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Terah 

1n oraşul Ur, situat în Haldeea, pe malul apu
sean al rîului Eufrat, în sudul Babilonului, locuia, 
acum vreo patru mii de ani, un om cu numele de 
Terab. 

1n vremea aceea, amintirea primelor descope
riri ale lui Dumnezeu faţă de oameni se ştersese 
deja şi aproape toată lumea era căzută în idolatrie. 

Dar în familia lui Terah s-a produs o trezire. Ea 
a început sl-L caute pe Dumnezeu. 

Şi Terah se hotărăşte, din iniţiativă proprie, să 
izoleze familia lui de influenţa rea, înconjurătoare, 
plecînd cu ea spre ţara Canaan. 

Dar cum se întîmplă şi atîtor credincioşi de 
astAzi, el s-a oprit, pe calea credinţei, la jumătatea 
drumului. Fie că i s-a părut călătoria prea oste
nitoare, fie că a considerat distanţa dintre ai săi şi 
ţara de altl dată, ca îndestulătoare, fapt este ci el 
s-a oprit la Haran şi de acolo nu a mai plecat pînă la 
moarte. 
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De altfel, după un început promiţător, Terah nu 
a mai făcut mulţi paşi îna.inte în cunoaşterea I i 
Dumnezeu. 

Terah a murit la vîrsta de 205 ani. Dar nu a 
murit fericit, căci din cei trei băieţi care i s-au născut 
într-un singur an - fie ca gemeni, fie din mai multe 
neveste - unul, Haran, a murit în faţa lui, iar un 
altul, Avram, n părăseşte pentru totdeauna cînd 
Terah era de 145 de ani. Ultimii 60 de ani de viaţă, 
el i-a trăit deci despărţit de acest fiu. 

Terah s-a rugat de Avram, care, părăsindu-şi 
tatăl, a luat cu sine şi pe nepotul său Lot, să i-l lase 
măcar pe acesta, singura amintire a celuilalt fiu al 
său, Haran, care murise. Dar Avram nu a putut fi 
înduplecat 

Astfel Terah, credinciosul rămas la jumătate 
drumului, îşi sfîrşeşte zilele în singurătate, despărţit 
de lumea stricată din care ieşise şi urmaşii săi, care 
au făcut un pas înainte şi au ajuns în ţara Canaan. 

Avram este chemat de Dumnezeu 

1n vremea în care Avram era încă în Haran, 
Dumnezeu i-a apărut într-o zi, zicîndu-i: "Ieşi din 
ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino tn 

ţara pe care ţi-o voi arăta" (Geneza 1: 12), adică du 
la bun sfirşit hotărîrea pe care tatăl tău a aban-
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donat-o la jumătatea drumului, căci mi-a fost plă
cută! Intră tu în în ţara Canaan! 

Cu aceste cuvinte, adresate lui de Dumnezeu, 
intră în istoria biblică Avram, "tatăl tuturor cre
dincioşilor', "prietenul lui Dumnezeu", "tntemeietorul 
Israelului"". 

Ii vom urmări viaţa de acum înainte, căci în 
Stînta Scriptură, atît în Vechiul, cît şi în Noul 
Testament, el este dat ca model de credincioşie. 

Unii îşi închipuie că a fi credincios înseamnă a-ţi 
pierde viaţa. Dar din biografia lui Avram vom vedea 
că nu-i aşa. 

Avram se ocupă cu toată sîrguinţa de lucrurile 
acestui pămînt - căci doar pe acest pămînt a fost pus 
de Dumnezeu - şi reuşeşte să strîngă o mare avere. 

C'md a fost nevoie, el a ştiut să pună mîna pe 
sabie pentru a-şi apăra ruda nedreptăţită. Dar tot 
aşa, a fost gata să renunţe la lucrurile pămînteşti 
dragi lui, de îndată ce Dumnezeu n chemă la aceas
ta şi a ştiut că îndatorirea lui e_ să formeze suflete de 
oameni în spiritul credinţei. 

Avraţll, acest om care purta în coapsele sale pe 
Moise, pe David şi pe Isus, Dumnezeu să fie bine
cuvîntat în veci, este un adevărat model de om 
desăvîrşit. 1n toate lucrurile el a căutat pacea şi 
dreptatea. Dar, dacă privim la viaţa lui, om fiind, 
desigur observăm că s-a abătut, de multe ori de la 
linia pe care şi-o trasase şi a păcătuit. 
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Şi acum, un gînd minunat: La formarea cre
dinţei lui Avram pare să fi contnbuit foarte mult 
chiar Noe, alesul Domnului. După cum reiese din 
Geneza IO, Noe a murit abia cînd Avram avea 58 de 
ani. Cine ştie oare, dacă Avram nu a învăţat cunoaş
terea lui Dumnezeu tocmai de la acest minunat 
bărbat credincios, care a umblat în ascultare de 
Dumnezeu atîta vreme! 

Biblia, Cartea Tainelor Dumnezeieşti, ne ade
vereşte acest lucru şi într-un alt chip, nespus de 
frumos. Se ştie ci în limba ebraică nu există cifre. 
Cifrele se scriau prin litere. Aşa bunăoari, 1 se scrie 
prin litera "a", cifra 2 prin litera "b", 3 prin "c", 4 prin 
"d", şi aşa mai departe. 1n aceeaşi limbă, numele lui 
Noe se scrie "Noah" şi conţine două semne, din 
care unul înseamnă numărul 50 iar celălalt numă
rul 8. 

Ce lucru foarte însemnat ·pentru poporul lui 
Dumnezeu, vrea să spună acesta: Noe murea dar se 
năştea alt Noe. Murea Noe, dar se năştea Avram. 
Murea un mare om al lui Dumnezeu, ca să se nască 
unul şi mai mare. . Se stingea un viteaz al lui 
Dumnezeu, un martor al Lui, dar în clipa aceea, 
lumea nu rămînea fără un martor, ci se năştea un 
altul şi mai plin de înflăcărare. 

Noe a murit cînd Avram a devenit un Noe, adică 
un propăvăduitor al neprihănirii şi al credinţei, cum 
fusese marele său înaintaş. 
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Ce vrea să ne spună aceasta? Că Dumnez.eu nu 
se lasă niciodată fără martori ai Lui, aici pe pămînt. 
Nici unui prooroc al l)omnului nu trebuie să-i fie 
frică de moarte, să se îngrijorez.e că nu va avea cine 
să-i continue lucrarea, aici pe pămînt. Ond a murit 
Noe, a rămas Avram, cînd a murit Ghedeon, au 
rămas alţii 300; cînd a murit Ilie, au rămas alţii şapte 
mii; cînd au murit cei 12 apostoli, au rămas milioane 
de martori în urma lor. Dumnez.eu însuşi poartă 
grijă de acest lucru. 

Legende despre Avram 

Unele legende străvechi ne povestesc cum a 
ajuns Avram la o credinţă mai limpede şi mai pro
fundă decît cea a tatălui său. 

Cu mult timp înainte ca Avram să-L fi cunoscut 
pe Dumnez.eu, mintea lui rătăcea prin creaţiune şi 
îşi zicea: "Ctt ne vom mai tnchina oare la lucrarea 
mtinilor noastre, ctnd nimtlnui nu i se cuvine cinstea 
şi adorarea dedt numai Piimtntullli, ciici el produce 
roade şi ne susţine viaţar, dar cînd Avram a văzut că 
pămîntul are nevoie de ploaie şi că el nu dă rod 
dacă nu se deschid cerurile pentru a-l uda, el şi-a 
zis: Nu, numai cerului i se cuvine închinare. Şi a 
început să privească la soare, a văzut cum el dă 
lumini lumii, făcînd să crească plantele, şi atunci el 
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şi-a spus: "Cu adevi1rat Soarelui i se cuvine fnchi
nare". Dar seara cînd a văzut iarăşi apusul lui a zis: 
"Soarele nu poate fi Dumnezeu".Avram a început 
atunci să se gîndească din nou: privi luna şi stelele, 
luminile de noapte ale cerului şi zise: "Desigur aces
tora li se cuvine fnchinare". Dar răsări Luceafărul şi 
stelele dispărură. Avram înţelese: "!viei acestea nu 
sfnt zei". Se întristă şi se gîndi: "Dactl toate acestea 
,m a.r avea un Cfrmuitor, peste ele, cum ar putea una 
să apun4 şi alta stl rtlsartl 'r 

Se istoriseşte că un călător văzu odată un palat 
mare. Dorind să intre, căută poarta, dar nu o găsi. 
El strigă cu glas tare, dar nimeni nu-i răspunse. 
Atunc� ridicîndu-şi ochii, văzu că pe acoperiş erau 
întinse nişte pîm.e roşii. După cîtva timp, în locul 
pîm.elor roşii, văzu pe acoperiş nişte pînre albe. 
Omul se gîndi: "Trebuie sil fie cineva fn acest palat, 
ci1d altfel nu ar putea fi strfnse unele lucruri şi puse 
altele fn locul lor'. Cind omul din casă văzu necazul 
călătorul�, i se arătă acestuia şi-i spuse: "Uite, eu 
sfnt stdpfnul casei". 

La fel s-a intim.plat şi cu Avram. 
El a văzut răsărind şi apunînd astrele şi şi-a 

spus: "Dacd ele nu ar avea un stdpfnitor peste ele, nu 
ar avea acest mers regulat. Nu se poate aşa, sil mi1 
fnchin lor, ci trebuie sil mil fnchin Celui ce stilptneşte 
peste ele". Şi mintea lui Avram începu să caute 
adevărul. 
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Cînd Domnul a văzut cum se necăjeşte Avram, 
a privit spre el şi i-a zis: "Tu eşti cel care iubeşte 
dreptatea şi urăşte răul Viu eşti, că te voi unge mai 
presus de toate neamurile care au fost tnaintea ta". 

Iată şi a doua legendă: 
Se spune că Terah, tatăl lui Avram, ar fi fost 

fabricant de idoli, în ciuda faptului că avea o oare
care cunoştinţă de Dumnezeu. 

Odată, Avram, mergînd la piaţă ca să vîndă 
idoli, a fost întrebat de un om: "Ai un Dumnezeu 
de vtnzare?" Avram îi răspunse: "ctţi ani ai ? -
Şaptezeci de ani"", spuse omul. Atunci Avram i-a zis: 
"Dumnezeul pe care vrei sil-1 cumperi trebuie ca el sil 
te adore pe tine, sau vrei ca tu să te tnchini lui?" 
Omul a răspuns: "Drept este ca eu să mil tnchin lui". 
Atunci Avram n lămuri: "Păi tu tl tntreci pe zeul tilu 
tn ani. Căci tu ai fost creat acum şaptezeci de an� pe 
ctnd zeul pe care vrei să-l cumperi a fost fabricat abia 
astăzi. de tatăl meu". 

Si făcînd tot aşa, Avram se întorcea acasă mereu 
cu zeii nevînduţi. 

Intr-o zi Avram luă în fine o hotărîre mare şi 
jură: "Viu este Dumnezeu. Nu vor rămtne idoli tn 
casa tatălui meu. In trei zile ti sfărfm pe toţi". El 
alergă afară spre curtea unde tatăl său şedea cu 
robii, se aşeză înaintea tatălui său şi-l întrebă: 
"Spune-m� tată, care dumnezeu este cel ce a făcut 
cerurile, pămtntul şi pe oameni?" Terah a răspuns: 
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"Zeii pe care ti avem tn casiJ stnt cei care au creat 
toate lucnuile".Apoi Terah intră în casă cu Avram, 
se închină înaintea zeilor lui şi se rugă lor. 

Atunci Avram se adresă mamei sale şi-i spuse: 
"Tatiil meu tocmai mi-a ariJtat zeii care au flicut 
cerurile, piJmtntul şi pe oameni Şi acum griJbeşte-te, 
ia un ied din tumuJ, tnjunghie-1 şi frige-l ca siJ 
miroasiJ bine. Vreau siJ aduc un dar de mtncare 
zeilor, ca slJ mlJntnce şi siJ le fiu pl4cut". Mama făcu 
aşa. Luă un ied, pregăti o mîncare şi-i dădu lui 
Avram. Acesta luă mîncarea din mina mamei sale şi 
o duse idolilor tatălui său. Terah nu ştia nimic din 
toate acestea. 

Avram stătu înaintea zeilor întreaga zi, dar ei nu 
vorbiră, nu se mişcară şi nu întinseră mîna după 
mîncare. Atunci Avram îşi bătu joc de ei şi spuse: 
"Pesemne ciJ nu le place mtncarea pe care le-am 
pregiJtit-o sau este prea puţinlJ. Şi de aceea nu 
mlJntncit din ea. Mtine vreau sil le pregiltesc altil 
mtncare, şi tn cantitate mai mare". 

Într-adevăr, a doua zi el rugă pe mamă-sa să 
pregătească altă mîncare. De astă dată ea luă trei 
iezi fragezi din turmă, făcu din ei o mîncare bună, 
cum îi plăcea lui Avram, şi i-o dădu. Nici acum 
Terah nu ştia nimic. 

