia voastrå... desfiinøând Cuvântul lui
Dumnezeu prin tradiøia voastrå pe care aøi dat-o“
— Marcu 7:9, 13.

În mod deosebit, pe måsurå ce înaintåm în vârstå, trebuie så
luåm seama bine la aceastå chestiune. Cu trecerea timpului chiar
µi cele mai bune principii se pot solidifica în minte, dacå nu
luåm måsuri ca adevårul så nu devinå tradiøie.
Isus se mai referå µi la tradiøia corbanului, care nu înseamnå
altceva decât „dat lui Dumnezeu“. În loc de a avea grijå de pårinøii
såi, dupå cum cerea legea, un evreu putea, în mod oficial, så îµi
dea bunurile de preø lui Dumnezeu µi astfel så pretindå cå nu
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este liber så dea pårinøilor ceva sau så se îngrijeascå de nevoile
lor financiare. În acest mod dådea la o parte porunca lui
Dumnezeu pentru a urma o tradiøie.
Dar a da lui Dumnezeu nu era o poruncå? Ba da. Înså adevårul
fusese modificat µi devenise o regulå rigidå care îi orbise pe
farisei faøå de o altå poruncå clarå a Scripturii. Aceµtia se
debarasaserå de porunca lui Dumnezeu µi se øineau de ceea ce
devenise tradiøia religiei lor. Fuseserå orbiøi faøå de adevårul viu
al lui Dumnezeu prin intermediul convingerilor proprii — un
fel de cataractå spiritualå.
Nu må refer aici la veµminte, icoane µi lumânåri, ci la multe
domenii din bisericile creµtine, în mod deosebit din acele biserici
devotate în credinøå, în care convingerea puternicå, adânc
înrådåcinatå de-a lungul a multor ani, orbeµte faøå de învåøåtura
clarå a Cuvântului lui Dumnezeu. E greu så defineµti sau så
descrii domeniile respective, întrucât ele constau, în principal,
din adevåruri µi exemple biblice care, de-a lungul anilor, au fost
oficializate, ritualizate µi instituøionalizate. Chiar µi unele din
convingerile noastre au avut aceastå soartå, într-un mod subtil
µi realmente neobservabil. Menøionarea de exemple provoacå
apårarea lor cu indignare µi proteste în numele dreptåøii.
Într-o anumitå bisericå unde ani la rând masa pårtåµiei fusese
aµezatå în centru, înconjuratå de scaune, schimbarea locului
mesei — punerea ei în faøå — a dus la o furtunå de proteste.
„Masa se aflå în centru de cincizeci de ani“, a spus unul. „Nu
våd de ce ar trebui så se schimbe acum locul ei.“ Un grup de
oameni evlavioµi aranjaserå cu ani în urmå masa în acest mod.
Dar acum, în interesul lucrårii lui Dumnezeu în bisericå, se
impunea o schimbare. Båtrânii s-au rugat µi s-a fåcut schimbarea.
Ezechiel consemneazå mânia aprigå a lui Dumnezeu la
auzirea veµtii cå Israel îµi îngroapå împåraøii morøi în apropierea
templului, de care Îi despårøea numai un zid:
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„El mi-a zis: «Fiul omului, acesta este locul scaunului
Meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor
Mele; aici voi locui veµnic în mijlocul copiilor lui Israel!
Casa lui Israel µi împåraøii lor nu-mi vor mai pângåri
Numele Meu cel sfânt prin curviile lor µi prin trupurile
moarte ale împåraøilor lor la moartea lor, ca atunci când
îµi puneau pragul lor lângå pragul Meu, stâlpii lor lângå
stâlpii Mei µi nu era decât un zid între Mine µi ei. Aµa
au pângårit ei Numele Meu cel sfânt cu urâciunile pe
care le-au såvârµit; de aceea i-am mistuit în mânia Mea.
Acum vor depårta de la Mine curviile lor µi trupurile
moarte ale împåraøilor lor µi voi locui veµnic în mijlocul
lor»“ — Ezechiel 43:7-9, Cornilescu 1923.

