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Asemãnareo
Ce minunată lucrare e omul, cât de nobilă îi este inteligenţa,  
ce fără de număr îi sunt facultăţile, alcătuirile şi mişcările,  

cât de chibzuit şi de admirabil e în faptele sale,  
cât de asemenea unui înger în puterea sa de înţelegere,  

cât de asemenea unui zeu!

William Shakespeare1

Omul nu e un balon care se înalţă spre cer, nici o cârtiţă care scormoneşte în ţărână;  
ci e, mai degrabă, un fel de copac, ale cărui rădăcini îşi trag hrana din pământ,  

în vreme ce ramurile sale cele mai înalte par să se înalţe aproape de stele.

G. K. Chesterton

Ce altceva este Pământul, dacă nu un Cuib 
de pe marginea căruia cădem cu toţii?

Emily Dickinson

Draperiile despărţeau grupul meu de zece rezi‑
denţi şi studenţi medicinişti de restul salonului 
cu patruzeci de paturi. Din exterior, Spitalul Co‑
legiului Medical Creştin din Vellore semăna cu 
un stabiliment occidental modern, dar, în inte‑
rior, era cu totul indian. Salonul forfotea de acti‑
vitate, chiar dincolo de draperia noastră: famili‑
ile bolnavilor aduceau mâncare gătită acasă, iar
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asistentele alungau animalele care se hrăneau cu resturi, ciorile şi, 
uneori, câte o maimuţă.

Noi, cei de dincolo de draperii, ne dedicam întreaga atenţie tână‑
rului nostru coleg, care punea diagnosticul. Era pe jumătate îngenun‑
cheat, în poziţia pe care i‑o arătasem eu, cu mâna caldă strecurată 
pe sub aşternuturi şi odihnindu‑se pe abdomenul gol al pacientei. 
În timp ce degetele căutau cu delicateţe semne ale bolii, continua să 
pună o serie de întrebări care demonstrau că încerca să decidă dacă 
are de‑a face cu un caz de apendicită sau cu o infecţie ovariană. 

Deodată, ceva mi‑a reţinut privirea – o uşoară schimbare în 
mimica rezidentului. Să fi fost sprânceana care se arcuia în sus? 
O amintire mi se trezea vag în minte, dar nu reuşeam s‑o evoc pe 
deplin. Întrebările internului se îndreptau către o zonă delicată, 
mai ales pentru pudica societate hindusă. Fusese femeia expusă 
vreodată unei infecţii venerice? Muşchii feţei medicului rezident 
se contractau într‑o expresie care combina compasiune, curiozitate 
şi o căldură dezarmantă, privindu‑şi pacienta în ochi, în tot acest 
timp, şi adresându‑i întrebările. Însuşi chipul său o convingea pe 
femeie să se relaxeze, să‑şi lase deoparte stânjeneala şi să ne spună 
adevărul.

În acel moment, mi‑am recăpătat brusc memoria. Desigur! Sprân‑
ceana stângă ridicată, cea dreaptă orientată în jos, ochii plini de viaţă – 
acestea erau, negreşit, trăsăturile fostului meu chirurg‑şef din Londra, 
profesorul Robin Pilcher. Am tras aer în piept şi am scos o exclamaţie. 
Studenţii şi‑au îndreptat privirile spre mine, uimiţi de reacţia mea. Nu 
m‑am putut abţine: parcă internul studiase figura profesorului Pilcher 
pentru o probă de teatru, iar acum recurgea la repertoriul său, pentru 
a mă impresiona.