Şi Avram luă mîncarea din mina mamei. Du
cînd-o în odaia idolilor, o oferi fiecăruia din ei şi 
stătu cu ei toată ziua, ca să vadă daci o vor mînca. 
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Dar, nici un sunet nu ieşi din gîtlejul lor şi ei nici nu 
întinseră mina către mîncare. Atunci seara Duhul 
Domnului veni peste Avram şi spuse: "Vai de tatăl 
meu şi de neamul lipsit de minte care crede fn 

deşertăciuni. Ei slujesc acestor zei din lemn şi din 
piatro, care nu pot mirosi, nu pot auzi şi nu pot vorbi. 
Au guro, dar nu vorbesc, au ochi dar nu văd, au 
mtini dar nu apucă, au picioare şi nu merg'. Şi 
Avram a luat un topor şi a sfărîmat idolii tatălui său, 
în afară de unul, cel mai mare, în a cărui mină a pus 
toporul. Avram a vrut să plece, dar tocmai atunci 
apăru Terah, care auzise loviturile de topor. El 
alergase să vadă ce s-a întîmplat şi găsi pe zei sfăâ
maţi, �cînd la pămînt. Numai unul rămase întreg 
şi acesta ţinea în mînă un topor. lnaintea lui stă
tea mîncarea pe care i-o pregătise Avram. Văzînd 
aceasta, Terah s-a miniat şi i-a spus fiului său: "Ce ai 
făcut zeilor? Avram a răspuns: Nu este aşa cum crezi 
tu tată, Eu am dat de mfncare zeilor şi toţi au fntins 
mtna dupii ea, astfel că tocmai cel mare nu a mai 
ajuns să aibii şi el ceva. Atunci el s-a mtniat, s-a 
sculat, a luat toporul care era tn casă şi i-a tiiiat pe 
toţi tn buciiţi. Nu vezi cil mai are toporul tn mină?" 

Terah, furios, răspunse: "Ce cuvinte spui tu? 
Toate acestea sfnt minciuni. Oare zeii au viaţii sau 
suflet tn ei? Parcii ar avea o putere tn ei ca să 
siivtrşească lucrurile de care tu-mi vorbeşti? Ei stnt 
numai lemn şi piatră. Eu sfnt cel care i-am făcut. 13 



Mmţi ctnd spui c4 dumnezeul cel mare, care era cu 
ei, i-a distrus. Tu eşti acela care i-ai pus topo,ul tn 

mtn4". 
Atunci Avram i-a răspuns tatălui său: "Tu slu

jeşti, atunci, zeilor acestora care nu au putere s4 fac4 
ceva? Vor asculta ei vreodat4 rug4ciunea ta ctnd ti 

chemi? Te vor sc4pa ei din mtna duşmanilor t4i? Vor 
duce ei r4zboaiele tale? Este o nebunie s4 te tnchini. 
la lemn şi la piatrii, uittnd pe Zeul care a creat toate 
lucrurile şi piimtntul şi care ne-a fiicut pe toţi Tat4, 
lasiI-te de aceasta şi slujeşte Dumnezeului adeviiratr 

Şi, dintr-o săritură, Avram a smuls toporul din 
mina idolului mare, pe care l-a spart şi apoi a fugit". 

Plecarea din Haru 
spreCanaan 

Plin de o credinţă nouă, că există un singur 
Dumnezeu care pe toate le-a făcut şi că idolii sînt 
uriciuni, Avram se îndeletniceşte cu minunata lu
crare de a forma suflete şi de a le pregăti pentru 
Dumnezeu. 

Probabil că aceste suflete erau în număr de cel 
puţin cîteva mii. 

O asemenea grupare de credincioşi nu putea să 
nu provoace ura idolatrilor. O legendă spune că 
Avram a fost aruncat, pentru credinţa lui, într-un 14 



cuptor aprins, din care a scăpat printr-o minune 
dumnezeiască. 

Prigoana înteţindu-se, comunitatea mică de cre
dincioşi, condusă de Avram, nu văzu altă i�ire decît 
să părăsească ţara, aşa cum au făcut mai tîrziu hu
ghenoţii şi mormonii. 

Pentru Avram şi pentru ai lui, acest exod în
semna un mare sacrificiu. 

Descoperirile arheologice au atestat că atît Ur 
cît şi Haran erau cetăţi vechi, cu o cultură fină şi cu 
o civilizaţie. Or, nu-i este nimănui uşor ca să pără
sească viaţa de la oraş şi să trăiască în corturi, 
păscînd oile în Canaan, dar la Avram credinţa 
era o realitate a vieţii. El a înţeles că relaţiile 
cu Dumnezeu depindeau de ascultare, că sacri
ficiul cerut de Dumnezeu era în propriul său 
interes. 

Prin aceeaşi încercare a trecut şi credinţa creş
tină din cea mai fragedă tinereţe a ei. Născută pe 
teren evreiesc, ea l-a părăsit în curînd şi a învins la 
neamuri, spre deosebire de mahomedanismul, care, 
născut în Arabia, a rămas o religie arabă. Creşti
nismul, deşi a fost izgonit din poporul său de baş
tină, totuşi a supravieţuit. 

Aceeaşi probă trebuie să o treacă şi credinciosul 
zilelor de astăzi. Şi acum el trebuie să părăseacă 
toate lucrurile pentru a ajunge în Ţara Cerească 
dorită. Făcînd aşa, el urmează pilda lui Avram, pe 
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care arabii îl numesc pe drept cuvînt "sttlpul luminii 
şi iubitul lui Dumnezeu". 

Promisiunile lnmultf te 

Poruncindu-i să plece din Haran, Dumnezeu i-a 
dat lui Avram şi făgăduinţele cunoscute sub numele 
de "promisiunile plurale" din cauză că sînt des 
repetate în Biblie. 

"Voi/ace din tine un neam mare" (Geneza 12: 2) 
îi spuse Dumnezeu şi numai El o putea realiza, căci 
Avram era bătrîn, nevastă-sa stearpă şi ei nu aveau 
copii. Dumnezeu trebuia să intervină printr-o 
minune. 

"Iţi voi face un nume mare" (Geneza 12: 2) - şi 
într-adevăr celebritatea lui Avram dăinuieşte de mii 
de ani. 

·"Te voi binecuvtnta şi vei deveni o binecuvintare" 
(Geneza 12: 2). Sîntem binecuvîntaţi de Dumnezeu 
ca să devenim la rîndul nostru o binecuvînta e 
pentru alţii. 

"Voi binecuvinta pe cei ce te vor binecuvtnta" 
(Geneza 12: 3). Ce lucru uşor este să ajungi 
binecuvîntat de Dumnezeu! Nu trebuie să ai, pen
tru aceasta, credinţa lui Avram. Ajunge să i-o 
binecuvintezi. Aşa ne învaţă şi Domnul Isus, că nu 
este nevoie să fii prooroc sau om neprihănit, pentru 
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a avea răsplata corespunzătoare în Ceruri. In 
Evanghelie este scris: "Cine primeşte un prooroc, tn 
numele unul prooroc, va primi răsplata unui prooroc. 
$1 cine primeşte pe un om neprihănit, tn numele unui 
o,n •prihănit, va priini răsplata unui om neprihănit". 
Si binecuvîntim deci mereu pe Avram şi .sămînţa 
lui, care este Isus! Binecuvîntînd astfel, vom fi bine-

" . . .. CUV1Dtaţ1 ŞI DOI 

Şi toate familiile pămtntului vor fl binecuvtntate tn 
tiM (Geneza 12: 3), astfel se încheie făgăduinţa, şi 
ea s-a împlinit. Numele lui Avram era întrebuinţat 
în formule de binecuvîntare la creştini, mahomedani 
şi evrei. Popularitatea de care se bucură numele 
lui Avram, care a auzit făgăduinţa din gura lui 
Dumnezeu, ne arată că Dumnezeu îşi împlineşte 
făgiduinţele cu prisosinţă. 

• Promisiunea lui Dumnezeu fflcuta lui Avram, care se 
transmite fi urmaşilor. sli: "Yoi bineci,,,înta pe cei ce te vor 
bbtecu„înta" (Gcne1.a 12: 3), arata ctt de nattnga este 
presupunerea, potrivit dlreia Domnul Isus� blestcmînd odatl un 
smochin cu frunziş bogat, dar fira rod, a blestemat, sub chipul 
lui, poporul care este slmfnţa lui Avram dupl trup. Dumnezeu 
a zis lui Avram: "Voi blestema pe cel ce te va blestema" (Gcnel.8 
12: 3), aceasta în\clcgîndu-se şi pentru cei care coboarl din 
Avram. Dacii Isus ar fi blestemat acest popor, ar fi f�t El Însuşi 
un blestemat. Ce huli este sa te gtndeşti .la aşa ceva! Sub chipul 
smochinului nu este blestemat un popor anume - aşa ceva era 
strlin de mentalitatea lui Isus - ci preffidltoria omeneasca, în 
general. 17 
2 - Avraam - tatll tuturor credinciotilor 



lnsotitoril lui Avram 

Avram părăseşte Haranul la vîrsta de 75 de ani. 
Era de această dată o ruptură hotărîtă de lumea 
idolatră. 

Aproape toată lumea, cunoscută pe atunci, avea 
să formeze de acum înainte o tabără, iar Avram şi 
părinţii lui o alti tabără, opusă. 

"Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa şi pe Lot, flul 
fratelui său •.• " ( Geneza 12: 5). 

Avram a primit poruncă de la Dumnezeu să i să 
din rudenia sa. Dar el ştia, de pe atunci, că împo
triva dragostei nu există o lege dumţtezeiască. D că 
o rudă de-a sa apropiată, şi anume un nepot, la c re 
multe erau încă rele, promitea bune speranţe de 
îndreptare pentru viitor, Avram nu a conceput ă-1 
lase în întuneric cu ceilalţi şi l-a luat cu el. 

De asemenea Avram a luat cu el sufletele c re 
s-au format sub influenţa sa în Haran. Targumul, o 
străveche repovestire în limba haldaică a Vechiului 
Testament, redă versetul din Geneza 12: 5 cu cu
vintele: "Avram a luat... sufletele pe care le-a supus 
legii tn Haran". 

Locul de destina\ie al exodului nu era prea 
îndepărtat. De la Haran sînt aproximativ 300 de 
mile pînă în ţara Canaan, pe atunci o provincie 
babiloneeană. Pentru Avram care era babiloneean, 
exodul era deci ceva asemănător cu o călătorie, pe 
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care un englez, silit să-şi părăsească ţara, ar face-o 
spre una din coloniile engleze. 

Dar, �eşi Canaanul nu era prea departe, el era 
separat de regiunea Haranului prin fluvii mari şi un 
deşert, aşa că drumul era anevoios. 

Popas la Sibem 

Comunitatea cea mică a ajuns în ţara Canaan, şi 
primul loc de poposire, primul oraş din Canaan 
numit în Biblie are un răsunet trist în istoria 
Israelului. Este Sihemul, oraşul pe care mai tîrziu 
Simeon şi Levi aveau să-l atace în chip mişelesc, 
măcelărindu-i locuitorii. Aici avea să-şi ţină Iosua 
ultima cuvîntare atît de pesimistă. Abimelec, regele 
acestui oraş, avea să fie şi cel care-l va distruge. Iar 
mai tîrziu, aici s-a produs despărţirea celor 10 
triburi nordice de luda. Pe acest oraş avea să-l 
aleagă ca reşedinţă Ieroboam, închinătorul la idoli. 
In cele din urmă, Sihemul a devenit capitala Samari
tenilor, care au împiedicat clădirea celui de al doilea 
Templu. 

Trebuie să vedem popasul de la Sihcm o întîm
plare simbolică. Sîntem, cu atît mai mult, îndrep
tăţiţi la aceasta văzînd cum lacov, întors după robia 
de 14 ani la Laban, în \ara Canaan, poposeşte mai 
întîi tot la Sihem. 
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&te experienţa multor credincioşi şi în vre
murile de astăzi: în drumul nostru pentru luarea în 
posesiune a Ţării Cereşti făgăduite, întîi trecem prin 
mlaştina multor. păcate şi fărădelegi, întîi ne po ic
nim de multe nelegiuiri la care nu ne-am fi aşteptat 
să le întîlnim la poporul lui Dumnereu. Ne întristăm 
atunci, dar din această ·făină a Întristărilor se coace 
pîiriea bucuriei. Bucuria vine la urmă . 

. _Aşa cum mai întîi este "crucea" şi apoi biruinţa. 
tot aşa este mai întîi slăbiciunea, apoi tăria; întîi 
frămîntarea, şi apoi pacea adîncă; întâi neputin\a în 
lupta împotriva păcatului, apoi înlăturarea lui din 
viaţă. lntîi cunoaştem un creştinism de formă, apoi 
puterea lui. Trebuie să trecem to\i mai întii pc la 
Sihem, înainte de a stăpîni Canaanul Ceresc. 

Se povesteşte, că un grădinar bogat şi-a pus în 
gînd să cultive în grădina lui cele mai bune mere din 
lume. Colindînd peste mări şi ţări, după sămînţa cca 
mai bună, practicînd altoiri şi selecţiuni artificiale, el 
reuşi în fine, pe la sfirşitul vieţii lui, ·să aibă un soi de 
mere neîntrecute ca gust şi ca frumuseţe. Plin de 
bucurie, el merse la un prieten al său şi-l chemă: 
"Să-ţi faci timp să vii la mine să mtintnci mere, cum 
nu ai mai tntîlnil în via/a ta!" Prietenul i-a promis, 
dar n-a venit. 