De ce este aµa de neplåcut lucrul acesta Dumnezeului celui
viu? Aceste catafalcuri påstrau cu sfinøenie trecutul mort µi
reprezentau un mod de cålåuzire µi de influenøå dominatoare
asupra vieøii poporului. Poporul îµi ducea viaøa cu un ochi aøintit
asupra Locului Sfânt µi cu celålalt asupra tradiøiilor trecutului.
Dumnezeu nu vroia så locuiascå alåturi de ei, numai cu un zid
despårøitor între El µi ei.
Tradiøia îµi are obârµia în trecutul îndepårtat
Cele mai multe din ideile tradiøionale se pierd în ceaøa
timpurilor. Nimeni nu-µi poate aminti de instituirea lor.
„Întotdeauna am procedat aµa“, se spune. Chestiunea în cauzå
este rareori supuså unei reexaminåri. A face aµa ceva seamånå
mult cu o violare, cu un atac asupra temeliei.
Tradiøia primeazå în probleme minore
„Vai de voi, cårturari µi farisei, fåøarnicilor! Pentru
cå daøi zeciuialå din mentå µi din anason µi din chimion
µi aøi låsat deoparte cele mai grele lucruri ale legii:
judecata, mila µi credinøa“ — Matei 23:23.
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Punerea deoparte cu precizie a zeciuielii din mirodeniile mai
sus amintite ocupå primul loc, în timp ce dreptatea, mila µi
credinøa sunt neglijate. S-a pierdut simøul proporøiei. Lucrurile
mårunte depåµesc måsura µi înnoureazå aceste mari adevåruri.
Capacitatea de a påstra proporøiile s-a pierdut.
„Vai de voi, cålåuze oarbe, care spuneøi: «Oricine
va jura pe templu, nu este nimic. Dar oricine va jura pe
aurul templului este dator»“ — Matei 23:16.

Tradiøia dobândeµte, în cele din urmå, un rang mai mare
decât Scriptura
„Bine mai înlåturaøi porunca lui Dumnezeu, ca så
øineøi tradiøia voastrå!“ — Marcu 7:9.

Noi ne-am gândit la ceva mai bun decât porunca lui
Dumnezeu! Cele mai multe dintre tradiøii sunt lucruri bune în
ele însele, dar nu îndråznim så le îngåduim så înlocuiascå
Cuvântul lui Dumnezeu.
Tratament pentru cataractå
Cum så tratåm, prin urmare, aceastå tendinøå de a ne crea
propriile reguli? Cum så ne påstråm ochiul curat, cristalinul
flexibil µi sensibil la lumina din cer?
Niµte saduchei I-au pus odatå o întrebare complicatå lui Isus.
I-au înfåøiµat cazul ipotetic al unei femei care a pierdut rând pe
rând µapte soøi. La înviere a cui soøie va fi ea? Drept råspuns El
le-a zis:
„Voi deci vå råtåciøi mult!“ — Marcu 12:27.

În ce privinøå? În douå direcøii:
„Nu pentru aceasta vå råtåciøi voi, necunoscând
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?“
— Marcu 12:24.
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În primul rând, ei nu cunoµteau Scriptura. Dar erau învåøåtori
ai Legii! Spuma experøilor în interpretarea Scripturii. Cum puteau
ei så greµeascå? Dar Isus a spus cå greµiserå.
În al doilea rând, nu cunoµteau puterea lui Dumnezeu. Ei, ca
µi noi, nu puteau cunoaµte Scriptura fårå puterea lui Dumnezeu.
Litera usucå, sclerozeazå µi în cele din urmå nu aduce iluminare,
ci pierderea viziunii, orbire faøå de adevårul viu al lui Dumnezeu.
„Litera omoarå, dar Duhul då viaøå“ — 2 Corinteni 3:6.

Dacå vrem så evitåm cataracta spiritualå, trebuie så ne
supunem în mod constant cålåuzirii µi învåøåturii Duhului Sfânt.
El este puterea lui Dumnezeu µi El stråluceµte cu lumina Lui
asupra Cuvântului lui Dumnezeu.
„Dar noi am primit nu duhul lumii, ci Duhul care
este de la Dumnezeu ca så cunoaµtem lucrurile care
ne-au fost dåruite de Dumnezeu“ — 1 Corinteni 2:12.

Tratarea cataractei se face de muløi ani prin îndepårtarea
cristalinului întårit sau opac µi prin ochelari speciali care så ajute
focarul ochiului. De curând a devenit posibilå înlocuirea
cristalinului cu un cristalin nou, clar care se poate adapta
condiøiilor variabile ale mediului.
Un chirurg oftalmolog, care dedicå mult timp tratårii
cataractei, mi-a spus cå pacienøii de pe ochii cårora se iau,
dupå operaøie, bandajele sunt extaziaøi. Muløi dintre ei
vorbesc despre claritatea culorilor. Viaøa devenise incolorå,
cenuµie. Dintr-o datå culorile revin, iar spectrul bogat al
lumii lui Dumnezeu este restabilit.
„Te sfåtuiesc så cumperi de la Mine alifie pentru ochi
ca så vezi“ — Apocalipsa 3:18.

