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Când plănuia să creeze fiinţe inteligente, îngeri sau locuitori ai altor planete, Dumnezeu a 
luat o decizie fundamentală pe care cred că nimeni dintre noi nu ar fi îndrăznit să o ia: A hotărât 
să dea libertate tuturor inteligenţelor create. În acest punct intervine misteriosul verset care 
vorbeşte despre Isus ca fiind „Mielul junghiat de la întemeierea lumii” (Apoc 13:8).

De îndată ce Dumnezeu, în dragostea Lui insondabilă, a decis să dea libertate 
inteligenţelor create, ea a devenit activă. El a început imediat să plătească costul acelei libertăţi. 
Încercaţi să vă imaginaţi ce a însemnat pentru Dumnezeu acel dar al libertăţii, care vedea cum 
vor abuza de el inteligenţele create. Atunci de ce a continuat acel proiect? Ştia că nu există altă 
cale de a avea un univers al dragostei. Îngerii şi oamenii nu pot iubi dacă nu au libertate de 
alegere.

Crede cineva că eu am fost obligat să o iubesc pe soţia mea, Norma, în toţi aceşti ani? Că 
am fost cumva programaţi să jucăm acest joc numit dragoste, fără să avem nici o decizie pro sau 
contra?

Libertatea de alegere are, totuşi, o latură periculoasă. Uneori persoana iubită nu este 
dispusă să te iubească şi ea. Ce poţi face? Doare teribil. Părinţii ştiu ce înseamnă suferinţa de a 
privi cum copiii lor alunecă la vale pe drumuri interzise.

Dumnezeu a văzut acest lucru mai înainte. El a început să plătească preţul în clipa când a 
oferit darul şi de atunci continuă să plătească. Dacă vreţi să aveţi o simplă licărire despre cât L-a 
costat pe Dumnezeu libertatea, priviţi pe Isus murind. Dar crucea nu este deât o licărire. Ea este 
simbolul despre ce se întâmplă cu Dumnezeu de la întemeierea lumilor.

Cât de mult a oferit Dumnezeu acestei lumi? Doar pentru începători – Dumnezeu ne-a 
oferit o porţie bogată de durere divină odată cu libertatea. Măsuraţi suferinţa Lui prin mii de 
holocausturi, cum au fost cele prin care au trecut iudeii din Germania. Gândiţi-vă la agonia 
produsă de mii de tornade, cutremure şi milioane de războaie. Câţi părinţi nu au privit moartea 
copiilor lor, prin accidente sau boli! Ce a fost durerea lor? Înmulţiţi-o de miliarde de ori. 
Dumnezeu a suportat această agonie şi tot mai crede că merită libertatea oferită. Că noi suntem 
vrednici de o asemenea libertate. Că a meritat să îndure, pentru noi, agonia acumulată de la 
facerea lumilor.

El este chiar Mielul… şi Leul. El a ales să fie „Mielul înjunghiat” deoarece a considerat 
libertatea a fi mai valoroasă decât preţul pe care l-a plătit. A devenit Leul pentru toţi cei care Îl 
vor numi Domn. Pentru cei care au descoperit în El nevoia unui păcătos pierdut, iertare şi putere, 
a respira clipă de clipă „vrednic este Mielul” devine cea mai mare bucurie a vieţii lor.
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