Invitaţia a fost repetată a doua şi a treia oară. 
ne·fiecare dată omul a spus: "Da, da, vin", dar nu a 
venit. Aceasta intrigă pe grădinar. La mîncat de 
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�ere să nu vină un om cînd n chemi? Intr-o zi îi 

ceru socoteală: "Trebuie să-mi răspunzi acum drept 
de ce nu ai rlispuns tuturor invitaţiilor mele?" Atunci 
prietenul său i se destăinui: "Să-ţi explic!: Odatif am 
trecut pe ltngii grlldina ta. Vintul scuturase cfteva 
mere care stăteau fmprliştiate pe dn.un. lingă gard. 
Ştiind cil ai cultivat merele cele mai bune, m-am 
aplecat, am ridicat unul din ele, cu gtndul cil voi avea 
o bucurie. Dar ce oroare, ctnd am muşcat din el! Aşa 
ceva acru nu avusesem tn gură tn viaţa mea. Oţet 
quat! Mi-am dat seama atunci cil tu fţi baţi joc de 
oameni cu liluditroşenia ta şi cit eşti cultivatorul nu a 
celor mai bune, ci a celor mai rele mere din lume". 

Cu ce poftă rîse cultivatorul: "Ai cilzut deci şi tu 
tn cursll?" şi-i explică: "Avtnd un soi atft de ales de 
mere tn mijlocul gmdinii, s-a ivit o prob/emit foarte 
grea, şi anume cum sit-mi feresc avuţia de hoţi şi de 
puzderia de copii care mi-ar fi pustiit grădina. Atunci 
mi-a venit ideea sii plantez .tn jurul gardului cîţiva 
metri cu fructe imposibil de mtncat. Cel care ar fi 
·silrit peste gard, gusttnd din ele, s-ar fi scfrbit, şi eu aş 
fi mtncat tn tihnii merele bune, cu oaspeţii mei". 

Tot aşa a înconjurat şi Dumnezeu grădina Lui 
cu un rînd de mer� acre. 

In ţara Ganaan dai .mai întîi peste Sihem. Intîi 
vezi ocara pc care trebuie să o porţi pentru Hristos, 
întîi vezi alîtea defecte la creştini şi dezbinăr;i între 
e� întîi vin multe slăbiciuni şi multe căderi. "Intîi 
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vine ceea ce este fuesc". Iar cei care nu sînt oaspeţii 
chemaţi ai lui Dumnezeu repede se dezgustă şi 
părăsesc grădina. Scoţînd un oftat de uşurare, 
Dumnezeu tratează, atunci, cu merele de soi ales, 
pe prea iubiţii Lui. 

Primul altar 

"Domnul S-a arătat lui Avram ( ... ) şi Avram a 
zidit la Sihem un altar Domnului care i se arătase". 

Zidirea unui altar era un semn al luării în po
sesie a ţării ce i-a fost făgăduită. Actul acesta era, în 
domeniul religios, ceea ce înseamnă arborarea unui 
steag la descoperirea unei ţări noi sau la cucerirea 
unei localităţi. 

Zidirea altarului era simbolul, că dreptul lui 
Israel, asupra ţării Canaan, provenea din faptul că 
strămoşul său era hotădt să facă din ţara aceasta un 
lăcaş al învăţăturii dumnezeieşti. De îndată ce evreii 
au uitat lucrul acesta, ei au pierdut dreptul asupra 
ţării. 

Din Sihem, Avram a pornit spre munte, la ră
sărit de oraşul Luz, numit anticipat în Biblie Betel, 
fiindcă acest nume avea să-i fie dat mai tîrziu. de 
lacov. De aici, Avram şi-a urmat drumul, înaintînd 
mereu spre miazăzi. 
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Pogorirea ln Egipt 

"A venit tnsă o foamete tn ţară şi Avram s-a 
pogortt tn Egipt, ca să locuiască pentru cttăva vreme 
acolo" (Geneza 12: 10). 

Unii au considerat ca un păcat al lui Avram fap
tul că, izbucnind o foamete mare, el s-a pogorît în 
Egipt, în loc să rămînă în ţara făgăduinţei, bizu
indu-se pe Dumnezeu. Dar a se bizui cineva pe mi
nuni este de multe ori o lenevie şi o ispitire a lui 
Dumnezeu. Minunile vin, însă nu ştii niciodată cînd 
şi cum. Posibilitatea lor nu trebuie să intre în so
coteala unui credincios care trebuie să-şi ia toate 
măsurile de asigurare,,pentru orice împrejurare, să 
se îngrijească el însuşi de nevoile lui cum ştie mai 
bine. Iar Dumnezeu face minuni când vrea. 

Şi apoi este scris clar că "Avram s-a pogorit tn 
Egipt ca să locuiască pentru cităva vreme acolo" 
(Geneza 12: 10). Cu multă grijă, poţi, fără îndoială, 
să locuieşti cîtăva vreme în locuri unde nu-ţi este 
îngăduit să locuieşti mereu. 

Un vicleşug nedemn 

"Cfnd era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei 
sale Sarai: «lată ştiu că eşti o femeie frumoasă la 
faţă»" (Geneza 10: 11). 

23 



Ce minunat este bărbatul care are ochii deschişi 
pentru frumuseţea propriei sale soţii şi-i face bu
curia de a i-o spune. în mod obişnuit, bărbaţilor tot 
soţiile celorlalţi li se par mai frumoase . 

. Sarai, cu 7.CCC ani mai tînără decît Avram, era 
acum de cel puţin 65 de ani. Dar, întrucît patriarhii 
au trăit vreme mai îndelungată decît oamenii de 
astăzi (Sarai a atins vîrsta de 127 de ani), o femeie 
de 65 de ani era încă în plinătatea frumuseţii, cu atît 
mai mult cu cît Sarai nu avusese copii şi se pistrase, 

· astfel, mai bine. 
După acest compliment, Avram continuă: "Ond 

te vor vedea Egiptenii, vor zice: «Aceasta este nevasta 
lui!» Şi pe mine mă vor omori, iar pe tine te vor lăsa 
cu viaţă" (Geneza 12: 12). 

Egiptenele erau renumite, în lumea veche, pen
tru urîţenia lor. Frumuseţea Sarei putea, deci, să-i 
ispitească pe egipteni. Şi Avram socotea că, dacă ei 
ar privi-o ca necăsătorită, i-ar cere-o lui de nevastă, 
ca unui frate, pe cînd altminteri pofta după ea şi 
cunoştinţa faptului că ea aparţinea altuia i-ar fi de
terminat să-l omoare. 

Dar, gîndind aşa, Avram a comis un mare păcat, 
tot aşa de obişnuit, între oameni şi astăzi, păcatul 
neîncrederii, al bănuielilor neîntemeiate. 

Fără nici un drept, Avram îi consideră pe 
egipteni ca nişte oameni lipsiţi de orice frică de 
Dumnezeu. 
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Insi contrar aşteptărilor, egiptenii l-au primit 
în ţara lor cu drag, aşa cum au făcut mai tîrziu 
şi locuitorii din Gherar, iar regele egiptenilor 
îi adreseazi lui Avram pe drept cuvînt întrebarea: 
"Ce al N%llt u al fbt lucrul acesta1" (Geneza 
20: 10). 

"Ce ai vlzut'r este întrebarea pe care 
Dumnezeu o pune şi astlzi tuturor firilor bănui
toare şi neîncrezitoare. "Ce ai v4zut? Pe ce este tnte
mdat4 reaua p4rere pe care ţi-ai fdcut-o despre unii 
oameni'r 

Se necljeac oamenii din cauza unor temeri in
spirate de nlscociri ale propriei lor imaginaţii. De 
frica unor lucruri, care numai în imaginaţia lor se 
întîmpi, ei recurg la picate gîndind ci pot scăpa de 
primejdiile care nici nu existi. 

Temerea aceasta o .întîlnun la multe personaje 
biblice. Eliezer,. robul lui Avram, se frămînti ce 
va face, daci fata pe care se duce s-o peţeasci 
pentru fiul acestuia, Isac, nu va voi să-l urmez:e. 
La ce a fost nevoie de frămîntarea aceasta? Rebeca 
l-a urmat din prima clipă. lacov se frămîntă cum 
si scape de primirea rea pe care avea să i-o facă 
Esau la întoarcerea sa din Canaan. Dar Esau 
îi sare ; de gît, plînge şi se dovedeşte un adevărat 
frate. 

Tot aşa este chinuit şi Avram de bănuieli şi de 
neîncredere. 
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Şi de aceea îndeamnă pe Sarai: "Spune, rogu-te, 
c4 eşti sora mea, ca să-mi mt!fl1'gii bine din pricina ta, 
fi sufletul meu să trăiascii datorită ţie" (Geneza 
12: 13). 

De altfel, Sarai era cu adevărat sora lui Avram 
după tată, nu şi după mamă. Totuşi spusele lui 
Avram sînt minciuni, cum minciuni sînt toate jumă
tlţile de adevăr, la care recurg oamenii, cu mustrări 
de conştiinţă, pentru a împăca şi cugetul şi intere
sele lor primejduite. Cuvtntul pe care-l spui poate fi 
absolut exact, cum este cazul celor spuse de Avram 
aici, dar spusa poate siJ fie minciwul, fiindc4 min
ciuna constiJ nu tn cuvintele pe care le rosteşti, ci tn 
ideile pe care le transmiţi. Dac4 prin cuvinte exacte 
transmiţi altora o idee f alsiJ, eşti rospunziJtor de tn
chipuirile false, pe care şi le fac aceaştia. 

Aşa era şi cazul cu Avram. El spunea un lucru 
exact. Sarai era sort s,. Dar atlînd numai atît, ni
meni nu-şi putea închipui cJ-i este şi nevastă. Egip
tenii credeau că Sara era hberă şi dacă au gîndit 
greşit, vina este a lui Avram care i-a făcut să înţe
leagă fals lucrurile. 

Oricît de adevărate erau cuvintele lui Avram 
luate unul cite unul, şi oricît de patariarh şi pric;ten 
era Avram cu Dumne7.eu, minciuna lui a rămas 
minciună. Peste mii de ani, Dumne7.eu încă îi spune 
poporului evreu, referindu-se la acest strămoş al lui: 
"Cel dintfi tată al tău a păcătuit ... " (Isaia 43: 27). 
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Vicleşugul reu,eşte, dar se descoperi 

Egiptenii, încredinţaţi că Sarai era numai sora 
lui Avram, o aduc pe aceasta în casa lui Faraon, 
care n încarcă cu daruri scumpe pe cel presupus a fi 
numai frate a noii sale ţiitoare: •o;, boi, măgari, robi 

• 

şi roabe, măgăriţe şi ciJmiJe• (Geneza 12: 16). 
Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon şi 

casa lui, din pricina nevestei lui Avram, Sarai. 
Atunci Faraon a chemat pe Avram şi i-a zis: •ee 

ml-ai }&:ul? �mtru ce na ml-al spus m este 
nffllSlă-tar (Geneza 12: 16). 

1n ce tristă stare era acum Avram, trebuind să 
suporte, dreptele mustrări ale lui Faraon. Tot aşa, 
mai tîrzlu, Iona, fugind dinaintţa Domnului, avea să 
audă asemenea reproşuri din partea unor corăbieri 
păgîni, el, un prooroc. 

Ce tristă va fi fost şi Sarai! Ea nu l-a minţit pe 
Faraon. Ci, tăcută şi supusă, ea împlinise voia dom
nului şi bărbatului ei. Acum îl vedea ruşinat astfel. 
Faraon i-a spus lui Avram: "lată-ţi nevasta, ia-o şi 
pleacă". Şi Avram rămîne mut, căci nu avea ce 
răspunde. 

• Aceasta enumerare pe care o gasim tn Biblie, este foarte 
semnificativă. Robii sfnt numaraţi la un loc cu magari şi ma
gariţe. Aşa erau desconsideraţi. 
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Doul atitudini faţl de proorocii care au picat 

Mai tîrziu, în exact aceeaşi situaţie, Abimelec, 
regele Gherarului, înapoind-o pe Sarai lui Avram, îi 
va spune: "lată, ţara mea este tnalntea ta; localqte 
unde-ţi l'a plăcea" (Geneza 20: 15). Cu cît mai înţe
lept a fost Abimelec, decît Faraoni 

Regele Egiptului, vizînd un păcat la Avram, D 
izgoneşte din ţară. Dar regele Gherarului, care va 
vedea acelaşi păcat la Avram, va băga de seami 
că acest om - care are păcate ca toţi oamenii - are 
nu numai păcate ci şi .o profundă cunoştinţi de 
Dumnezeu, şi că este un prieten al Creatorului. Şi 
de dragul binecuvîntărilor şi al cunoştinţelor pe care 
le putea căpăta prin Avram, Abimelec îi va trece cu 
vederea păcatele. Ce atitudine plină de înviţitură 
pentru fiecare din noii 

Asta înseamnă să ştii să mănînci miezul unei 
rodii, aruncîndu-i coaja. 

Povara boglţlllor 

Dar, precu� am spus, Faraon nu a avut această 
înţelepciune. Avram a trebuit să părăsească Egiptul. 