Ωi eu cred cå trebuie så cumpår ceva alifie.
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Scotoama
Scotoama este ceea ce popular se cunoaµte sub numele de
„pete oarbe“. Este cauzatå de un defect al retinei, µi apare pe
suprafaøa care primeµte lumina din spatele ochiului. De fapt,
fiecare dintre noi are o patå oarbå cauzatå de ieµirea nervului
optic din retinå, nerv care transmite sub formå electronicå
informaøia la creier. Întrucât nervul optic nu are celule speciale,
sensibile la luminå (aµa-numitele celule cu conuri µi beøiµoare)
pe suprafaøa lui, apare în câmpul vizual ca un defect al imaginii
— ceva lipseµte…

Partea care lipseµte nu este evidentå în ochii noµtri, întrucât
creierul, cu pricepere, umple spaøiul gol. Acest defect de vedere
poate fi uµor detectabil, totuµi. Luaøi o foaie de hârtie albå în
care faceøi douå gåuri cu un perforator pentru foi detaµabile.
Øineøi foaia de hârtie în faøa ochilor µi uitaøi-vå prin gaura din
partea mâinii stângi cu ochiul drept. În vreme ce depårtaøi foaia
de ochi, veøi observa cå gaura din partea dreaptå dispare pentru
a reapårea mai târziu. Aplicând procedura, în cazul celuilalt ochi
veøi observa acelaµi efect.
Petele oarbe îµi datoreazå apariøia anomaliilor care se dezvoltå
în ochi, nervi µi creier. În unele forme ale bolii, din imaginea
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våzutå de ochi poate lipsi o bunå parte, deµi pacientul nu este
conµtient de acest fapt. Aceastå afecøiune se numeµte hemianopie
µi este foarte serioaså.
Øi-ai dat vreodatå seama în toøi anii în care ai tråit cu tine
însuøi cå, din imaginea pe care o ai în faøa ochilor, a lipsit
întotdeauna o parte? Chiar dacå ai fi µtiut de acest fapt, øi-ar fi
fost greu så îl detectezi.
Aceasta este o tråsåturå caracteristicå a scotoamei. În
aprecierea lumii din jurul nostru µi în câmpul vizual spiritual
noi nu suntem conµtienøi de prezenøa petelor oarbe. Aløii våd cå
avem o problemå, dar chiar µi atunci când vreun prieten bun sau
vreun coleg råutåcios ne-o aratå, ne este foarte greu så o zårim.
În cazul acelora care suferå de anorexie nervoaså apare o
formå groaznicå de pete oarbe. De obicei, o fatå, convinså
cå are prea multe kilograme, îµi impune restricøie drasticå
de la mâncare. Nimic nu o va convinge, nici chiar cele 40
de kilograme pe care le cântåreµte, cå nu este graså. În ochii
acelora care se uitå la ea, fata este, în mod evident,
subnutritå, la un pas de moarte, dar pata oarbå este prezentå
acolo, iar ea nu poate vedea faptele reale.

David, la un moment dat din viaøa lui, a avut o foarte serioaså
patå oarbå. Când a våzut-o pe soøia lui Urie hetitul, a poftit-o µi a
furat-o soøului ei, trebuie cå el a cunoscut cå fåcuse ceva råu, în
mod deosebit când la toate acestea a mai adåugat µi uciderea lui
Urie. În ciuda acestui fapt, el nu a våzut gravitatea acøiunilor
întreprinse cu ochii lui Dumnezeu. A fost nevoie ca prorocul Natan
så i-o prezinte. Natan i-a istorisit o întâmplare despre doi oameni,
unul bogat µi unul sårac. Odatå omul bogat a avut oaspeøi µi, în loc
de a le pregåti masa din vreun miel luat din turmele lui mari, a luat
oiøa din curtea vecinului. La auzirea istorisirii, David s-a înfuriat la
culme µi a vrut så µtie cu orice preø cine era ticålosul în cauzå. Nu se
recunoscuse încå. „Tu eµti acela!“, a spus profetul, µi atunci David
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a våzut imaginea în totalitate. Avusese o patå oarbå, de existenøa
cåreia nu fusese conµtient. Pentru cei care acum analizeazå faptele,
greµeala såvârµitå de David este cât se poate de evidentå, dar pentru
el situaøia nu a fost aµa de tranµantå, de nejustificatå.
Poetul scoøian Rabbie Burns a scris o strofå nemuritoare,
foarte ilustrativå în aceastå privinøå:
„O, de ne-ar da Dumnezeu puøinå putere
Ca så ne vedem pe noi înµine aµa cum ne vede El!
Aceasta ne-ar scuti de multe încurcåturi
Ωi de noøiuni prosteµti!“
Unui påduche
Cred cå ar fi o experienøå extrem de descurajantå pentru un
påduche så se vadå aµa cum cei mai muløi dintre noi îl vedem. Ωi
cu adevårat ar fi un µoc ca vreo tråsåturå neplåcutå a personalitåøii
noastre så ne fie descoperitå ochilor noµtri increduli µi så realizåm
cå aløii au remarcat-o cu muløi ani înainte.
Dar pentru creµtin se pune problema nu numai de a se vedea
aµa cum îl våd cei din jur, ci µi de a se vedea aµa cum îl vede
Dumnezeu — o perspectivå cu totul diferitå. Ωi bisericile au
domenii de orbire; Duhul lui Dumnezeu trebuie så le descopere
adevårata lor stare în ochii lui Dumnezeu.
Biserica din Laodiceea a avut o mare patå oarbå:
„Pentru cå spui: «Sunt bogat µi m-am îmbogåøit µi
n-am nevoie de nimic!» µi nu µtii cå tu eµti cel nenorocit
µi de plâns, µi sårac µi orb µi gol“ — Apocalipsa 3:17.

