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PRefAță

Adevărata religie pune cerul şi pământul faţă în faţă şi face 
ca veşnicia să atingă timpul. Solul lui Hristos, deşi vorbeşte din 
partea lui Dumnezeu, trebuie şi „să se adreseze situaţiei“ în care 
se află ascultătorii săi, aşa cum spuneau quakerii; altfel va vorbi 
o limbă înţeleasă numai de el. el trebuie să vorbească generaţiei 
sale.

Mesajul acestei cărţi nu-şi trage rădăcinile din timpurile 
noastre, dar este adecvat lor şi cerut de o situaţie care există în 
Biserică de mai mulţi ani şi care se înrăutăţeşte constant. Mă refer 
la pierderea conceptului de maiestate din gândirea religioasă 
generală. Biserica a abandonat concepţia înaltă despre Dumnezeu 
pe care o avea cândva şi a înlocuit-o cu una atât de ieftină şi de 
lipsită de demnitate, încât aceasta a ajuns cu totul nevrednică de 
oamenii inteligenţi care vor să se închine cu adevărat. ea nu a 
făcut lucrul acesta în mod deliberat, ci treptat şi fără să-şi dea 
seama; şi tocmai această inconştienţă a Bisericii face ca situaţia 
ei să fie cu atât mai tragică.

Imaginea aceasta ieftină despre Dumnezeu, aproape universal 
prezentă în rândul creştinilor, este cauza a nenumărate alte rele 
mai mici. Din această eroare de bază a gândirii noastre religioase 
a rezultat o nouă filosofie a vieţii creştine.

O dată cu pierderea sentimentului maiestăţii s-au pierdut şi 
sentimentul de teamă sfântă şi cel al conştiinţei prezenţei divine. 
Ne-am pierdut spiritul de închinare şi capacitatea de a ne retrage 
în noi înşine pentru a-L întâmpina pe Dumnezeu în tăcere şi 
adorare. Creştinismul modern nu produce de fapt acel tip de 
creştin care să poată preţui sau trăi o viaţă în Duhul. Cuvintele: 
„Opriţi-vă şi să ştiţi că eu sunt Dumnezeu“1 nu mai înseamnă 
aproape nimic pentru credinciosul sigur de sine şi agitat al acestui 
mijloc de secol douăzeci.

Pierderea conceptului de maiestate a intervenit tocmai în 
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momentul în care forţele religioase fac cuceriri dramatice, iar 
bisericile sunt mai prospere ca oricând în ultimele sute de ani. 
Dar lucrul cel mai alarmant este că aceste cuceriri sunt, de cele 
mai multe ori, de natură exterioară, pe când pierderile sunt în 
întregime de natură interioară; şi din moment ce prin condiţiile 
interioare este afectată calitatea religiei noastre, este foarte 
posibil ca presupusele noastre câştiguri să nu fie decât pierderi 
răspândite pe o arie mai largă.

Singura cale de recuperare a pierderilor noastre spirituale 
este întoarcerea la cauza lor şi aplicarea corecţiilor cerute de 
adevăr. Declinul înregistrat de cunoştinţele noastre despre Cel 
Preasfânt constituie rădăcina necazurilor noastre. Redescoperirea 
maiestăţii lui Dumnezeu va contribui mult la înlăturarea lor. Dacă 
imaginea noastră despre Dumnezeu este eronată sau inadecvată, 
este imposibil să păstrăm în practică o morală sănătoasă sau o 
atitudine interioară corectă. Dacă vrem să avem iarăşi putere 
spirituală în vieţile noastre, trebuie să începem să-L vedem tot 
mai mult pe Dumnezeu aşa cum este el în realitate. 

Ca o umilă contribuţie la mai buna cunoaştere a Maiestăţii 
Celeste, vă încredinţez studiul ce urmează, plin de reverenţă 
faţă de atributele lui Dumnezeu. Dacă astăzi creştinii ar mai citi 
lucrări ca acelea scrise de Augustin sau Anselm, o carte ca cea 
de faţă nu şi-ar mai avea rostul. Dar astfel de învăţători luminaţi 
le sunt cunoscuţi creştinilor moderni numai după nume. editurile 
retipăresc cu conştiinciozitate cărţile lor şi ele apar la timp pe 
rafturile bibliotecilor noastre. Dar tocmai aici este necazul: ele 
rămân acolo, pe raft. Actuala tendinţă religioasă face ca lectura lor 
să fie practic imposibilă, chiar şi pentru creştinii cu înalte studii.