"F0411e bogat tn ,ite, tn argint şi tn aur" (Geneza 
13: 2), el s�a·. înapoiat cu Sarai şi cu Lot în ţara 
Cana an. 
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Avram era bogat. Fusese bogat şi înainte de 
pogorîrea sa în Egipt. Aici a agonisit şi mai mult. 
Totuşi Avram a intrat în împărăţia Cerurilor. 
&te extrem de greu pentru un bogat să intre 
în Împărăţie, dar nu este cu totul exclus, dacă 
Dumnezeu îţi dă har. . · 

Bună este însă expresia din originalul Bibliei: 
"Avram era foarte . tncărcat de bogăJi.L Expresia 
aceasta tşi are originea tn viaţa nomazilor, care 
tnainteazd mai greu tn călătoriile lor, dacă au cu ei 
convoaie lungi de servitori şi vite. Dar expresia se 
potriveşte şi pentru viaţa spirituală. BogăJi.ile tl fn
carc4 pe un credincios. Şi astfel tncărcat, : el tnain
teazd greu". 

Desp1Jţirea_ de Lot 

"Lot, care călătorea tmpnună cu Avram, avea şi el 
ol, IJoi 1i cortun• (Geneza 13: 5). 

Călătorea cu Avram şi avea doar: oi, boi şi cor
turi, nu însă şi cunoştinţa de Dumnezeu şi credin
cioşia acestuia. · 

Şi este lesne de înţeles că aşa a fost. Lot mergea 
cu Avram. Avram mergea cu Dumnezeu. Lot se 
mulţumea cu mai puţin: să umble doar cu un om al 
lui Dumnereu. De aceea era, aproape, s-o sfîrşeas
că rău. 
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Nici noi să nu ne mulţumim cu mai puţin· decît 
umblarea personală cu Dumnezeu. Umblarea cu 
oamenii lui Dumnezeu nu ajunge. Trebuie umblat 
cu El. 

Ţmutul acela nu era destul de încăpător ca cei 
doi să locuiască împreună, din cauza averilor lor a a 
de mari. Nu era destulă păşune pentru vitele amîn
durora. 

Şi din cauza insuficienţei păşunilor "S-a iscat 
o ceartă Intre păzitorii vitelor lui Avnun şi păzi
torii" vitelor lui Lot" (Geneza 13: 7). Cearta aceasta 
era deosebit de primejdioasă, fiindcă Feresiţii şi 
Canaaniţii locuiau atunci în ţară. Ochii lor erau 
îndreptaţi asupra familiei lui Avram din cauza ·· 
credinţei deosebite a acestuia. Credinţa cea nouă 
putea fi compromisă prin această ceartă. Apoi 

. Canaaniţii o puteau folosi pentru a-i nimici pe 
amîndoi. 

Văzînd că Lot, plictisit probabil de prea multe 
predici, pe care i le va fi ţinut Avram, nu voia ă 
treacă peste conflictul dintre păzitori, Avram i-a zis: 
"Te rog, să nu fie ceartă Intre mine şi tine, ş( Intre 
păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci slntem fraţi. Nu-i 
oare toată ţara fnaintea ta? Mai bine desparte-te de 
mine: dacă apuci tu la sfnga, eu voi apuca la dreapta; 
dacă apuci tu la dreapta, eu ,oi apuca la stlnga" 
(Geneza 13: 8 - 9). 
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Ţara era promisă lui Avram. El era unchiul lui 
Lot şi mai bătrîn decît acesta. Totuşi, el nu insistă 
asupra dreptului său, ci-i oferi lui Lot o parte din 
ţară şi încă partea pe care şi-o va alege singur. 

Căci o despărţire în pace, chiar cu riscul unei 
pierderi, este mai bună decît o convieţuire în ceartă. 
Atitudinea lui Avram faţă de Lot este cea mai bună 
soluţie în conflictele dintre fraţi. 

Lot îşi alege cîmpia Ionianului. 

Trebuind să-şi aleagă un colţ din ţară, Lot "şi-a 
ridicat ochii"". Vina sa era că s-a lăsat condus de ochii 
care înşală aşa de uşor. 

Lot a văzut că toată cîmpia Iordanului era bine 
udată în întregime. Dar nu la aceasta ar fi trebuit să 
privească, căci la ce i-au folosit bogăţiile cîmpiei 
Iordanului, cînd a trebuit să fugă de acolo gol? 
Degeaba era ţara bună, dacă oamenii erau răi, ba 
încă de o răutate peste măsură, căci "Strigătul 
tmpotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit şi păcatul lor 
frrtr.adwăr este nespus de greu" (Geneza 18: 20), 
"sodomiţii fşi dădeau pe faţă nelegiuirea, fără s-.o. 
ascundă". La ei, păcatul era un lucru care se putea 
înfăptui în public. 

Nu pe acele lucruri frumoase la vedere, care 
.izbesc ochii, ar trebui, să le aleagă omul, ci pe cele 31 



mai bune şi de folos pentru sufleL Aşa ar fi trebuit 
să procedeze şi LoL Atunci ar fi rămas cu Avram, 
căutînd alt mod să potoleascl cearta dintre păzi
torii lor. 

Mai tîrziu, mult avea să-i pară rău lui Lot de 
alegerea pe care a făcut-o. Apostolul Petru ne 
spune în Epistola sa că Lot a devenit neprihănit, 
amintindu-şi în Gomora de cele văzute la Avram şi 
că era foarte întristat acolo, de viaţa destrăbălată a 
acestor stricaţi. Lot, locuind în mijlocul lor, îşi 
chinuia acum în toate zilele sufletul lui neprihănit, 
din pricina celor ce vedea şi auzea, din pricina 
faptelor lor nelegiuite. 

Dar cine l-a pus să-şi aleagă tocmai regiunea 
aceasta? 

Să nu ne lăsăm amăgiţi de frumuseţea păcatului! 
&te adevărat că Sodoma şi Gomora, oraşe 

aflate în cîmpia Iordanului, erau ca o grădină a 
Domnului. Şi păcatul este frumos, atrăgător, dar îţi 
lasă gust amar. 

•0amenu din Sodoma erau iăl şi qfară din cale de 
păcătoşi tmpotrlva Domnulur (Geneza 13: 13). Iată 
lucrul de care Lot nu ţinuse seamă. 

Şi ce interesantă este gradaţia în expresia aceas
ta biblică. între ei Sodomiţii "emu mi"". Şi numai atîL 
Dar împotriva lui Dumnezeu erau "a/ aril din cale de 
pă.cătop"". în societate ei consimţeau la o oarecare 
îngrădire a răutăţii, măcar de· frica pedepsei. Care-i 
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tnharul, care nu renunţă şi el vreodată la o tîlhărie 
de frica jandarmului? Dar faţă de Dumnezeu, păcă
toşenia lor nu cunoştea margini. Aici nu le mai era. 
frică deloc. 

Însă Lot, gîndindu-se numai la cele materiale, îl 
piriseşte pe Avram şi se aşază printre astfel de 
oameni 

Repetarea flgldulnţei dumnezeieşti 

După despărţirea de Lot, Dumnezeu îi reîn
noieşte lui Avram făgăduinţa: "Toată ţara pe care o 
PezJ ţl-o voi da ţie şi seminţei tale tn veac" (Geneza 
13: 15). 

Promisiunea trebuie să-i fi părut deosebit de 
curioasă atunci, după ce a fost părăsit de nepotul 
său, care era singurul moştenitor al celui lipsit de 
copii. 

Dar nu avea si-i moştenească nepotul, oricît se 
va transforma el mai tîrziu după chipul lui Avram, 
prin înrîurirea educaţiei primite în tinereţe. Ţara va 
aparţine seminţei lui Avram, adică celor născuţi de 
el Clei izraelit nu te poţi face prin nici o creştere şi 
prin nici o influenţă. Nici membru în poporul lui 
Dumnezeu, în Izraelul cel nou, care este Biserica lui 
Isus, nu poţi deveni printr-un act de voinţă, sau prin 
schimbări de caracter, sub influenţa anumitor per-
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soane, ci trebuie si fii născut din nou, născut din 
api şi din Duh, trebuie si ai simînţa lui Dumnezeu 
în tine. 

Lot, ca moştenitor, ar fi fost numai o imitaţie. 
Creştinul care nu este născut din nou, de Sus, din 
Dumnezeu, rimîne şi el numai o imitaţie. Clei Ţara 
Cerească este figăduiti numai seminţei lui Avram, 
adici nu celor bine crescuţi, ci celor bine niscuţi din 
Hristos, care este simînţa lui Avram. 

Primul rlzbol biblic 

După prima făgăduinţă, Avram, venit în 
Canaan, întîmpină foametea. După repetarea făgă
duinţei, avea să fie tîrît într-un războ� primul război 
din istoria biblici. 

Ot de greu le este oamenilor si se înţeleagi 
între ei! Se despart pentru cele mai mici lucruri. Aşa 
se face, ci în atît de îngusta cîmpie a Iordanului, 
erau patru regişori. 

Mai tîrziu, pe vremea lui Iosua, aceeaşi mici 
regiune avea să fie împărţită între 31 de regi. 

Împotriva acestor patru regişori, au venit să se 
războiască mai multe armate. 

Cea dintîi a fost armata lui Amrafţl, cunoscut în 
istorie sub numele de Hamurabi. (:&te demn de 
luat în seamă că numele adevărat al acestui rege 
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este cel dat în Biblie, iar nu cel al istoriei profane. 
Numele era numai o încercare a Babilonienilor de 
a pronunţa şi scrie un nume străin, regele acesta 
nefiind de obîrşie babiloneană, ci vest-semitică). 
Amrafel era rege al Sinearului, denumire dată 
Babilonului. 

A urmat, apo� armata lui Ariod, regele Elea
sarului şi Tideal, împăratul "neamurilor1. 

Se mai afla acolo armata Elamului, sub condu
cerea împăratului său Chedarlaomer, nume care în
seamnă servitor al lui Laomer, un zeu păgîn, chiar 
principalul zeu al Elamului, după mitologie, fiul ze
iţei babiloniene a apei, Ea. 

Trebuia să ne închipuim toate aceste armate ca 
destul de însemnate, căci ţările care luptau în aceste 
tabere erau foarte înaintate în cultură. Ele aveau 
importante lucrări în aritmetică şi medicină. Co
merţul lor exterior se întindea pînă în India. Aşa că 
erau destul de înaintate, civilizate, progresate, pen
tru a face rele, în stil mare. 

Războiul a fost dus contra unei armate, care 
nu putea fi decît mult inferioară, împotriva unor 
mici regi, care erau doar nişte şeikhi sau şefi de tnb. 
Aceştia erau Bera, regele Sodomei, Birşa, regele 
Gomore� Sineab, regele Admei (numele acesta a 
fost găsit într-o inscripţie cuneiformă), Şemeeber, 
regele Teboimului şi regele Belei sau Ţoarului. 
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"Aceştia din unnit s-au adunat cu toţii tn valea 
Sidim, adicil Marea Stlratil". 

Asfaltul din Sidim era rîvnit de către regii babi
lonieni. Bitumul era în Babilonia una dintre nece
sităţile vieţii şi pare să fi fost un monopol de stat. El 
era folosit în loc de var, precum şi în scopul de a 
încălzi şi ilumina. Regii canaaniţi fuseră supuşi lui 
Chedarlaomer. Dar acum se răsculaseră. Babilonul, 
fiind astfel tăiat de la resursa de bitum din apro
pierea Mării Moarte, a pornit la război. 

Cum era de prevăzut, rcgişprii canaaniţi au fost 
bătuţi şi au avut grijă să dea bir cu fugiţii, lăsînd 
popoarele lor în voia soartei. Dar au căzut în una 
din fintînile de smoală, care acopereau valea Sidim, 
iar noroadele lor s-au refugiat în munţi. 

Avram vine în ajutorul 
lui Lot 

Biruitorii au luat toate bogăţiile şi toată 
merindea Sodomei şi a Gomorei şi au plecat. Au 
luat şi pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în 
Sodoma, împreună cu averile lui. 

Astfel Lot a pierdut bogăţia la care ţinuse atît 
de mult şi de dragul căreia se despărţise de Avram. 
Dar era el însuşi prizonier de război, primul 
prizonier de război din istoria biblică. A venit apoi 
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unul care scăpase şi a dat de ştire lui Avram, 
"Evreurl. 

"Cum a auzit A,ram că fratele său fusese luat 
prins de război, a fnarmat trei sute optsprezece din cei 
mai ,iteji slujitori ai lui, născuţi fn casa lui, şi a 
urmărit pe fmpăraţii aceia pfnă la Dan" (Geneza 
14: 14). 

Acum e cam greu să crezi că Avram, omul atît 
de prudent, a mers împotriva unor împăraţi atît de 
puternici cu numai trei sute optsprezece oameni. 
Numărul acesta desigur a fost al celor născuţi în 
casa lui, luptători încercaţi, pe care el i-a pus în 
fruntea unor armate .formate din amoriţi, aliaţii lui. 
Este ca şi cum am spune astăzi: "Un rege a pornit la 
război cu un Stat Major de zece generali ai săi". 

Cu armata sa, Avram l-a înfrînt pe Chedar
Jaomer şi l-a scăpat pe Lot. 

Melhisedec 

După ce s-a întors Avram de la înfrîngerca lui 
Chedarlaomer şi a împăraţilor care erau împreună 
cu el, împăratul cel nou al Sodomei i-a ieşit în· 
întimpinare în Valea Save, sau Valea Împăratului, 

1 Avram este primul om care poarta în Stinta Scriptura numele 
de neşters "Evreul". Elam, Sinear, Sodoma, Gomora, Teboim -
nume de mult învechite şi uitate. Dar evreii exista şi asUlzi. 
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în imediata apropiere a Ierusalimului, care era, încă 
de pe atunci, una din cele mai puternice fortăreţe 
ale Canaanului. 