Cât de mult poøi greµi? Mi-e teamå cå råspunsul la aceastå
întrebare este: „Foarte mult“. Biserica suferea de o concepøie
total greµitå despre ea însåµi. Se vedea împlinitå µi independentå,
dar din punctul de vedere al cerului se gåsea într-o stare jalnicå.
Greµeala se poate situa µi de cealaltå parte. Unii creµtini sunt
foarte rezervaøi în a crede cå Dumnezeu le-a dat vreun dar
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deosebit. Poate cå aløii våd în mod foarte clar darul cuiva, dar
persoanei în cauzå îi este greu så îl recunoascå µi astfel darul nu
este niciodatå folosit, iar adunarea suferå pierdere. Situaøia este
µi mai complicatå când vreo persoanå crede cå are un alt dar
decât cel pe care îl posedå — de exemplu, cel cu darul ajutorårii
vrea så predice! Reversul este la fel de nepotrivit.
În anii ’50, când casetofonul nu era un obiect casnic atât de
obiµnuit ca în zilele noastre, un prieten mi-a adus un
patefon — predecesorul casetofonului. Înainte de o
petrecere el l-a instalat în secret, punând microfonul în
mijlocul mesei. Dupå servirea mesei a dat la ivealå spionul
electronic µi l-a pornit så auzim conversaøia care s-a øinut la
maså. S-a râs mult, dar o persoanå dintre cele de faøå a fost
foarte stânjenitå. Ceea ce noi deja cunoµteam s-a clarificat
dintr-o datå pentru ea. Glasul ei care dominase întreaga
searå, ca de obicei, fusese înregistrat pe bandå. Acea
persoanå avea o patå oarbå, patå despre a cårei existenøå a
aflat în mod public. Må întreb dacå nu cumva, cu ajutorul
Domnului, a reuµit så se schimbe în aceastå privinøå.

Soluøia în cazul petelor oarbe
Ar trebui så-l rugåm pe unul dintre prietenii noµtri creµtini så
ne înµtiinøeze (cu blândeøe!) despre apariøia vreunei pete oarbe
în vieøile noastre. Trebuie så ne rugåm ca Dumnezeu så ne arate
petele oarbe. Dar, mai presus de toate, avem nevoie de Cuvântul
lui Dumnezeu care så ne arate cu precizie aceste defecte:
„Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este viu µi
lucråtor µi mai ascuøit decât orice sabie cu douå tåiµuri
µi påtrunzând pânå la despårøirea sufletului µi a duhului,
încheieturii µi a måduvei, este în stare så judece
gândurile µi intenøiile inimii“ — Evrei 4:12.

Cuvântul lui Dumnezeu påtrunde µi judecå. În limba greacå,
cuvântul judecå este kritikos, de unde avem µi noi cuvântul critic.
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Deµi provine din cuvântul grecesc folosit pentru judecåtor, el nu
implicå condamnare, ci mai degrabå discernåmânt. Traducerea
AV spune despre Cuvânt cå este „cel care discerne“ gândurile
µi intenøiile inimii. Vede pânå în profunzimi, vede clar µi ne poate
aråta pe noi nouå înµine, dându-ne la ivealå petele oarbe.
Uneori Dumnezeu trebuie så foloseascå måsuri drastice
pentru a ne face så remarcåm Cuvântul Lui. Împåratul
Nebucadneøar a suferit de scotoamå µi a fost nevoie de o
experienøå înfioråtoare pentru a-µi da seama de ea. S-a gândit cå
este domn peste tot ceea ce vedea cu ochii.
„Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi
l-am zidit eu, ca loc de µedere împåråteascå, prin
puterea bogåøiei mele µi spre slava måreøiei mele?“
— Daniel 4:30, Cornilescu 1923.

Fusese avertizat printr-un vis, explicat de Daniel mai târziu, dar
unele pete oarbe sunt foarte greu de våzut µi au nevoie de tratament
special care, în cazul lui Nebucadneøar, nu a întârziat så aparå:
„Nu se sfârµise încå vorba aceasta a împåratului, µi
un glas s-a pogorât din cer µi a zis: «Aflå, împårate
Nebucadneøar, cå øi s-a luat împåråøia!
Te vor izgoni din mijlocul oamenilor µi vei locui la
un loc cu fiarele câmpului, îøi vor da så månânci iarbå
ca la boi µi vor trece peste tine µapte vremi, pânå vei
recunoaµte cå Cel Preaînalt ståpâneµte peste împåråøia
oamenilor µi cå o då cui vrea»“ — versetul 31-32.