Drept răspuns la privirile lor întrebătoare, mi‑am explicat reacţia: 
„Asta e mimica fostului meu şef! Ce coincidenţă – ai exact aceeaşi 
expresie, deşi n‑ai fost niciodată în Anglia, iar Pilcher sigur n‑a vizitat 
niciodată India.“

La început, studenţii m‑au privit tăcuţi, nedumeriţi. În cele din 
urmă, vreo doi‑trei dintre ei au zâmbit larg. „Nu cunoaştem nici un 
profesor Pilcher, a spus unul, dar, domnule doctor Brand, mimica pe 
care a afişat‑o a fost întocmai figura dumneavoastră.“
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Mai târziu în seara aceea, pe când mă aflam singur în birou, m‑am 
gândit la vremurile în care mă aflasem sub îndrumarea lui Pilcher. 
Crezusem că învăţam de la el tehnici de chirurgie şi proceduri de dia‑
gnosticare. Dar el îşi imprimase asupra mea şi reflexele, expresiile fe‑
ţei, până şi zâmbetul, pentru ca toate acestea să fie şi ele transmise din 
generaţie în generaţie, într‑un lanţ uman neîntrerupt. Era un zâmbet 
blajin, numai bun să risipească ceaţa stânjenelii şi să încurajeze fran‑
cheţea unui pacient. Ce manual sau ce program de calculator ar fi 
putut înregistra expresia feţei care trebuia afişată în spatele draperiei, 
în momentul respectiv?

Acum, eu, studentul lui Pilcher, devenisem o verigă a lanţului, un 
purtător al înţelepciunii sale către nişte studenţi aflaţi la peste paispreze‑
ce mii de kilometri depărtare. Medicul indian, tânăr şi cu pielea brună, 
vorbind în dialectul tamil, avea puţine trăsături în comun cu Pilcher sau 
cu mine. Şi totuşi, într‑un anume fel, evocase chipul vechiului meu şef 
cu atâta precizie, încât m‑a făcut să tresar de emoţie şi m‑a transportat 
înapoi la zilele studenţiei. Gândul acesta m‑a făcut să percep limpede 
noţiunea de „chip“, pe care astăzi am numi‑o imagine. 

Cuvântul „imagine“, aşa cum ne este familiar nouă azi, a cam pierdut 
din sensul său, aşa încât azi el conotează aproape opusul sensului său 
iniţial, de „asemănare“. În ziua de azi, politicienii îşi angajează un con‑
silier de imagine, candidatul pentru un anumit post se îmbracă pentru 
a proiecta o anumită imagine, o companie îşi caută imaginea adecvată. 
În toate aceste contexte, „imagine“ a ajuns să însemne iluzia a ceea ce 
un lucru este prezentat a fi, şi nu esenţa a ceea ce el este în fond.*

* Un exemplu al schimbărilor de sens: lucrătorii agenţiilor de publicitate se întru‑
nesc în fiecare zi şi dezbat felul cum ar trebui să repoziţioneze „imaginea“ produ‑
selor oferite de clienţii lor. Acum douăzeci de ani, o marcă de ţigări, purtând spil‑
cuitul nume Marlborough, trecea printr‑o perioadă de declin al vânzărilor; bărbaţii 
evitau aceste ţigări, din pricina imaginii lor preponderent feminine. O campanie 
promoţională masivă a remodelat imaginea ţigărilor, schimbând ortografia nume‑
lui şi creând „bărbatul Marlboro“. Astăzi, ţigările Marlboro evocă imaginea unui 
cowboy cu chip dârz şi călit, singur în munţi, care‑şi aprinde ,,un Marlboro“, în 
timpul unui scurt răgaz din timpul activităţilor sale solicitante. Realitatea esenţială 
nu s‑a schimbat: e aceeaşi ţigară dintotdeauna. Numai iluzia – imaginea – ţigării 
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În cartea aceasta, intitulată Creaţi după chipul Său, vreau să în‑
tăresc sensul originar al cuvântului „imagine“, acela de asemănare 
exactă, nu de iluzie înşelătoare. Trebuie să ne întoarcem la conceptul 
de „asemănare“, pentru a înţelege noţiunea de „imagine“ sau de „ase‑
mănare cu Dumnezeu“, pe care încercăm s‑o comunicăm. Reverbera‑
ţii ale sensului acestuia originar răzbat încă. De pildă, când mă uit la 
o celulă nervoasă printr‑un microscop electronic cu scanare, studiez 
imaginea neuronului. Nu mă uit la neuronul însuşi – mărimea sa re‑
dusă face imposibil acest lucru – ci la o imagine reasamblată, care 
îl reproduce fidel, pentru ca să‑l pot vedea. În acest caz, imaginea 
amplifică, nu denaturează esenţa celulei.