"Melhisedec, fmpilnul Salemului, a adus pfine şi 
vin" sau, cum am spune astăzi, o preîncbipuire a 
împărtăşaniei instituite de Domnul Isus, cu cuvin
tele: "Luaţi, mţncaţi, acesta este trupul Meu", cînd a 
dat ucenicilor pîinea şi: "Beţi toţi din el, clJcJ acesta 
este stngele Meu, stnge/e legămtntului celui nou, care 
se varsi pentru mulii, spre iertarea plkatelor" (Matei 
26: 26 - 28), ci"nd le-a dat cupa de vin. 

Cine era acest Melhisedec despre care toţi 
învăţătorii Bisericii gîndesc că a fost un chip al 
Domnului Isus? 

1n Biblie ni se spune că era împărat al Sale
mului. Or, documente egiptene arată că Ierusalimul 
era foarte des numit simplu Salem, un nume poetic 
pe care-l întîlnim şi în Psalmul 70: 2 

Dar el nu era numai împăratul Ierusalimului. 
Sfinta Scriptură insistă asupra funcţiei de preot, 
"preot al Dumneuului Celui Pn!a inalt". 

1n 1 Corinteni 8: S apostolul Pavel ne spune: 
"Stnt tn adevăr mulţi dumneui. Nu este oare diavolul 

denumit «dumner.eul veacului a.cestuia?»" Nu ni se 
spune oare că unii au drept dumnezeu pîntecele 
lor? Sînt numiţi dumnezei îngerii cei mari în putere. 
Dumnezei sînt numiţi apoi şi oamenii aceia cărora 
le-a vorbit Cuvîntul lui Dumnezeu (Ioan 10: 35). 
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REGELE NEPRIHĂNIRII 
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Moise este numit dumnezeu de Aron şi Faraon. 
Dumnezei sînt, deci, mulţi. Dar Melhisedec, regele 
Salemului, se ridicase la o treaptă înaltă. De la în
chinarea la zeii cei mic� de la închinarea faţă de 
oameni, draci sau diferite puteri cereşti, el s-a ri
dicat la închinarea către Dumnezeul cel Prea Înalt, 
Căruia toate îi sînt supuse. 

De altfel, faptul că ·oraşul purta numele de Sa
lem, adică "Pace" şi numele său propriu Melhisedec 
înseamnă "/mpilrat al Neprih4nirii", arată că lumea 
căreia îi aparţinea el era preocupată de lucrurile 
înalte, spirituale, de pace şi neprihănire. 

Mai mult, vedem prin aceasta cit de mare era 
păcatul lui Avram, care, după ce i se descoperise 
DumnC7.Cu, se îngîmfase ş� considerîndu-se drept 
singurul prieten al lui Dumnezeu, îi dispreţuia pc 
alţii, îi considera pe toţi drept oameni fără temere 
de DumnC7.Cu, ucigaşi, hoţi etc., faţl de care se 
considera îndreptăţit să recurgă la viclenie. Or, 
Scriptura, descriindu-ne pe larg viaţa lui Avram, ne 
prezintă numai viaţa "unuia" din mulţii martori pe 
care DumnC7.Cu i-a avut în toate vremurile pe pă
mînt, fiindcă descrierea cu amănuntul a vieţii tu
turor, dacă ar fi fost pusă în cărţi, "cred cd nici chiar 
tn lumea aceasta n-ar fi putut tncdpea cdrţile care 
s-ar fi scris". Pilda lui Melhisedec ne arată însă că 
Dumnezeu a avut şi alte tipuri de oameni, cărora 
le-a descoperit voia Sa, nu numai tipul abrahamit. 
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Dumne7.eu "a vorbit tn multe rtnduri Ji tn multe 
cltipuri" (Epistola apostolului Pavel către Evrei 1:1). 

La fel, gisim în Biblie, mai tîrziu, pe letco, preot 
în Madian, de asemenea din altă tipologie decît cea 
abrahamită, avînd cunoaştere de Dumnezeu. 

Mellllsedec blnecuYIDteazl 

Numele lui Melhisedec apare iarişi în Scripturi 
în Psalmul 110 şi apoi în Epistola apostolului Pavel 
către Evrei şi pasajele de acolo ne fac să pricepem 
mai bine personalitatea aceastui rege preoL 

1n Psalmul 110 care conţine taine ascunse, pe 
care nici un om nu le-ar fi înţeles, dacă Duhul Sfint 
nu ni le-ar fi tălmăcit în Noul Testament, citim că 
Iehova, Dumnezeul Prea Înalt, a jurat lui Mesia în 
chip irevocabil: "7u qtl preot tn veac, tn felul lui 
Melldsetlec" (Psalmul 110: 4). 

Dar ce fel de preot fusese Melhisedec? Vrem să 
aflăm lucrul acesta, ca să ştim ce fel de Mare Preot 
este şi va fi în veac Mesia Isus. 

C'md Avram s-a înapoiat din războt Melhisedec 
a adus pîine şi vin. 

Melhisedec, preotul Dumnezeului celui Prea 
înalt ("El eljon" în original), slujeşte luptătorului 
credinţei cînd este obosil Or, un asemenea preot 
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este şi Isus Mîntuitorul. El întăreşte pe luptătorii 
credinţei cînd sînt obosiţi. 

Singura slujbă preoţească a lui Melhisedec des
pre care ni se povesteşte în Biblie a fost să bi
necuvinteze. Şi ce alta oare face Isus, decît să bine
cuvinteze, să binecuvinteze mereu!... 

în primele capitole ale Apocalipsei, Domnul 
caracterizează diferitele Biserici din Asia, lăudînd 
unele şi spunînd altora foarte simplu că sînt moarte, 
sau căldicele. Dar aceste Epistole atît de aspre sînt 
precedate de cuvintele mîngîietoare: "Ioan, ciftre 
au şapte Biserici, con stnt tn Asia: Har şi pace YOuă 
din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine" 
(Apocalipsa 1: 4). Har şi pace celui tare în credinţă, 
har şi pace bisericii moarte din Sardes, har şi pace 
bisericii căldicele din Laodiceeal Har şi pace tu
turor! Binecuvîntare şi iarăşi binecuvîntare tuturor! 
Aceasta, a venit să aducă Isus, Preotul cel după rîn
duiala lui Melhisedec. 

Ce întăritoare trebuie să fi fost pentru Avram 
o asemenea întîlnire cu un preot care prin felul cum 
îşi îndeplinea slujba era un chip al Mîntuitorului 
nostru. 

Epistola către Evrei ne spune, că "Melhlsedec 
acesta, tmpăratul Sa/emului, preot al Dumnezeului 
Prea lnalt, con a tntfmpinat pe Avram, ctnd acesta se 
tntorcea de la măcelul tmpăraţilor, şi l-a binecuvtntat" 
(cap. 7: 1). 
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Acum, oricît ai fi luptat pentru o cauză dreaptă, 
momentul cînd te întorci de la un măcel pare să fie 
cel mai puţin potrivit pentru a ţi se da binecuvîntări. 
Dar aşa este şi Isus, Omul care primeşte pe păcă
toşi, Cel care dăruieşte haina cea mai bună şi viţelul 
cel îngrăşat unui fiu care şi-a cheltuit averea în des
tribllări. Cu cfl mai mult este binecuvtntat de El 
acela care tntr-o luptii dreaptii este silit uneori de 

tmprejumri vitrege sii tntrebuinţeze mijloace care nu 
stnt nici dupii voia lui, nici după a lui Dumnezeu, dar 
a ciiror alegere nu-i stil tn putere! 

Regele firi spiţl de neam 

Epistola către Evrei, în capitolul 7 versetul 3, ne 
spune despre Melhisedec că era "fără taJă,fără RUl

mă,fără spi/ă de neam". 

Un document descoperit recent la nişte săpături 
ne lămureşte bine acest verset. Cu vreo 400-500 
de ani după Melhisedec, Abdi-Taba, cîrmuitorul 
Ierusalimului•, scriind stăpînului său, regele Egiptu
lui, îi spune: "lată, această ţară a Ierusalimului nu 
mi-a dat-o nici tatăl meu, nici mama mea: mina 

regelui mi-a dat-o". Aceasta înseamnă că Abdi-Taba 

• 1n ediţia din 1944 apare Urusalimului, dintr-O greşeala de 
tipar. 
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nu a moştenit această poziţie prin naştere, ci a 
primit-o ca un dar din partea regelui Egiptului. 

Nici Isus nu a dobîndit înălţarea Lui prin faptul 
că S-a născut din Duhul Sfint şi a fost în veşnicie 
Fiul lui Dumnezeu. La naştere, El a fost pus pe pi
cior de egalitate cu noi. S-a făcut rob asemenea 
nouă, avea voinţă liberă şi a fost ispitit în toate ca şi 
noi. El stlJptneşte lmpl1r4Jia Cenuilor nu datoritll 
unei naşteri. alese, d datoritlJ unei vieJi alese pe 
plJmtnt. E, aici, a fost făcut desăvîrşit. Toată mîntu
irea a putut-o urzi ca urmare a ascultării Lui, cum 
ne spun pe larg Epistolele apostolului Pavel. 

Nici măcar o singură dată Domnul Isus sau 
apostolii nu caută să convingă pe oameni să-L ur
meze, fiindcă S-ar fi născut în chip supranatural din 
Fecioară şi Sfintul Duh. Nu prin spiţa de neam voia 
El să convingă pe oameni, ci prin învăţătura şi pilda 
Lui sublimă, precum şi prin semnele pe care le 
făcea. 

Ultimul punct de amintit este ci Melhisedec ca 
şi Isus mai tîrziu a fost preot "pus nu prin legea unei 
porunci pămtnteşti, d prin puterea · unei ,ieţi nepie
ritoare". (Evrei 7. 16). Prin aceasta se deosebea de 
preoţia tuturor religiilor. lntr-adevăr în unele religii 
erai preot prin naştere; aşa de pildă, în religia 
mozaică toţi urmaşii lui Aaron erau preoţi, chiar 
dacă erau şi inari nemernici. Ana, Caiafa, ucigaşii lui 
Isus, puteau să aibă firi criminale, totuşi erau preoţi, 
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fiindcă se trăgeau din Aaron. ln alte religii, can
didatul la preoţie nu este cercetat daci este cre
dincios, dacă are viaţa sfintă, ci dacă are certificat de 
absolvire a anumitor şco1i superioare. El este preot, 
independent de orice calităţi lăuntrice, prin ceremo
nia hirotoniei. 

Isus era preot nu printr-o asemenea lege, ci prin 
via/a Lui nepieritoare, calitate prin care este preot 
orice creştin adevilrat. 

In ce constă deosebirea dintre preoţia prin lege 
şi preoţia prin viaţă ? Legea şi viaţa sînt contraste. 
Fiecare făptură proceadează în chip natural după 
viaţa care este în ea, fără nici o lege sau obligaţie 
din afară. Pasărea nu are nevoie de nici o lege pen
tru a zbura. Viaţa păsării o face să vadă în zburat o 
desffitare. 

O lege este totdeauna dovada cil. via/a lipseşte. 
Legea care interzice furatul este o dovadă că aceia 
pentru care este făcută au o viaţă greşită, căci 
pentru oameni cinstiţi nu-i nevoie de o astfel de 
lege. Şi o lege nu este numai dovada că lipseşte 
viaţa dreaptă, d� este şi neputincioasă de a o 
produce. Ea poate controla şi restrînge păcatui dar 
ea nu poate da viaţi. Ea poate cere, dar nu poate 
da. Dar în Isus şi în credincioşii duhovniceşti lu
cread "puterea unei vieţi nepieritoare", aşa ci este în 
însişi firea lor si se delecteze în voia lui Dumnezeu. 
Ei nu au nevoie de o lege care siJ-i oblige la aceasta, 
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nici de una care sd reglementeze relaţiile lor cu 
Dumnezeu. Ei stnt preoţi prin puterea unei vieţi 
nepieritoare. 

Din toate aceste puncte de vedere, întDnirea cu 
Melhisedec, omul cu puterea de a binecuvînta, care 
nu prin tradiţie, ci prin cercetare proprie a ajuns la 
o cunoaştere de Dumnemu şi care era preot nu prin 
legile vreunei instituţii omeneşti, ci prin viaţa nepie
ritoare care era în e� trebuie să fi însemnat un mo
ment hotărîtor în viaţa lui Avram. 

Avram dl zeciuiall 

El îi dă acestui popor 7.ecluială ( adică a 7.eCe8 

parte) din toată prada de război. Lui însuşi nu-şi 
opreşte nimic din ea, nici un fir de aţă, nici o curea. 
"Nimic pentm mine" - este loiinca lui Avram. "Nimic 
pentm mine" nici măcar în rugăciune. Caterina de 
Genova, ajunsă la o vîrstă înaintată, zicea: "latil, o 
Dumnezeul meu, cil au trecut vreo 35 de ani, de dnd 
nu ţi-am cerut niciodatil nimic pentm mine". 

ln ceea ce priveşte 7.ecluiala, ea trebuie să fi fost 
pentru Avram o practică familiară încă din partea sa 
babiloneană. Inscripţiile cuneiforme din Babilonia 
vorbesc foarte des despre mciuială. Marile temple 
ale Babilonului erau în parte susţinute de "esra" sau 
mciuiala luată de la prinţi şi ţărani. în Muzeul Bri-
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tanic sînt multe tablete care sînt chitanţe de plată 
ale 7.Cciuielii către marele templu al reului soarelui 
din Sippura, pe vremea lui Nebucadneţar şi a suc
cesorilor săi. Dar există şi tablete datînd de cu multă 
vreme înainte. 