Aceastå experienøå îngrozitoare a avut efectul scontat. La
capåtul ei Nebucadneøar a ajuns så vadå mult mai clar:
„Acum eu, Nebucadneøar, laud, înalø µi slåvesc pe
Împåratul cerurilor, cåci toate lucrårile Lui sunt
adevårate, toate cåile Lui sunt drepte µi El poate så
smereascå pe cei ce umblå cu mândrie“ — versetul 37.
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Pata oarbå îi dispåruse, dar cu ce preø!
Apostolul Pavel adeseori foloseµte urmåtoarele cuvinte:
„Fraøilor, nu vreau så fiøi în necunoµtinøå...“ Cuvântul lui
Dumnezeu dezgroapå slåbiciunile ascunse, suntem avertizaøi
despre adevårul cu privire la noi înµine µi putem apela la
Dumnezeu pentru ajutor. Citiøi regulat Cuvântul, în fiecare zi, µi
când vå vedeøi în oglindå, uitaøi-vå cu atenøie µi ascultaøi la ceea
ce are Dumnezeu så vå spunå.
„Pentru cå, dacå cineva este ascultåtor al Cuvântului
µi nu împlinitor, acesta seamånå cu un om care-µi
priveµte faøa fireascå într-o oglindå: pentru cå s-a privit
pe sine µi a plecat µi a uitat îndatå cum era. Dar cine
µi-a adâncit privirea în legea desåvârµitå, aceea a
libertåøii µi a ståruit în ea, nefiind un ascultåtor uituc,
ci un împlinitor cu fapta, acesta va fi fericit în lucrarea
lui“ — Iacov 1:23-25.

Apostolul Pavel a fost trimis cu scopul de a deschide ochii,
de a-i întoarce pe oameni din întuneric la luminå µi din puterea
lui Satan la Dumnezeu. Cuvântul întuneric în greacå este skotos,
rådåcina cuvântului scotoama.
Scotoama spiritualå poate fi îndepårtatå prin raza laser divinå.

45

Cåderea sistemului
Ochiul, asemenea tuturor celorlalte organe ale trupului, nu
este independent. Slujeµte celorlalte µi, la rândul lui, este
influenøat de ele. Sånåtatea lui poate fi afectatå de vreo slåbiciune
sau boalå a altui organ. Când acuitatea vizualå se deterioreazå,
doctorul trebuie så examineze µi alte organe ale corpului pentru
a-µi da seama de cauzå.
Våtåmarea creierului poate rezulta, dupå cum am våzut deja,
în forme µi grade variate de deficienøå a vederii. Un atac cerebral sau o hemoragie a creierului au deseori acest efect, iar
alte forme, mai rare, de våtåmare pot distruge vederea.
În timpul efectuårii stagiului militar la Corpul Medical al
Armatei Regale am întâlnit un ofiøer care era în perioada de
recuperare, dupå un accident. Necazuri foarte mari îl
duseserå în ispita de a-µi lua viaøa împuµcându-se în cap.
Rezultatul trist nu a fost moartea, ci orbirea totalå, cåci
glonøul i-a afectat nervii sistemului optic.

Diabetul, dacå nu e tratat, poate duce la o vedere înceøoµatå.
Tensiunea ridicatå, dacå e neglijatå, este predispuså la a avea un
efect dåunåtor asupra ochilor; în substanøa ochiului pot apårea
anumiøi paraziøi care afecteazå sånåtatea ochiului.
Înaintarea în vârstå µi øesuturile slåbite pot duce la orbire,
dupå cum am våzut deja. Isaac a fost vulnerabil în faøa fiului
såu înµelåtor din cauza vederii slabe, la vârsta lui înaintatå:
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„Isaac îmbåtrânise, µi ochii îi slåbiserå, aµa cå nu
mai vedea“ — Geneza 27:1 (Cornilescu 1923).

Isaac îµi pierduse facultatea fizicå de a vedea µi nu avea nici
sensibilitatea spiritualå care i-ar fi putut revela atât scopul pe
care Dumnezeu îl avea cu privire la Iacov, cât µi faptul cå El îl
lepådase pe Esau. Vederea slåbitå a ochilor lui oglindea facultåøile
lui spirituale slåbite.
Eli a suferit µi el de slåbirea vederii aduså de båtrâneøe.
„Tot pe vremea aceea, Eli începea så aibå ochii
tulburi, µi nu mai putea så vadå. El ståtea culcat la
locul lui“ — 1 Samuel 3:2 (Cornilescu 1923).