În mod asemănător, fotografii folosesc cuvântul „imagine“ pentru 
a‑şi descrie produsul finit. Imaginea unei păduri de sequoia aplatizată 
pe un mic dreptunghi alb‑negru cu siguranţă că nu exprimă deplină‑
tatea originalului, dar, când este developată de un maestru precum 
Ansel Adams, poate transmite cu multă forţă esenţa originalului.

Sau gândiţi‑vă la o masă de protoplasmă, de vreo patru kilograme 
şi ceva, agitându‑se spasmodic într‑o pătură. Tatăl bebeluşului cântă‑
reşte de cincisprezece ori mai mult şi posedă o gamă mult mai mare 
de abilităţi şi de trăsături de personalitate. Şi totuşi mama afirmă cu 
mândrie că bebeluşul seamănă leit cu tatăl său. Un musafir se uită mai 
îndeaproape. Da, există o asemănare, evidentă acum într‑o gropiţă 
din obraji, în nările uşor lărgite, într‑un lob al urechii mai deosebit. 
Nu peste mult timp, unele particularităţi ale modului de a vorbi şi ale 
posturii, împreună cu o mie de alte trăsături mimetice ale copilului, 
vor evoca negreşit imaginea tatălui. 

Aceste utilizări ale cuvântului „imagine“, aplicate microscopului, 
fotografiei şi bebeluşului, au un sens similar „imaginii“ (sau chipului) 
profesorului Pilcher pe care am transmis‑o, inconştient, mai multor 
studenţi indieni. Toate sunt imagini adevărate, o asemănare a unui 
subiect exprimată vizibil de un alt subiect. Şi toate aduc lumină asu‑
pra misterioasei şi grandioasei expresii biblice „chipul lui Dumnezeu“. 
Expresia aceasta apare chiar în primul capitol al Genesei, şi autorul 

s‑a schimbat. Drept rezultat, Marlboro a devenit cea mai vândută marcă de ţigări 
americane.
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ei pare să se bâlbâie de emoţie, afirmând de două ori un concept toc‑
mai menţionat în versetul anterior: „Dumnezeu a făcut pe om după 
chipul Său, l‑a făcut după chipul lui Dumnezeu“ (Gen. 1:27). Chipul 
(sau imaginea) lui Dumnezeu – l‑a primit primul om de pe pământ 
şi, printr‑un fel de fenomen de refracţie, cu toţii posedăm această 
calitate „minunat de stranie“. 

Cum pot fiinţele umane, fiinţe vizibile, să exprime chipul lui Dum‑
nezeu? Cu siguranţă, nu se poate să arătăm ca El, să avem aceleaşi 
trăsături caracteristice ale sprâncenelor sau ale lobului urechii, căci 
Dumnezeu este un duh invizibil. Filozofii şi teologii speculează de 
mult timp asupra sensurilor pe care le‑ar putea avea această expresie. 
În mod previzibil, aceştia tind să proiecteze asupra definiţiilor date 
principalele preocupări ale erei în care trăiesc. Iluminismul ne asi‑
gură că asemănarea cu Dumnezeu constă în capacitatea de a raţiona, 
pietiştii o identifică drept facultatea spirituală, victorienii pretind că 
ar fi capacitatea de a emite judecăţi morale, iar gânditorii Renaşterii 
localizează chipul lui Dumnezeu în creativitatea artistică a omului. 
Dar epoca noastră, dominată de psihologie? Ce altceva ar putea fi 
acea asemănare, suntem sfătuiţi acum, dacă nu capacitatea noastră de 
a ne relaţiona la alţi oameni şi la Dumnezeu?

