Olhos desvendados, maravilhas reveladas
É impossível ver de olhos vendados. Com os olhos vendados, somos privados
de enxergar a realidade que existe além deles e só conseguimos “ver” o
escuro.
Considerando o ensino bíblico acerca da Queda do homem em pecado,
podemos afirmar que todo homem nasce com os “olhos do coração”
vendados, e consequentemente, privados de enxergar as maravilhas da lei de
Deus. Com a expressão “olhos do coração”, nos referimos àquilo que faz a
ligação entre o centro mais profundo da existência humana – o nosso coração
- e Deus, o nosso Criador. Sendo assim, precisamos que alguém tire a venda
de nossos olhos.
Temos no Salmo 119.18, uma oração maravilhosamente transformadora:
“Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei”.
Trata-se de um pedido, que quando atendido, leva ao cumprimento de uma
promessa, que por sua vez, proporciona ao pedinte uma experiência
vivificadora.
O pedido é para que Deus tire a venda que impede os olhos de enxergarem
algo. A promessa é que na lei de Deus existem maravilhas, maravilhas essas
que serão contempladas por aqueles que forem agraciados pelo
desvendamento dos seus olhos.
É o pecado que nos faz entender a lei como algo ruim. No salmo 19.7 lemos
que: “A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; o testemunho do SENHOR
é fiel e dá sabedoria aos símplices”. Se o Senhor garante que sua lei é perfeita,
restaura a alma, que é fiel e que dá sabedoria aos símplices e ao mesmo
tempo eu a vejo como algo ruim, então é óbvio que o erro está em mim e não
nela.
As maravilhas da lei de Deus só serão contempladas quando nossas vendas
forem retiradas e os nossos olhos forem diariamente cuidados pelo próprio
Senhor.
É possível que uma pessoa cega de seus olhos naturais, experimente o
desvendar dos olhos do coração e contemple as maravilhas da lei de Deus. Por
outro lado, é possível que alguém que enxergue bem com seus olhos naturais,
passe a vida toda sem experimentar as maravilhas da lei do SENHOR, pelo fato
de seus olhos espirituais estarem vendados.
A questão é: meus olhos já contemplaram e contemplam as maravilhas da lei
do SENHOR? Se sim, glorifique a Deus e peça que o colírio da graça continue
a auxiliá-lo nesse maravilhoso contemplar. Entretanto, se a resposta for
negativa, ainda há esperança. Se prostre e clame com todo o seu coração a
oração do salmista: “Desvenda os meus olhos para que eu contemple as
maravilhas da tua lei”.
Lembre-se que quem possibilita o contemplar das maravilhas da lei de Deus
para nós é aquele que pagou o preço de nossos pecados, cumpriu toda a lei
nos reconciliou com o Pai: o Senhor Jesus Cristo. Cristo torna possível o
desvendar e o contemplar das maravilhas que só existem por causa Dele.
Uma igreja formada por pessoas que fazem essa oração e experimenta o seu
cumprimento irá querer orar mais, ler mais as Escrituras, ouvir mais pregações
bíblicas, congregar mais, testemunhar, evangelizar, terá mais convicção de
seus pecados e se maravilhará mais com o Senhor Jesus Cristo e sua obra na
cruz. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a experimentar as
maravilhas de Sua lei. Em Cristo. Amém
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