Vârsta lui Eli îi afecta percepøia spiritualå. El nu a putut så
vadå cå Ana, când se ruga în templu, era foarte amårâtå, ci a
crezut cå era beatå. El nu a putut så vadå gravitatea faptelor
fiilor såi care întinau preoøia. Avea probleme µi cu urechile, dar
asta-i o altå poveste.
Nu existå nici un motiv ca în anii maturitåøii, chiar dacå
vederea începe så slåbeascå, noi så ne pierdem sensibilitatea
spiritualå µi så devenim vulnerabili la uneltirile diavolului.
Prorociøa Ana, despre care se spune cå era foarte båtrânå, a dat
dovadå de o sensibilitate spiritualå påtrunzåtoare când L-a întâlnit
pe båieøelul Isus. Nu numai cå µi-a dat seama cine era El, ci a
spus µi altora despre semnificaøia venirii Lui.
Lucrarea de regenerare a Duhului ne poate påstra tineri în
inimå µi cu vederea ascuøitå µi limpede.
„De aceea, nu cådem de obosealå, ci chiar dacå omul
nostru cel din afarå se trece, totuµi cel dinåuntru se
înnoieµte zi de zi“ — 2 Corinteni 4:16.

Boala spiritualå afecteazå ochiul interior. Neascultarea de
voia revelatå a lui Dumnezeu, necredincioµia faøå de
instrucøiunile Lui, neglijarea Cuvântului Lui, a rugåciunii, a
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pårtåµiei cu aløii, toate duc la o stare proastå a sånåtåøii µi la
diminuarea vederii. Începem så-L pierdem din vedere pe
Dumnezeu µi cerul, µi devenim niµte raøe clocitoare predispuse
la a cådea pradå vigilentelor animale de pradå.
În mod paradoxal, boala µi suferinøa fizicå ne ascut vederea
spiritualå. Pavel a descoperit cå øepuµul din carne care îl tulburase
µi slåbise în exterior, l-a întårit, de fapt, în interior — rezultat
atribuit în întregime harului lui Dumnezeu. Ce luminå spiritualå
profundå s-a revårsat peste biserica creµtinå prin scrierile lui
Amy Carmichael, o femeie care µi-a petrecut anii maturitåøii în
durere µi slåbiciune. Ea a våzut mai departe de zidurile camerei
ei din Dohnavour, India de Sud, µi ne-a împårtåµit din
experienøele ei despre Cer µi cåile lui. Ωi muløi aløii au våzut mai
mult prin suferinøa pe care au îndurat-o.
Ωtefan a våzut slava în timp ce pietrele i se rostogoleau pe
cap:
„Dar Ωtefan, plin de Duhul Sfânt, µi-a pironit ochii
spre cer, a våzut slava lui Dumnezeu µi pe Isus stând în
picioare la dreapta lui Dumnezeu µi a zis: «Iatå våd
cerurile deschise µi pe Fiul lui Dumnezeu stând în
picioare la dreapta lui Dumnezeu»“
— Fapte 7:55-56 (Cornilescu 1923).

Pentru a ne menøine sånåtatea avem nevoie så folosim
mijloacele de har pe care ni le-a asigurat Dumnezeu — citirea
regulatå a Cuvântului µi vorbirea cu El în mod regulat,
mårturisirea regulatå a påcatelor µi curåøirea de ele prin sângele
lui Cristos, pårtåµia regulatå cu aløi credincioµi µi mårturia în
faøa altora.
Dacå ne menøinem într-o stare spiritualå bunå, vom vedea
mai clar.
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A vedea lucrurile invizibile
Acest titlu pare a încorpora o contradicøie de termeni, dar
contradicøia poate fi clarificatå dacå ne dåm seama de existenøa
a douå feluri de vedere, lucru pe care aceastå broµurå l-a tratat.
Ceea ce este invizibil pentru ochiul omenesc poate fi revelat
ochiului interior al duhului. Biblia då în repetate rânduri, în mod
clar, învåøåturå cu privire la aceastå distincøie.
„Elisei s-a rugat µi a zis: «Doamne, deschide-i ochii
så vadå». Ωi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a
våzut muntele plin de cai µi de care de foc împrejurul
lui Elisei“ — 2 Împåraøi 6:17 (Cornilescu 1923).

Tânårul slujitor nu a våzut nimic decât armata sirienilor care
îi înconjura µi i-a fost teamå. Dar, când ochii lui au fost deschiµi
de Dumnezeu, a våzut lucruri care pânå la momentul respectiv
fuseserå dincolo de orizontul lui. Ce priveliµte! Cavaleria fusese
acolo tot timpul! A våzut µi pe datå frica i-a dispårut.
Simeon µi-a îndreptat ochii asupra båiatului Isus µi nu L-a
våzut numai pe båieøaµ, ci µi semnificaøia venirii Lui:
„Ochii mei au våzut mântuirea Ta“ — Luca 2:30.