Avram plăteşte zeciuiala lui Melhisedec, pre
otul Dumnezeului celui Prea înalt, 7.Cciuială care se 
plătea altădată templelor idolatre. 

Flpdulnţa dDIIUlaeiascl este retnnoltl 
lnclodatl 

După aceste întîmplări Avram are o vedenie a 
lui Dumnezeu şi îl cuprinde frica, gîndindu-se că, de 
la ultima daţă cînd Dumnezeu îi vorbise, el purtase 
un război în care, <ţeşi luptase pentru o cauză dreap
tă, vărsase desigur 'şi sînge de oameni nevinovaţi. El 
nu ştia în ce măsură are să se teamă de legea dată 
de Dumnereu lui Noe: "Dacă vană cineva stngele 
omulai fi stngele lui să fle vărsat de om• (Geneza 9: 
6). Legea aceasta nu prevedea nici o excepţie pen
tru cazurile de război. 

Dar Dumnezeu. n linişteşte: "Avrame, nu te te-
. me". Legea nu este făcută pentru oameni nepri

hAniţi. Ea nu poate să osîndească oamenii fun
damental neprihăniţi, deşi mai au păcate în viaţă, 
atunc� cînd în dreapta lor alergare, împrejurări 
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potrivnice îi silesc la cite o acţiune nedreaptă în 
sine, sau cînd ei cad biruiţi de vreo ispită şi iarăşi 
se ridică. 

Legea este pentru cei fără de lege şi nesupuşi, 
pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei firi 
evlavie, necuraţt pentru ucigaşi de tată şi ucigaşi de 
mamă, pentru ucigaşii de oameni, pentru curvari, 
pentru sodomiţt pentru vînzitorii de oameni, 
pentru cei ce jură strîmb, adică pentru cei ce trăiesc 
în chip natural, normal în aceste păcate, care se 
bălăcesc în ele, fără a stărui după lucrurile cele 
înalte. 

Avram a răspuns: ·Domnu mel, leluwa, ce-ml ,el 
da ri. 

•ce-mi vei da"? - întrebă Avram pe Dumnezeu. 
Avram nu se mulţumeşte cu făgăduinţa care poartă 
un caracter general: •Eu sini scutul tdu, fi rmplala ta 

cea f""'* man• (Geneza 15: 1 ). El vrea sl ştie 
concret ce va căpăta. El imediat formuleazi şi o ru
găminte. Mai încolo, el cere lui Dumnezeu un semn. 

1 Aşa este traducerea cxactll a rlspunsului, c:uvfntul ebraic 
"Adonai" fiind pluralul c:uv1ntului "domn". Aceasta este foarte 
important pentru noi, fiinddl fnseamnl dl Avram trebuie sl-L fi 
CUDOIICUt pe Iehova, Dumnezeul C.Crului şi al pamtntului ca pe o 
pluralitate de de persoane, tocmai c::cea cc Noul Testament ne 
revelea7Jl atft de clar. El a ştiut dl Unicul Dumnezeu este o 
Treime. Multe locuri ale Vechiului Testament ne aratl o oare
care cunoa.,tere a acestei taine. 
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El tratează cu Dumnezeu orice chestiune în chip 
practic, nu face teologie nici sentimentalism cu pi. 
Tot aşa trebuie să fie şi raporturile noastre cu 
Dumnezeu, raporturi cu un Dumnezeu viu, con
crete şi practice. 

"Ctlci mor ftlrtl copii - continuă Avram - şi 
moştenitotul casei mele este Eliezer din Damasc" (în 
ebraică numele acesta înseamnă "Dumnezeu ajută"). 

Avram este la sfirşitul vieţii şi nu are copii. Cu 
ce ar putea Dumnezeu să-l răsplătească? El nu-l are 
decît pe Eliezer. Iar numele acestuia, atît de semni
ficativ, de "Dumnezeu ajutil", nume pe care el l-a 
pus slujitorului său, a devenit atît de familiar în 
gura lui Avram, încît nu-i mai spune nimic; nu-i 
mai inspiră nici o încredere în posibilităţile lui 
Dumnezeu. 

Dumnezeu îl asigură pe Avram că nu Eliezer va 
fi moştenitorul lui, ci "cel ce va ieşi din er. Şi tot în 
vedenie, îl duce pe Avram afară şi-i zice: "Uită-te 
spreCerr 

Ce sfat minunat! Uită-te spre Cer! Avram "nu 
s-a uitat la trupul său care era fmbătrfnit - avea 
aproape o sută de ani" , ci, ascultînd de Dumnezeu, 
s-a uitat spre Cerul de unde pot veni minuni. Spre 
Cer trebuie să fie îndreptate şi privirile noastre în 
orice vreme. 

"Uită-te spre Cer - îi spune Dumnezeu - şi 
numără stelele dacă po/i să le numen'". 
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"UitlJ-te spre Cer - i-a zis Dumnezeu - şi numlfr/1 
stelele dacl1 poţi slJ le numeri. .. " 

O veche tradiţie amintită de istoricul losephus 
Flavius şi de Talmud spune că Avram a fost un mare 
astrolog. Chiar dacă nu a fost un mare astrolog lu
mea stelelor trebuie să-i fi fost cunoscută. Filozofii 
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greci din vechime socotiseră că există 1 028 de stele. 
Un ochi bun poate număra cu mult mai mult decît 
atît, şi anume vreo 5 OOO. Sarcina de a număra ste
lele văzute nu întrecea putinţa omenească nici pe 
atunci. Dar credincioşii au ştiut înainte de astro
nomi că există stele nevăzute. "Oµirea Cerurilor nu 
se poate num4ra", a spus Ieremia cu mii de ani 
înainte de descoperirea telescopului. Stelele acestea 
nevăzute cum să le numeri? Şi după ce un ochean ţi 
le-a descoperit cum să le stabileşti numărul, neştiind 
dacă un ochean mai puternic nu-ţi va descoperi încă 
altele în viitor? 

"Aşa va fi siJmlnţa ta" - îi spune Dumnezeu lui 
Avram. Sămînţa ta va fi deci nespus de numeroasă, 
de nesocotit. O parte din sămînţa ta va fi văzută, 
cum văzute sînt o parte din stele. Sînt cei care fac 
parte din trupul Bisericii. Aceştia, deşi cu oarecare 
greutate, pot fi număraţi. Se ştie cu aproximaţie 
cam cîţi creştini sînt în lume, dar sînt şi stele ne
văzute. Sînt oameni care fac parte din sufletul Bi
sericii, fără a face parte din trupul ei cel văzut. Toţi 
aceştia sînt sămînţa lui Avram. Şi pînă la sîrrşitul 
veacurilor vor fi tot mai mulţi şi mai mulţi. 

Sămînţa lui Avram avea să fie ca stelele cerului 
şi în alt sens. Şi anume avea să fie cu rînduială ca 
stelele. Stelele se mişcă numai după o ordine bine 
stabilită. Tot aşa, cei ce sînt sămînţa lui Avram nu 
trăiesc şi nu se mişcă la întîmplare, ci stau în locul şi 
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se mişcă în felul rînduit de Dumnezeu, ascultînd de 
poruncile Lui de dragoste. 

Foarte interesant este să comparăm această fă
găduinţă cu cea dată de Dumnezeu lui lacov: "Să
mfnţa ta va fi ca pulberea pămîntului". În lumea 
aceasta sămînţa lui Avram este ca pulberea dis
preţuită şi călcată în picioare de către toţi. În 
Impărăţia lui Dumnezeu, ei vor străluci însă ca 
stelele. 

Da, ca pulberea şi ca stelele - aşa este viaţa 
noastră. Nu se putea da o caracterizare mai mi
nunată. 

Avram a crezut pe Dumnezeu 

' Acestea toate sînt bune. Numai că în clipa cînd 
Avram a avut vedenia nu era absolut nici o stea de 
văzut pe cer, căci era ziuă. Soarele avea să apună 
abia cu mult mai tîrziu. Cum de a sesizat deci Avram 
această făgăduinţă a lui Dumnezeu? Nu prin sim
ţuri, nu prin vedere, ci printr-o nouă facultate: ere-. 

dinţa, facultate pe care a avut-o Avram, primul 
personaj biblic. 

După ce Biblia reproduce făgăduinţa lui 
Dumnezeu, urmează o frază scurtă: "Avram a crezut 
pe Domnuf'. Fraza este scurtă, dar această realizare 
a lui Avram a fost uriaşă. 
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A-L crede pe Dumnezeu este cu totul altceva 
decît a crede în Dumnezeu. A-L crede pe Dumnezeu 
este o mare realizare pentru un suflet omenesc. Este o 
uriaşă realizare ca omul pieritor să-L creadă _pe 
Dumnezeul Etern. 

Cu ce s-ar putea asemăna lucrul acesta? lată cu 
ce: poate un muncitor necăjit şi oropsit să-l creadă 
pe intelectualul care trăieşte în mare confort, cînd 
acesta susţine că deosebirea de condiţii de viaţă este 
neapărat necesară pentru buna dezvoltare a .socie
tăţii şi deci, la urma urmei, pentru beneficiul mun
citorului însuşi? Stomacul flămînd şi goliciunea să
racului se răzvrătesc aici. Este o mare realizare 
pentru un muncitor să accepte cu dragoste această 
inegalitate atît de chinuitoare pentru el, să se facă 
apărătorul ei, să creadă în afirmaţiile intelectualului 
pe care el, din cauza orizontului strîmt la care-l con
damnă toată viaţa lui necăjită de om sărac, nu le 
poate controla -şi să se jertfească pentru ca să asi
gure intelectualului o viaţă de confort. 

Cu ce am mai putea să asemănăm această e�
presie "a-L crede pe Dumnezeu?" Stai înafntea unui 
om cu totul străin ţie pînă ieri, a cărui capacitate 
ştiinţifică, cinste morală, lipsă de porniri rele sau 
lăcomie de bani nu ai de loc putinţă de a le controla, 
şi auzi din gura lui: "Trebuie să-ţi. faci injecţi.� să iei 
acest _medicament amar, să te lipseşti de diferite 
mtncăruri, să laşi să ţi. se facă o operaţi.e grea care 
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poate fi şi mortală". Şi tu nu numai că crezi în 
existenţa unor medici, cum oamenii cred în exis
tenţa lui Dumnezeu, ci n crezi pe medicul acesta. Pe 
simplul cuvînt al lui_ laşi să ţi se ciuntească trupul în 
vederea unei ipotetice sănătăţi viitoare, despre a 
cărei existenţă nu ai nici o altă mă�urie decît cu
vîntul lui. Penţru simplul fapt că omul acesta este 
medic, părăseşti orice simţ de ruşine, te dezbraci 
înaintea lui, n laşi să facă cu trupul tău orice crede 
el de cuviinţă, n laşi să-ţi provoace chiar mari dureri. 
Asta înseamnă să-l crezi pe medic. 

Dar a-L crede pe Dumnezeu este cu mult mai. 
mult decît atît, căci o cercetare oricît de superficială 
a istoriei îţi arată că, pînă la un anumit stadiu, dez
voltarea societăţii umane ar fi fost imposibilă fără 
împărţirea ei în clase sociale. Ai deci în trecut o 
bază pentru a-l crede pe cel din clasa socială supe
rioară. Dacă-l crezi pe medic, ai pentru aceasta un 
motiv temeinic în nenumărate cazuri anterioare de 
vindecări ce-ţi sînt cunoscute, datorită unui tr ta
ment medical. Dar pe Dumnezeu de ce îl crezi?. 
Lumea îţi spune: "S-a tntors cineva de acolo să-ţi 
mărturisească despre o răsplătire după moarte? D ce 
să-fi impui anumite restricfii tn vederea unei vieţi. 
viitoare tn lmpărăţia lui Dumnezeu pe care nimeni 
nu a văzut-o încă? De ce să-L crezi pe Dumnezeu tn 
afirmaţi,unile Lu� absolut necontrolabile pent,u, 
noi?" 
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De la mine, la cel din clasa socială superioară, 
diferenţa în lucrurile esenţiale ale vieţii este în de
finitiv mică. Între medic şi mine este numai o di
ferenţă de cultură. Dar între Dumnezeu şi mine 
este o distanţă enormă. Mintea mea poate, cu multă 
stăruinţă, să ajungă la cultura medicului, dar nici
decum la inteligenţa lui Dumnezeu. 

Aici intervine în toată puterea ei facultatea cea 
nouă, "invenţia lui Avram", aptitudinea prin care el a 
devenit tatăl tuturor credincioşilor ( căci numai prin 
aceasta le este tată): credinp. 

Credinp i-a fost socotită drept neprihănire 

Avram era un om care nu numai că trăise viaţa, 
ci şi gîndise asupra ei. Şi, întrucît "însuşirile nevăzute 
ale lui Dumnezeu, puterea Lui veşnică şi Dumnezeirea 
Lui se văd lămurit de la facerea hunii, cfnd te uiţi cu 
/Jăgare de seamă la ele, fn lucrurile făcute de Er 

(Romani 1: 20), care vorbesc de un singur Creator 
nevăzut. El ştia şi că acest Creator este o pluralitate 
de persoane. Prin convingerea aceasta el s-a pus în 
conflict cu lumea idolatră. 