Pentru că nici chiar teologii profesionişti nu au reuşit să ajungă 
la un consens, de‑a lungul secolelor, nu voi încerca o definiţie com‑
prehensivă, spunând că asemănarea cu Dumnezeu constă în asta, şi 
nu în altceva. Dar, pentru că reprezintă tot ceea ce omul are unic în 
rândul creaţiilor lui Dumnezeu, expresia merită câteva momente de 
reflecţie.

În naraţiunea Genesei, conceptul de „chip al lui Dumnezeu“ apa‑
re la desăvârşirea întregii creaţii. În fiecare etapă a acestui proces, 
notează cu silinţă Genesa, Dumnezeu Se uită îndărăt la creaţia Sa şi o 
declară „bună“. Însă creaţiei îi mai lipseşte o fiinţă, care să oglindească 
chipul lui Dumnezeu Însuşi. Abia după ce toate pregătirile au fost 
desăvârşite, Dumnezeu anunţă punctul culminant al vieţii de pe pă‑
mânt: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; 
el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, 
peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ“ 
(Gen. 1:26).
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Dintre toate fiinţele create de Dumnezeu, numai omul primeşte 
chipul Său, iar această însuşire ne distinge de orice altceva. Posedăm 
o însuşire pe care nici un alt animal n‑o are: suntem legaţi, în esenţa 
noastră, de Dumnezeu. (Mai târziu, când Dumnezeu vorbeşte cu Noe 
despre limitele stăpânirii umane peste animale, această însuşire de a 
avea chipul lui Dumnezeu apare iarăşi, ca o delimitare hotărâtoare şi 
covârşitoare între om şi alte fiinţe. A omorî un animal înseamnă un 
lucru; a‑ţi omorî unul dintre semeni înseamnă cu totul alt lucru, „căci 
Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui“ (Gen. 9:6).

Unul dintre marii artişti ai istoriei a redat succesiunea Creaţiei pe 
bolta de piatră a Capelei Sixtine din Roma. Michelangelo a ales drept 
punct central al minunatei sale opere tocmai momentul în care Dum‑
nezeu l‑a trezit pe om la viaţă, dându‑i chipul Său.

Am vizitat Capela Sixtină, în ambianţa sa contemporană, cu mult 
diferită de ceea ce a intenţionat, probabil, Michelangelo să fie cadrul 
operei sale. Turiştii sunt primiţi în grupuri de până la câteva sute, 
mulţi dintre ei având peste urechi nişte căşti din plastic alb, ca nişte 
excrescenţe dureroase. Cu toţii ascultă o înregistrare care‑i ghidează 
prin capelă. În clipa în care păşesc în încăperea aceea splendidă, în 
loc să se uite în sus, ei se uită în jos, mergând pe urmele benzii roşii, 
care trasează zona unde se transmite înregistrarea.

Nimic nu poate pregăti vizitatorii pentru ceea ce văd atunci când, 
la indicaţiile înregistrării, îşi ridică ochii. Fiecare centimetru al marii 
încăperi e acoperit de opere de artă magnifice: despărţirea luminii de 
întuneric, crearea soarelui şi a planetelor, zilele lui Noe, Judecata de 
Apoi. Iar în centrul centrului, în ochiul calm al vârtejului de fresce, 
Michelangelo a zugrăvit facerea omului.

Trupul bine legat al lui Adam se odihneşte pe pământ, în poziţia 
clasică a zeilor antici ai râurilor. Somnoros, îşi ridică mâna, întin‑
zând‑o către ceruri, de unde Dumnezeu Însuşi întinde mâna înspre 
pământ. Mâna lui Dumnezeu şi cea a lui Adam nu se ating de fapt. 
Degetele le sunt distanţate de o despărţitură, asemenea unei sinapse, 
prin care se revarsă energia lui Dumnezeu. 

În unele privinţe, Michelangelo a captat facerea omului aşa cum 
n‑a mai făcut‑o nici un artist. Însuşi cuvântul „Adam“ înseamnă, în 
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ebraică, „pământ“ sau „praf“, iar Adam stă aşezat pe pământ fizic. 
Dar Michelangelo a exprimat şi natura duală a lui Adam, portretizând 
clipa în care Dumnezeu a întins mâna peste vid pentru a transmite 
viaţă spirituală. A doua relatare a creării omului, din Genesa 2, adau‑
gă mai multe detalii: „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna 
pământului, i‑a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s‑a făcut astfel 
un suflet viu“ (2:7).