Cum a µtiut el pe datå cå acela era Cristosul, Mesia? El a
demonstrat prin aceasta douå principii:
În primul rând, el cåuta ceva, era acordat la a aµtepta venirea
Mântuitorului. În al doilea rând, Duhul Sfânt era asupra lui. Ochii
lui interiori erau deschiµi.
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Pentru a vedea lucrurile invizibile e nevoie de o facultate în
plus, de senzori supranaturali, de o atitudine de atenøie µi
aµteptare. Întocmai cum suntem completamente surzi faøå de
undele radio fårå un echipament adecvat, tot aµa suntem orbi
faøå de realitåøile spirituale fårå echipamentul pe care Dumnezeu
îl då celor care I-l cer. De îndatå ce avem echipamentul trebuie
så ne acordåm frecvenøa la el.
Care sunt avantajele posibilitåøii de a vedea lucrurile
nevåzute?
Ne påzeµte de disperare
Depresia µi disperarea sunt experienøe obiµnuite. Influenøa
påcatului asupra lumii noastre este aµa de mare, cå bårbaøii µi
femeile luptå pentru a-µi øine capetele deasupra potopului de
probleme ale fiecårei zile. Uneori apåsarea este aµa de mare µi
construcøia omului este aµa de slabå, încât el se pråbuµeµte.
Dar în afarå de aceste forme extreme ale disperårii, fiecare
dintre noi vom trece prin perioade în care ne vom pierde inima.
Nici nu e de mirare. Viaøa ne poate da lovituri aspre. Poate fi
atât de descurajatoare. Trebuie så fim capabili så vedem lumina
de la capåtul tunelului ca så avem o øintå spre care så nåzuim.
Dumnezeu îi då celui credincios un stimulent pentru a continua
så umble.
Moise a ajuns din cale-afarå de apåsat dupå intervenøia lui în
favoarea unui israelit. A fost forøat så fugå pentru a-µi scåpa viaøa.
Dar ceva l-a îndemnat så continue så meargå:
„Prin credinøå a plecat el din Egipt, fårå så se teamå
de mânia împåratului; pentru cå a råmas neclintit ca µi
cum ar fi våzut pe Cel ce era nevåzut“
— Evrei 11:27 (Cornilescu 1923).

Nu ni se spune în detaliu ce a våzut, dar orice ar fi fost, l-a
susøinut, i-a menøinut vie nådejdea. Aµa de sigur a fost de ceea
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ce a våzut, cå a ales în mod deliberat calea care a dus la cåderea
lui în dizgraøie din ochii protectorului såu, a lui faraon. El L-a
våzut pe Isus µi în acest mod a fost întårit så persevereze în
curså:
„Så alergåm cu ståruinøå în alergarea care ne stå
înainte. Så ne uitåm øintå la Cåpetenia µi Desåvârµirea
credinøei noastre, adicå la Isus, care pentru bucuria
care-I ståtea înainte, a suferit crucea, a dispreøuit
ruµinea µi µade la dreapta scaunului de domnie al lui
Dumnezeu“ — Evrei 12:2 (Cornilescu 1923).

Bucuria puså înaintea lui Isus era invizibilå, dar vederea ei
L-a fåcut în stare så îndure crucea, ruµinea ei µi så meargå mai
departe. Dacå El a avut nevoie de acea viziune ca så poatå ieµi
biruitor, cu cât mai mult avem noi nevoie de ea!
Îndepårteazå frica
Apostolul Pavel consemneazå o experienøå în care a fost dus
pânå în al treilea cer unde a våzut lucruri atât de måreøe, încât
nu i-a fost îngåduit så vorbeascå despre ele. Nu explicå acest
fapt atitudinea lui faøå de moarte?
„...aµ dori mult så må mut µi så fiu cu Cristos, cåci
ar fi mult mai bine“ — Filipeni 1:23 (Cornilescu 1923).