Deodată intervine în viaţa lui un glas care-i spu
ne: "Ieşi din ţara ta şi unnează-mă". Nu este oare o 
halucinaţie auditivă, cum există atîtea? Numeasc-o 
alţii cum vor numi-o, Avram a crezut. Pentru el 
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acesta-i glasul Dumnezeului la care se închinase 
fără să-L fi cunoscut şi pe care acum îl considerase 
vrednic de o descoperire. Bizuit pe acest glas, el 
porneşte: Avram era bătrîn, aproape să moară, fără 
copii. în această privinţă orice speranţă dispăruse. 
Pe deasupra, se mai desparte de Lot,. moştenitorul 
averii sale. Dar glasul pe care acum îl cunoştea îl 
asigură: "Împotriva tuturor legilor naturale pe care le 
cunoşti tu, neputinciosul, vei avea o sămînţă a ta, 
care te va moşteni şi sămînţa ta va ajunge ca stelele 
cerului". Raţiunea lui Avram îi va fi spus că acestea 
nu sînt decît vise. Un om serios se bizuie oare pe o 
vedenie? Dar Avram crede, deşi cu oarecare şo
văială la început. Sufletul care s-a străduit să afle 
adevărul are în el facultatea de a-L recunoaşte pe 
Dumnezeul care în copilăria omenirii se plimba prin 
Rai cu Adam în răcoarea zilei. C'md Dumnezeu îi 
apărea, el ştia simplu: "Acesta-i Dumnezeu", orice ar 
zice alţii. Ferice de acela care în această clipă crede. 

A-L crede pe Dumnezeu este cu totul altceva 
decît banalul: "Şi eu cred fn Dumnezeu" - cuvîntul pe 
care-l auzi de la atîţia oameni. A-L crede pe 
Dumnezeu, aceasta te face neprihănit. 

Avram nu era un om desăvîrşit. Regii păgîni 
ajung să-l mustre cu dreptate pentru gravele abateri 
de la legile morale. El recurge la minciuni, este bă
nuitor, nedrept în aprecierea altor oameni, îşi pros
tituează soţia, primind daruri în schimb ş.a.m.d. 
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Acestea nu sînt semnele neprihănirii. Totuşi el a 
fost socotit de Dumnezeu ca neprihănit şi aceasta 
numai din cauza acelei singure facultăţi noi, cea 
a credinţei, care este atît de preţioasă în ochii 
lui Dumnezeu încît precumpăneşte toate păcatele. 
"Credinţa i-a fost socotită ca neprihăhnire". Adică 
Dumnezeu a primit credinţa lui Avram ca nepri
hănire. 

Povestirea de ·mai jos ne va ilustra cum este cu 
putinţă un asemenea lucru. Două grupe de pictori 
se luptau pentru întîietatea lor în faţa unui rege şi 
fiecare îşi lăuda felul personal de a crea. Atunci re
gele hotărî să pună pe artiştii ambelor grupuri să 
lucreze la pictarea unei săli mari. Aceasta a fost îin
părţită în două printr-o perdea şi fiecărei grupe i se 
dădu o parte. După sîrrşirea lucrării perdeaua urma 
să fie trasă la o parte şi să se hotărască grupa în
vingătoare şi cea învinsă. Şi totul se făcu cum a po
runcit regele. 

Primul grup, înainte de a pomi la lucru, adună 
culorile cele mai -strălucitoare, nu însă şi celălalt 
grup care se ocupa numai cu netezitul şi lustruitul 
pereţilor daţi pentru ornamentare. C'md primul 
grup stirşi lucrul, ceilalţi au declarat şi ei că au 
terminat, deşi nu pictaseră nimic. Regele le spuse 
atunci: "Cum puteţi spune despre voi înşivă că aţi 
creat ceva, dacă nici măcar nu aţi întrebuinţat 
culoarea şi nu aţi pictat nimic pe pereţi'!" Dar 

. 
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răspunsul lor a fost: "Trageţi perdeaua şi veţi vedea 
cine a lucrat mai bine!' Atunci au tras perdeaua care 
despărţea cele două părţi ale odăii. Şi anume, ju
mătatea la care lucraseră cei care nu pictaseră nimic 
ci numai neteziseră şi lustruiseră pereţii strălucea în 
culori tot atît de vii şi arăta aceleaşi tablouri ca ju
mătatea cealaltă. Aceasta, pentru că, prin multă 
grijă şi străduinţă, pereţii au fost aduşi în stare să 
strălucească de parcă ar fi fost oglinzi şi reflectau 
ceea ce se afla în faţa lor. 

Tot aşa şi sufletul omenesc în două feluri poate 
fi adus în stare să-L mulţumească pe Dumnezeu: fă
ctnd lucruri desiivtrşite, neprih4nite. Dar ce-i de 
ajuns pentru aceasta? CW'dţindu-te, lustruindu-te, 
filctndu-te striilucitor prin fntrebuinţarea facultăţii 
acesteia. de credinţă, .ca tu sil poţi oglindi slava lui 
Dumnezeu, lucrtlrile lui destlvtrşite, tot atft de mi
nunat de parctl ai fi nepriMnit. 

Astfel credinţa unui om îi poate fi socotită ca 
neprihănire. 

Doar o singură facultate mai este în sufletul 
omenesc egală cu credinţa şi anume: rfvna. 

Pe cînd poporul lui Dumnereu călătorea în pus
tie, un bărbat dintre copiii lui Israel a venit şi a adus 
fraţilor lui pe o Madianită, deşi tocmai pentru pă
catul acesta, al curviei cu madianitele, Moise po
runcise pedeapsa cu moartea. La vederea acestui 
lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, prin rîvna pe care 
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Fineas a avut-o pentru Dumnezeu, i-a străpuns pe 
amîndoi cu suliţa şi a încetat astfel urgia care iz
bucnise printre copiii lui Israel. Şi Psalmul 196: 31 
ne spune că rîvna aceasta "i-a fost socotită ca ne-

. prihănire", exact aceeaşi expresie ca pentru credinţa 
lui Avram. 

Neprihăniţi, prin viaţa noastră, nu sîntem nici 
unul. Fapte excepţionale doveditoare ale unei mari 
rîvne pentru Dumnezeu nu avem toţi prilejul să 
săvîrşim. Credinţa însă, daci dezvoltăm facultatea 
aceasta în sufletul nostru, poate face ca Dumnezeu 
să ne socotească neprihăniţi pe noi, păcătoşii. 

Crede-L pe D0111DeZeu 

Dar să căutăm a înţelege mai bine ce este cre
dinţa. 

Ce înseamnă a-L crede pe Dumnezeu? 
înseamnă mai întîi că, atunci cînd întîmpinăm. 

grele amărăciuni şi suferim multe dezamăgiri în lu
mea creată şi cîrmuită de Dumnezeu, să continuăm 
a crede că Dumnezeu este drept şi Tată iubitor. Că 
El, spre cel mai mare bine posibil al nostru, le orîn
duieşte pe toate. Deşi cărările Lui nu sînt ca ale 
noastre. 

Următoarele pilde vor folosi pentru înţelegerea 
acestui lucru. 
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Moise avea obiceiul să aleagă locurile singu
ratice, unde putea să practice arta aşa de puţin 
obişnuită de a vorbi cu sine însuşi. Şi Duhul lui 
Dumnezeu venea atunci peste el. 

Se spune că într-o zi, a stat sub un arbore lîngă 
o tintînă şi s-a lăsat în voia gîndurilor. Se spune că el 
a văzut un om venind să bea apă şi care apoi a ple
cat. Dar omului îi căzuse de la brîu o pungă, fără ca 
să observe. După un timp a venit la tintînă un alt 
om, a băut şi el apă şi a văzut punga pe jos. Bucuros, 
el o ridică şi îşi continuă drumul. După el, un al 
treilea călător făcu un popas la fintînă şi rămase aici 
mai multă vreme. 

Intre timp, cel dintîi îşi dădu seama de pierderea 
pungii şi îi spuse: "Desigur că mi-a căzut de la brîu la 
jînttnă, . ctnd m-am plecat să beau apă". Repede 
alergă înapoi şi văzu aici un om şezînd. Îl întrebă: 
"Ce faci tu aici?' Cel întrebat răspunse: "Sînt obosit 
şi mă odihnesc aici un pic. Am mtncat şi am băut 
ceva şi acum vreau să plec mai departe". Atunci 
omul care pierduse banii îi spuse: "Tu trebuie să fi 
găsit punga mea, pe care am pierdut-o aici. Nu poate 
să fi fost altul, căci abia acum am pierdut-o". Cel 
acuzat răspunse: "Prietene, nu am. găsit nici o pungă 
a ta. Nu mă învinui pe nedrept de jaf. Pesemne că 
vei fi pierdut punga în altă parte sau nici nu ai 
pierdut-o". Atunci începu cearta între ei; curînd se 
bătură. Moise a vrut să-i despartă. Dar înainte ca să 
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ajungă cel care pierduse punga, primul îl omorîse pe 
celălalt şi fugise. 

Atunci Moise compătimi pe cel care suferise 
moarte fără vină şi se miră că Dumnezeu îngăduie 
asemenea lucruri. El spuse: "Doamne, am fost mar
tor a trei fapte nedrepte. Intz"i ai lăsat pe unul să-şi 
piardă averea. In al doilea rînd ai lăsat să se bucure 
de ea unul căruia nu-i aparţinea. In al treilea rînd nu 
ai fmpiedicat să fie omorît unul care nu a comis 
nimic rău. Ş4 parcă aceasta n-ar fi fost de-ajuns, 
păgubaşul a trebuit să devină şi asasin. Explică-mi 
dec4 Atotputernice Doamne, cum trebuie înţelese 
aceste înttmplări !' 

Dumnezeu răspunse slujitorului său Moise: "Tu 
crezi că felul cum procedez Eu este rău. Şi aşa par 
curioase oamenilor multe din cele ce fac Eu, ei 
neştiind că fiecare lucru are cauzele şi justificarea 
sa. Să afli acum că cel care a pierdut punga era 
într-adevăr, el însuş4 un om cinstit, dar că tatăl său 
jefuise aceşti bani. Cel jefuit atunci era tatăl omului 
care a găsit punga. De aceea am aranjat aşa, ca fiul 
proprietarului să ajungă în posesia dreptei sale 
moşteniri. Află şi despre cel care a fost sugrumat că 
într-adevăr nu şi-a însuşit această pungă, dar odată, 
de mult, a omorît pe fratele acelui om, de care a fost 
ucis el acum. Fapta s-a întîmplat fără martori şi 
sîngele celui omorît a rămas nerăzbunat. De aceea 
am îngăduit ca ucigaşul să fie bănuit de fratele vic-
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tunei sale şi omorft. Şi aşa las să se tntfmple pe 
pdmtnt multe lucruri, pe care omul nicidecum nu le 
poate tnţelege. Nimeni nu-Mi poate cerceta căile şi de 
multe ori nu puteţi tnţelege de ce ti merge bine celui 
rău şi rou celui bun". 

Cel credincios "tl crede pe Dumnezeu". Cel cre
dincios crede că Dumnereu are motive suficiente, 
drepte şi bune de a proceda în toate cazurile aşa 
cum procedează. Şi oricît de amar şi greu de înţeles 
îi pare un lucru ce i se întîmplă lui sau altuia, el b 
proslăveşte pe Dumnereu în inima lui. 

Iată şi o altă pildă cu aceeaşi învăţătură: 
Un credincios posti multe zile şi Îl rugă pe Tatăl 

Ceresc să-i arate un înger. Dorinţa lui a fost rea
lizată. Un înger îi apăru şi-l întrebă: "Doreşti ceva de 
la mine? Vreau să-ţi tmplinesc dorinţa". Credinciosul 
răspunse: "Aş dori sd căMtoresc tmpreună cu tine, să 
văd activitatea ta pe păm!nt, ca să-mi folosească şi 
să am parte de Inţelepciunea ta". 

Îngerul îi răspunse: "Nu vei putea pricepe cele ce 
fac eu şi vei stiJrui de mine să-ţi explic motivele 
acţiunilor mele". Credinciosul îi dădu asigurări că 
nu va face aşa şi rămase stabilit ca ei să meargă pre
tutindeni împreună, dar că această călătorie în co
mun se va întrerupe deîndată ce credinciosul va 
insista la înger cu întrebări. 

Au pornit la drum amîndoi. Şi au intrat în casa 
unui om tare sărac, care nu avea decît o vacă. Omul 
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şi nevasta lui stăteau în faţa porţii. Cînd îi văzură 
apropiindu-se, le veniră în întîmpinare, le dădură 
bineţe, s-au bucurat de sosirea lor şi le-au dat lo
curile cele mai bune. Apoi au adus ce au avut mai 
bun de mîncare în casa lor sărăcăcioasă. Cei doi 
mîncară şi înnoptară acolo. 