S-ar părea că nu mulţi sunt creştinii care răzbesc prin miile de 
pagini dificile ale scrierilor religioase, care cer un efort susţinut 
de concentrare. Astfel de cărţi le aduc multora aminte de scriitorii 
clasici pe care au fost obligaţi să-i citească la şcoală şi, de aceea, 
sunt abandonate cu un sentiment de descurajare.

Din acest motiv, un efort ca studiul acesta s-ar putea să nu fie 
lipsit de urmări benefice. De vreme ce cartea de faţă nu are un stil 
esoteric şi nici tehnic, ci este scrisă într-un limbaj al închinării, 
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lipsit de pretenţii literare, poate că unii oameni vor fi atraşi s-o 
citească. Deşi cred că nu se va găsi aici nimic care să contravină 
teologiei creştine sănătoase, totuşi nu scriu pentru teologii de 
profesie, ci pentru omul simplu, pe care inima îl îmboldeşte să-L 
caute pe Dumnezeu Însuşi.

Speranţa mea este că această carte va contribui cât de cât 
la încurajarea unei religii care să sălăşluiască în însăşi inima 
individului; şi dacă se vor găsi câţiva oameni care citind-o vor 
fi încurajaţi să-şi facă o practică din meditarea plină de reverenţă 
asupra fiinţei lui Dumnezeu, lucrul acesta va constitui o răsplată 
mai mult decât meritată pentru efortul necesar scrierii ei.

Note:
1. Ps. 46:10.
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CAPITOLUL 1

De ce este necesar să avem o concepție 
corectă despre Dumnezeu

O, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, nu Dumnezeul 
filosofilor şi al înţelepţilor, ci Dumnezeul prorocilor şi al apos-
tolilor; şi, mai presus de orice, Dumnezeul şi Tatăl Domnului 
nostru Isus Hristos, fi-voi eu în stare să Te prezint cum se 
cuvine?

Cei ce nu Te cunosc îşi închipuie că Tu eşti ceea ce nu 
eşti şi, în felul acesta, nu se închină Ţie, ci unei fiinţe create 
de propria lor imaginaţie; de aceea, luminează-ne mintea, 
Doamne, ca să Te putem cunoaşte aşa cum eşti şi, astfel, să Te 
putem iubi şi slăvi într-un mod desăvârşit şi vrednic de Tine.

În Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.

esenţial pentru fiinţa umană este modul în care Îl concepem 
pe Dumnezeu.

Istoria omenirii va arăta, probabil, că niciun popor nu s-a 
ridicat vreodată mai presus de religia lui, iar istoria spirituală a 
omului demonstrează cu certitudine faptul că nicio religie n-a fost 
vreodată superioară ideii ei despre Dumnezeu. Profunzimea sau 
superficialitatea gândirii celui ce se închină determină calitatea 
închinării, prin urmare închinarea poate fi sfântă sau nedemnă. 

Din acest motiv, cea mai serioasă problemă care stă în faţa 
Bisericii este întotdeauna Dumnezeu Însuşi, iar lucrul cel mai 
important pentru un om este nu ceea ce spune sau face la un 
moment dat, ci modul în care se raportează lăuntric la Dumnezeu. 
Prin nu ştiu ce lege tainică a sufletului, noi avem tendinţa să 
acţionăm conform imaginii noastre mentale despre Dumnezeu, 
lucru adevărat nu numai cu privire la fiecare creştin în parte, ci şi 
la comunitatea de creştini care alcătuieşte Biserica. Întotdeauna, 
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lucrul cel mai revelator despre Biserică este imaginea ei despre 
Dumnezeu, după cum cel mai semnificativ mesaj al ei este ceea 
ce spune ea despre Dumnezeu sau ceea ce lasă nerostit, căci, 
adesea, tăcerea ei este mai elocventă decât vorbele. Biserica se 
autodefineşte prin mărturia ei despre Dumnezeu. 