Nu numai cå i-a dispårut teama de moarte, dar µi aµtepta cu
neråbdare så påråseascå aceastå lume la vremea potrivitå.
Aduce statornicie µi siguranøå
Pavel ne spune cå cele invizibile sunt realitatea sigurå. Cele
vizibile sunt trecåtoare, nesubstanøiale, nedemne de încredere.
„Pentru cå noi nu ne uitåm la lucrurile vizibile, ci la
cele invizibile; cåci lucrurile vizibile sunt trecåtoare,
pe când cele invizibile sunt veµnice“
— 2 Corinteni 4:18 (Cornilescu 1923).
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Într-o lume care este asemenea unei nave pe timp de furtunå, care
nu poate înainta, întrucât nu råspunde comenzilor cârmei µi se afundå
în apå, este vital så vedem påmântul în faøa noastrå. Fixându-ne ochii
asupra Stâncii Isus Cristos, suntem în siguranøå µi întåriøi.
Acum câøiva ani, în timp ce må plimbam cu fiul meu pe unul
din dealurile Scoøiei, am observat cå o ceaøå groaså se låsa cu
repeziciune µi, înainte ca aceasta så acopere totul în faøa ochilor
noµtri, fiul meu a våzut cå în spatele nostru se afla o pråpastie.
Pe måsurå ce ne-am continuat drumul, fiul meu urmårea
direcøia de mers cu ajutorul hårøii µi al busolei, dar când am
ajuns în vârf, n-am mai fost prea siguri cu privire la calea pe
care trebuia så o urmåm. Precauøi din cauza pråpastiei de a
cårei existenøå aflasem cu puøin timp înainte, ne-am continuat
drumul pas cu pas. Dintr-o datå ceaøa s-a risipit timp de o clipå,
dându-ne posibilitatea de a zåri râul care se ivise în faøa
noastrå. Aceastå clipå de luminå a fost suficientå pentru a ne
asigura cå suntem pe calea bunå. Sentimentul de nesiguranøå µi
insecuritate a dispårut µi ne-am continuat drumul cu încredere.

Tråind în aceastå lume trecåtoare, avem nevoie din când în
când de o viziune a lucrurilor veµnice. De îndatå ce le vedem,
trebuie så ne orientåm dupå ele.
Este un paradox ciudat cå, despre ceea ce noi credem cå este
durabil µi substanøial, Dumnezeu spune cå este doar o umbrå. Ωi despre
ceea ce noi simøim uneori cå este iluzoriu µi vaporos, Dumnezeu
spune cå este realitatea trainicå. Scriitorul le explicå evreilor:
„Ei fac o slujbå care este chipul µi umbra lucrurilor
cereµti“ — Evrei 8:5 (Cornilescu 1923).

Templul despre care evreii credeau cå este atât de solid, de
plin de siguranøå (Ieremia 7:4), de real era, în realitate, numai o
copie, o umbrå a realitåøii din ceruri. Acest concept se aplicå
celor mai multe din lucrurile care ne înconjoarå, lucruri pe care
ne sprijinim µi de care depindem pentru a ne asigura securitatea.
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Cum vedem noi lucrurile invizibile?
Necredincioµii îµi bat joc de acest concept al vederii celor
invizibile. Cu toate acestea, Dumnezeul cel invizibil a revelat
unele lucruri uimitoare despre Sine pentru ca toøi så vadå:
„În adevår însuµirile nevåzute ale Lui, puterea Lui
veµnicå µi dumnezeirea Lui se våd låmurit de la facerea
lumii, când te uiøi cu bågare de seamå la ele în lucrurile
fåcute de El. Aµa cå nu se pot desvinovåøi“
— Romani 1:20 (Cornilescu 1923).
Într-o dimineaøå, în timp ce vorbeam cu Dumnezeu înainte
de începerea unei noi zile, I-am cerut, asemenea lui Ilie,
så-mi arate faøa Lui. Mai târziu, în drum spre lucru, må
bucuram de frumoasa dimineaøå de primåvarå, de dealurile
din Pethland scåldate în lumina glorioaså a soarelui, de flori
µi de pomi. Pe când conduceam maµina, cred cå am auzit
urmåtoarele cuvinte:
„Iatå faøa Mea, µi iatå cåile Mele“.

Eu nu sunt un om încrezåtor în experienøe mistice, dar totul a
fost atât de real pentru mine. Puterea Lui veµnicå µi Natura Lui
divinå sunt în mod foarte clar demonstrate în ceea ce se vede în
jurul nostru, în aceastå lume. Ele se våd µi se înøeleg.
În cazul celui credincios, existå o cale mai profundå µi mai
limpede de a vedea lucrurile invizibile, µi anume prin studierea
Cuvântului lui Dumnezeu, în dependenøå de Duhul Sfânt. El va
ridica din când în când perdeaua µi ne va aråta puøin din ceea ce
se aflå dincolo de ea. El ne poate deschide ochii pentru a vedea
Adevårul µi ne poate face în stare så vedem ceea ce, în alte
condiøii, ar fi invizibil pentru ochii noµtri goi.
Dupå cum este scris:
„Lucruri pe care ochiul omului nu le-a våzut, urechea
nu le-a auzit µi la inima omului nu s-au suit, aµa sunt
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lucrurile pe care le-a pregåtit Dumnezeu pentru cei ce-L
iubesc. Nouå înså, Dumnezeu ni le-a descoperit prin
Duhul Såu. Cåci Duhul cerceteazå totul, chiar µi
lucrurile adânci ale lui Dumnezeu“
— 1 Corinteni 2:9-10 (Cornilescu 1923).

„Deschide-mi ochii,
µi voi vedea
lucrurile minunate
care sunt în legea Ta“
Psalm 119:18.
„Dumnezeu så fie în ochii mei,
µi în privirea mea.“
Sarum Missal
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