Când eram copil şi auzeam acest verset, mi‑l imaginam pe Adam 
şezând întins pe pământ, desăvârşit din punct de vedere fizic, dar încă 
fără viaţă, iar pe Dumnezeu, aplecându‑se peste el şi înfăptuind un 
fel de resuscitare gură la gură. Acum, îmi imaginez altfel acea scenă. 
Presupun că Adam era deja viu din punct de vedere biologic – dacă 
celelalte animale n‑au avut nevoie de nici o suflare de oxigen, nitrogen 
sau dioxid de carbon, care să le pornească respiraţia, de ce ar fi avut 
nevoie omul de aşa ceva? Suflarea lui Dumnezeu îmi simbolizează 
acum o realitate spirituală. Îl văd pe Adam viu, însă posedând doar 
o vitalitate animală. Apoi, Dumnezeu îi suflă în nări un nou duh şi‑l 
umple de chipul Său. Adam devine un suflet viu, nu doar un trup viu. 
Chipul lui Dumnezeu nu reprezintă o aranjare de celule epidermice 
sau o formă fizică, ci un duh insuflat.

Actul acesta unic al creării deosebite, prin care Dumnezeu i‑a 
suflat omului în nări „suflare de viaţă“, a distins omenirea de toate 
celelalte creaturi. Avem în comun cu animalele un înveliş biologic 
exterior, compus, în cazul nostru, din oase, organe, muşchi, grăsime 
şi piele. De fapt, ieşim în pierdere, dacă facem o comparaţie directă 
cu trăsăturile strict biologice ale unor animale. Cine ar putea rivaliza 
cu frumuseţea unui papagal macaw, viu colorat, sau chiar pe cea a 
modestului fluture Atias Luna? Caii ne depăşesc cu uşurinţă în vi‑
teză, şoimii văd mult mai bine, câinii detectează mirosuri şi sunete 
imperceptibile pentru noi. Suma totală a trăsăturilor noastre fizice 
absolute nu e cu nimic mai dumnezeiască decât cea a unei pisici.

Şi totuşi noi suntem cei făcuţi după chipul lui Dumnezeu. Înveli‑
şul de piele, muşchi şi oase ne slujeşte drept recipient, drept depozi‑
tar al chipului Său. Putem înţelege şi chiar transmite ceva din Creator. 
Structurile noastre celulare de proteine, aranjate de ADN, pot deveni 
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temple ale Sfântului Duh. Nu suntem „doar nişte muritori“. Suntem, 
cu toţii, nemuritori. 

Am început cu imaginea profesorului Robin Pilcher, vechiul meu 
chirurg‑şef din Londra. Pe vremea studenţiei, am absorbit ceva din 
chipul lui şi l‑am dus cu mine în India, la paisprezece mii de kilo‑
metri depărtare, unde l‑am transmis, la rândul meu, câtorva zeci de 
studenţi indieni. Astăzi, acei foşti studenţi ai mei lucrează în spitale 
din toată lumea. O reproducere exactă a expresiei lui Pilcher ar putea 
apărea, în momente critice, în Borneo, în Filipine ori în Africa. Pilcher 
a murit cu mulţi ani în urmă, dar acea mică trăsătură a sa – o discretă 
poziţionare a muşchilor feţei, potrivită unei situaţii medicale anume 
– rămâne vie şi vizibilă pe faţa mea şi pe feţele studenţilor mei.

Lucrul pe care Dumnezeu îl intenţionează pentru noi este ase‑
mănător, dar cu mult mai minunat. Ne cere să fim purtătorii cei mai 
de seamă ai chipului Său în lume. Fiind duh, El rămâne invizibil pe 
această planetă. Se bazează pe faptul că noi vom da un trup acelui 
duh, pentru a purta chipul lui Dumnezeu.
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