Dacă cineva ne-ar da un răspuns complet la întrebarea: „Cum 
Îl concepi pe Dumnezeu?“, i-am putea prezice cu certitudine 
viitorul spiritual. Dacă am avea posibilitatea să aflăm cu exacti-
tate ce anume gândesc liderii cei mai influenţi din zilele noastre 
despre Dumnezeu, atunci am putea prevesti cu oarecare precizie 
pe ce poziţie se va găsi Biserica mâine.

fără îndoială, gândul cel mai măreţ pe care-l poate nutri mintea 
omului este gândul despre Dumnezeu şi, în orice limbă, cuvântul 
care Îl numeşte pe Dumnezeu are cea mai mare greutate. Gândirea 
şi vorbirea sunt darurile lui Dumnezeu pentru fiinţele create după 
chipul şi asemănarea Sa; ele sunt asociate îndeaproape cu fiinţa Lui 
şi este cu neputinţă să le despărţim de el. Deosebit de semnificativ 
este faptul că primul cuvânt a fost Cuvântul: „Şi Cuvântul era 
cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.“1 Noi vorbim fiindcă 
Dumnezeu a vorbit. În el, cuvântul şi ideea sunt indivizibile. 

este vital pentru noi ca ideea noastră despre Dumnezeu să 
corespundă cât mai mult posibil cu ceea ce este fiinţa Sa în 
realitate. Comparate cu adevăratele noastre gânduri despre 
Dumnezeu, formulările crezurilor noastre nu au prea mare 
valoare. Adevărata noastră idee despre Dumnezeu poate zăcea 
îngropată sub molozul noţiunilor religioase convenţionale şi se 
prea poate să fie nevoie de o căutare viguroasă şi competentă 
pentru a o dezgropa şi prezenta în forma ei adevărată. Numai 
după truda unei dureroase autoverificări ne putem aştepta să 
descoperim ce gândim de fapt despre Dumnezeu. O concepţie 
corectă despre Dumnezeu este fundamentală nu numai pentru 
teologia sistematică, ci şi pentru trăirea creştină practică. ea este 
pentru închinare ceea ce este temelia pentru un templu: când 
aceasta este necorespunzătoare sau strâmbă, mai devreme sau 
mai târziu întregul edificiu se va prăbuşi. eu cred că este puţin 
probabil să întâlneşti o doctrină eronată sau o situaţie în care 
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etica creştină nu este aplicată şi care să nu aibă la origine gânduri 
imperfecte sau nedemne despre Dumnezeu. 

Părerea mea este că la acest mijloc de veac douăzeci, concepţia 
creştină despre Dumnezeu a decăzut într-atâta, încât este cu 
totul nedemnă de Dumnezeul Cel Preaînalt, iar pentru creştinii 
practicanţi ea atinge proporţiile unei calamităţi morale.

Chiar dacă ne-am confrunta dintr-o dată cu toate problemele 
cerului şi ale pământului, aceasta n-ar fi nimic în comparaţie cu 
copleşitoarea problemă privitoare la Dumnezeu: anume faptul că 
El există, cum anume este el şi ce anume trebuie să facem noi, ca 
fiinţe morale, relativ la acestea.

Omul care ajunge la o credinţă corectă despre Dumnezeu este 
eliberat de o mulţime de probleme vremelnice, căci dintr-o dată 
îşi dă seama că ele sunt legate de chestiuni care, în cel mai rău 
caz, îl pot preocupa pentru scurtă vreme; dar chiar dacă mulţimea 
de probleme vremelnice i-ar fi ridicate de pe umeri, această mare 
povară a veşniciei, singură, l-ar apăsa cu o greutate mai zdrobitoare 
decât toate nenorocirile din lume puse una peste alta. Povara 
aceasta atât de mare reprezintă obligaţia lui faţă de Dumnezeu. 
ea include datoria de a-L iubi pe Dumnezeu neîntârziat şi pentru 
toată viaţa, cu toată puterea cugetului şi a sufletului, de a dovedi 
ascultare desăvârşită faţă de el şi de a I se închina într-un chip 
vrednic de el. Iar atunci când conştiinţa chinuită a omului îi spune 
că el n-a făcut nimic de felul acesta, ci încă din copilărie s-a făcut 
vinovat de răzvrătire împotriva Maiestăţii cereşti, povara lăuntrică 
a autoacuzaţiilor poate deveni insuportabilă.

evanghelia ne poate lua de pe inimă această povară nimicitoare, 
poate aduce frumuseţe acolo unde nu mai este decât cenuşă şi 
poate îmbrăca în slavă un duh mâhnit. Dar dacă omul nu simte 
greutatea acestei poveri, evanghelia nu înseamnă nimic pentru 
el; şi până când nu va ajunge să-L vadă pe Dumnezeu înălţat pe 
scaunul Lui de domnie, nu va simţi niciun chin şi nicio povară. O 
concepţie măruntă despre Dumnezeu distruge evanghelia pentru 
toţi cei care gândesc astfel.

Dintre toate păcatele spre care este înclinată inima omului, 
cu greu ai putea găsi unul pe care Dumnezeu să-l urască mai 


