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Prejudecata despre Forþa impersonalã

L

uke Skywalker, tocmai scãpat din mâinile Oamenilor
nisipurilor, stã alãturi de Obi Wan Kenobi în peºtera sa spartanã
de pe planeta Tatooine. Luke a aflat cu stupoare cã Obi Wan era un
cavaler Jedi care a luptat alãturi de tatãl lui în tot felul de rãzboaie
cereºti. Obi-Wan îi dã o sabie laser care aparþinuse cândva tatãlui
lui Luke ºi pomeneºte în timpul convorbirii lor ceva despre Forþã.
Forþa? întreabã Luke.
Pãi, rãspunde Obi-Wan, Forþa este cea care îi dã putere unui
Jedi. Este un câmp de energie creat de toate fiinþele vii. Ne
înconjoarã ºi ne pãtrunde prin toþi porii. Ea leagã galaxiile la un
loc.
Conceptul de Forþã, care apare în toatã seria Rãzboiului Stelelor,
e destul de uºor asimilat în ziua de azi mai ales pentru cã mulþi
oameni ºi-l imagineazã astfel pe Dumnezeu, respectiv ca pe o
energie fãrã formã ºi chip care înconjoarã ºi guverneazã în mod
tainic universul.
Acest lucru este o prejudecatã.
Da, Dumnezeu într-adevãr înconjoarã ºi guverneazã Universul;
El este prezent în orice loc, este Spirit însã nu e nicidecum vreo
forþã misterioasã ºi nici vreo energie care se fereºte sã se arate
ºi care îºi are sãlaºul pe acolo, pe undeva. El nu este un lucru,
un obiect de gen neutru. Lucrul surprinzãtor referitor la
Dumnezeu este acela cã El e un Dumnezeu personal.
Eu îi iubesc pe cei ce mã iubesc, spune El, ºi cei ce mã cautã
cu tot dinadinsul mã gãsesc (Proverbe 8:17). Observaþi pronumele
personale folosite de Dumnezeu referitoare la propriul Sine: eu,
mã; sunã ele ca un fel de energie cosmicã?
Departe de a fi o forþã impersonalã, Dumnezeu ne apare în
Scripturã ca fiind Dumnezeul lui Avraam, Isaac ºi Iacov. Îºi declinã
identitatea în faþa lui Moise ºi se descoperã unui bãiat pe nume
Samuel. Vorbeºte cu Isaia în Templu ºi lui Ieremia îi spune: Mai
înainte ca sã te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoºteam
(Ieremia 1:5). Apostolul Pavel îl numeºte Dumnezeul meu ºi
regele David îl numeºte tatã al celor fãrã de tatã ºi apãrãtor al
vãduvelor. Toþi creºtinii au primit acest statut de înfiaþi ºi de aceea
îl pot numi Ava, adicã Tatã (Romani 8:15).
Dumnezeu, adevãratul Dumnezeu, este interesat de noi în mod
direct ºi personal, ne cunoaºte pe nume. El spune alor Sãi: Iatã cã
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te-am sãpat pe mâinile Mele (Isaia 49:16). Apostolul Petru ne
reaminteºte cã El Însuºi îngrijeºte de voi (1 Petru 5:7). Isus spune
cã pânã ºi perii din cap, toþi vã sunt numãraþi (Matei 10:30), ºi
Dumnezeu ne promite cã Voi Mã veþi chema ºi veþi pleca; Mã veþi
ruga ºi vã voi asculta. Mã veþi cãuta ºi Mã veþi gãsi, dacã Mã veþi
cãuta cu toatã inima (Ieremia 29:1213). Iatã o promisiune care
poate fi liniºtit luatã ca fiind foarte personalã.

Temã de casã
Nu te lãsa furat de prejudecata Forþei impersonale ºi întãreºtete în credinþã fãcând urmãtoarea muncã independentã:
Citeºte Ieremia 29:1213 ºi înconjoarã fiecare pronume personal
întâlnit în acele versete.
Localizeazã pronumele din Ieremia 1:5 citat în capitolul de faþã.
Citeºte despre întâlnirea dintre Moise ºi Dumnezeu din Exod
3:115. Cum se identificã Dumnezeu pe Sine în faþa lui Moise în
versetul 6? Cum se autoproclamã El în versetul 14? De câte ori
foloseºte Dumnezeu pronumele personal Eu în aceste versete
(numãrã-le ºi scrie rãspunsul aici: _________________________ ).