C'md s-a făcut dimineaţă şi cei doi au vrut să 
plece, îngerul rosti o rugăciune al cărei rezultat a 
fost că vaca gazdei căzu moartă. Credinciosu) văzu 
lucrul acesta şi a fost surprins. Aproape să-l apuce 
nebunia. Îşi spuse: "Să fie oare rdsplata omului sărac 
pentru cinstea pe care ne-a făcut-o ca vaca lui, 
singura lui avere, sii-i fie luatii'r Şi-l întrebă pe 
înger: "De ce ai omorft vita acestui om care ne-a 
primit cu cuviinţă?" îngerul a zis: "Aminteşte-ţi de 
fnţelegerea dintre noi, ca tu să taci şi să nu faci 
obiecţiuni decft fn clipa cînd nu mai vrei să umbli cu 
mine. Atunci voi fi hotărlt să-ţi spun tot". Credin
ciosul nu mai întrebă nimic. 

Au plecat mai departe o zi întreagă şi au venit, 
cînd se făcu seară, în casa unui om bogat. A�ta 
nici nu se uită bine la ei şi nu făcu nimic pentru a-i 
primi cum se cuvine. Nu au căpătat nimic de mîn
care în casa lui. 

Casa acestui om avea un zid cam stricat şi stă
pînul casei era ocupat cu repararea lui. C'md se făcu 
dimineaţă îngerul se rugă şi zidul fu reparat printr-o 
minune. Atunci tristeţea şi mirarea credinciosului 
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crescu. Dar el îşi stăpîni dorinţa de a întreba pe 
înger despre motivele acţiunii sale. 

Astfel ei călătoriră mai departe. C'md se făcu 
iarăşi seară, ei veniră la o biserică mare. Băncile din 
ea erau din aur şi argint şi fiecare om şedea pe locul 
cuvenit lui, după rangul şi vaza sa. Cînd îi văzură 
intrînd pe cei doi, unul dintre enoriaşi întrebă: 
"Cine vrea să ospăteze astă seară pe aceşti doi 
cerşetori'!' 

La care unul răspunse: "Ajunge pentru ei puţină 
pfine cu apăr Nimeni nu-i băgă în seamă pe 
călători, aşa cum s-ar fi cuvenit. C'md să plece, în
gerul spuse celor din biserică: "Dumnezeu să vă 
ajute pe toţi să deveniţi mari şi cu vază". Cuvintele 
acestea se mai adăugaseră la tristeţea credincio
sului, dar el tăcu. 

Cînd să apună soarele, călătorii ajunseră în alt 
oraş. Aici oamenii le ieşiră în întîmpinare cu mare 
bucurie. Îi primiră cu feţe zîmbitoare şi-i adăpostiră 
în cea mai bună casă. Acolo ei mîncară. La plecare, 
îngerul se rugă: "Fă, Doamne, ca fn oraşul acesta, 
numai unul să fie mare şi cu vază". 

Acum credinciosul nu se mai putu abţine şi 
spuse îngerului: "Trebuie să-mi descoperi secretul 
tău" îngerul spuse: "Dacă eşti disipus să te desparţi 
de mine, vreau să-ţi explic toate motivele acţiu.nilor 
mele. Să ştii deci: Vaca omului sărman era bolnavă 
de o boală grea. Toţi din casă ar fi murit dacă ar fi 
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continuat să bea din laptele ei. De aceea m-am rugat 
ca vaca să moară. Bogatul al cărui zid l-am dres 
printr-o minune, dacă ar fi dărîmat acest zid pentru a 
ridica altu� ar fi găsit sub el o comoară mare de aur 
şi argi.nt. Pentru a fmpiedica aceasta am reparat eu 
zidul Oamenilor cu inima aspră din biserica dintî� 
le-am dorit ca toţi să fie mari şi cu vază, căci aceasta
i o nenorocire şi duce la ceartă. Orice loc unde mulţi 
sfnt mari, este pustiit pfnă la urmă. Drepţilor tnsă, 
cărora le-am dorit să aibă o singură căpetenie, rugă
ciunea mea o să le folosească. Biserica lor se va fn
tări, căci va fi unitate fntre ei''. 

Cred Doamne ... 

(Ioan 9: 38) 
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La urmă îngerul îndemnă pe credincios: "Acum 
plec de lfngă tine şi vreau să te fnvăţ lucru.rile care tţi 
vor folosi. Dacă vezi că unui om rău fi merg toate 
bine, nu te minuna! Fericirea aceasta a lui fi este spre 
nenorocire. Dacă vezi pe un drept care se chinu
ieşte şi trăieşte fn tristeţe, căruia îi este greu, care-i 
jlămfnd, fnsetat şi go� nu te necăji şi nu te tndoi 
de providenţa Creatorului, ci laudă-L ca Drept şi 
crede-L, căci Dumnezeu este neprihănit, judecăţile 
Lui sfnt adevărate şi ochii Lui urmăresc faptele 
oamenilor. Cine-I poate spune Lui ce are de făcut ?" 

Şi această pildă ne este de bună învăţă
tură pentru a înţelege ce înseamnă "a-L crede pe 
Dumnezeu". 

A-L crede pe Dumnezeu înseamnă apoi a primi 
cele ce ne spune El despre deşertăciunea lucrurilor 
acestei lumi şi despre străduinţa pe care trebuie s-0 
depunem pentru a fi părtaşi ai vieţii veşnice. 

Se povesteşte că Alexandru Macedon în răz
boaiele lui de cucerire a ajuns într-o ţară în care sin
gurul supravieţuitor al familiei regale îşi petrecea 
toată vremea la cimitir. Chemat de Alexandru Ma
cedon să primească tronul părinţilor săi, el refuză şi 
spuse: "De ani de zile mă ostenesc fn cimitir să deo
sebesc oasele regilor şi ale cerşetorilor şi nu reuşesc 
deloc. La ce bun atunci onorurile acestei lumi?" 

"Bine - răspunse Macedon - dar ca rege ai 
parte măcar de o viaţă fericită pe acest pămfnt" . "Nu 
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cred în fericirea de aici, fiindcă aici nu există viaţă 
fără moarte, tinereţe fărd bătrîneţe, bogăţie fără lipsă, 
bucurie fără dureri, sănătate fără boală, adevăr fără 
greşeală şi neprihănire fără păcat. Nu-mi trebuie 
tronur -spuse tînărul. 

Aici totul e deşertăciunea deşertăciunilor şi goa
nă după vînt. Dumnezeu a pregătit pentru ai Săi 
împărăţia Sa. înspre ea trebuie să fie îndreptate 
toate gîndurile şi toată străduinţa noastră. 
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A-L crede pe Dumnezeu înseamnă, în al treilea 
rînd, a recunoaşte că El are dreptate în aprecierea 
stării tale. De multe ori un bolnav nu-şi dă seama de 
gravitatea bolii sale. El crede însă ceea ce îi spune 
medicul că simptomele aparţin unei boli foarte gra
ve şi urmează tratamentul indicat. Tot aşa, nouă ni 
se pare că nu avem păcate grele şi că, în general, 
păcatul nu este ceva grav. Dar ce pricepe un bolnav 
despre propria sa boală? Noi trebuie să-L credem 
pe Dumnezeu că sîntem toţi ca nişte păcătoşi pier
duţi şi că plata păcatului este moartea. 

A-L crede pe Dumnezeu înseamnă apoi a crede 
făgăduinţa pe care El ne-o dă, că oricine se întoarce 
la El cu pocăinţă este primit, chiar dacă cugetul 
nostru ne minte şi ne spune că pentru noi nu mai 
există iertare. 

Fata unei femei cucernice fugi de acasă şi 
ajunse o mare destrăbălată. Timp de zece ani, ea 
trăi în desfrînări fără să dea mamei nici măcar un 
semn de viaţă. Dar, peste zece ani, se trezi dintr-o 
dată şi, cuprinsă de remuşcări, luă trenul şi sosi 
tîrziu noaptea în tîrguşorul ei de baştină. Atunci 
veni la casa mamei sale, dar, mirare, deşi ora era 
foarte tîrzie, odaia mamei ei era luminată. Fata se 
sperie: "Pesemne că mama o fi bolnavă, căci nici

odată n-a ars lumina în camera ei la ora aceasta". 

Dădu să sune la poartă, dar poarta era larg deschisă. 
Acum îngrijorarea ei spori: "Se vede că mama este 
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chiar bolnavă - îşi spuse ea - şi chiar doctorul a 
fost chemat noaptea". Dar cînd puse piciorul pe 
prima treaptă pentru a alerga sus, deodată auzi gla
sul mamei: "Ioano, tu eşti'!'' "Da, mamă", răspunse 
ea în plîns. "Dar cum se face că-i larg deschisă poar
ta'!' "De zece ani, de cînd ai plecat, ea nu s-a mai 
închis!', răspunse mama. "Şi cum se face că lumina-i 
aprinsă la tine'!' "De zece ani, de cînd ai plecat, ea 
nu s-a mai stins. Mereu te-am aşteptat", răspunse 
iarăşi glasul mamei. Aşa este primit şi păcătosul care 
se reîntoarce la Dumnezeu. El găseşte că poarta nu 
i-a fost nicicînd închisă şi lumina nu a fost niciodată 
stinsă pentru el şi că ceea ce l-a reţinut a fost numai 
propria lui desfrînare sau teamă. 

A-L crede pe Dumnezeu înseamnă a nu mai că
uta să inventăm noi mijloace de a ne mîntui, ci a 
crede în mijlocul pe care Dumnezeu ni-l arată, aşa 
cum credem pe medic cînd ne recomandă un medi
cament şi nu mai alergăm după mijloace băbeşti. 
Acest si.µgur mijloc de mîntuire este credinţa în 
Domnul Isus, jertfit pe Cruce, pentru păcatele 
noastre. 

Încheierea unui leglmint prin Jertfe 

Domnul i-a mai zis lui Avram: "Eu sfnt Domnul, 

care te-am scos din Ur din Haldea, ca să-ţi dau fn 
stăpfnire ţara aceasta" (Geneza 15: 7). 
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Pînă aici, Domnul îi promisese numai că-i va da 
ţara. Aici pentru prima oară se precizează că i-o va 
da în stăpînire. 

Avram cere atunci lui Dumnezeu un semn, cum 
avea s-o facă mai tîrziu şi Ghedeon, cum i-au cerut 
şi fariseii şi saducheii semn lui Isus. 

Şi Domnul i-a zis: "la o juncană de trei ani, o 
capră de trei ani, un 'berbec de trei ani, o turturm şi un 
pui de porum'ber (Geneza 15: 9), fără să-i spună 
mai amănunţit ce să facă cu aceste animale, căci 
Avram ştia. 

Despre simbolismul acestor animale s-au dat 
diferite lămuriri. Aşa de pildă tălmăcitorii rabinici 
înţeleg pretutindeni în loc de "trei ani, trei viţei, trei 
capre" etc. Cifra nu s-ar referi deci la vîrsta ani
malelor, ci la numărul lor. Şi ar fi vorba de fiecare 
dată de trei animale pentru a simboliza cele trei 
Temple din Ierusalim. 

Primul Templu ar fi închipuit de viţei, deoarece 
a fost precedat de episodul cu viţelul de aur şi 
fiindcă, pe vremea lui, Ieroboam a ridicat drept 
obiec! de închinare un viţel. Caprele ar reprezenta 
Templul al doilea, deoarece evreii erau atunci "azei 
panim", adică obraznici faţă de Dumnezeu. Este un 
joc de cuvinte bazat pe apropierea în limba ebraică 
între expresia "caprtl" şi cea pentru "obraznic". Şi 
Satan e numit "Az", cuvînt asemănător cu capră, or 
el a stăpînit pe vremea Templului al doilea. Cel de 
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al treilea Templu este reprezentat de berbeci, care 
simbolizează puterea, deoarece cînd va fi clădit la 
Ierusalim al Treilea Templu, poporul lui Dumnezeu 
va fi puternic (Midraş Raba). 

O altă explicaţie, mai simplă, este că porunca se 
referea la vîrsta de 3 ani a animalelor care trebuia să 
arate că trei generaţii vor fi asuprite în Egipt. 

Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a 
despicat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa 
celeilalte. 

La asemenea jertfe, după tăierea gîtului şi văr
sarea sîngelui, cadavrul animalului era tăiat în mod 
obişnuit în lungime şi bucăţile erau puse unele în 
faţa celorlalte. Părţile care încheiau un legămînt se 
întîlneau la mijloc şi acolo depuneau jurămîntul. 
Grecii şi romanii procedau, în această privinţă, la fel 
ca evreii. 

Unii au văzut în cele făcute de Avram cu aceste 
animale, o acţiune simbolică. Spintecarea anima
lelor reprezenta primejdia pentru urmaşii săi. 
Israelul, obiectul legămîntului, va fi atacat de duş
mani, dar va fi eliberat iarăşi, aşa cum, după po
vestirea biblică, Avram a izgonit păsările răpitoare, 
care veniseră să se aşeze pe cadavrele animalelor 
jertfite. 

Biblia însăşi ne dă alt sens al acestei tăieri în 
două a animalelor de jertfii. Aşa de pildă în cartea 
proorocului Ieremia 34: 18 - 20: "Şi pe oamenii care 
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au călcat legămtntul Meu, care n-au păzit tndatoririle 
tnvoielii pe care o făcuseră tnaintea Mea, tăind un viţel 
in două şi trectnd prin cele două jumătăţi ale lui, şi 
anume pe căpeteniile lui luda şi pe căpeteniile Ieru
salimului, pe famenii dregători, pe pT'eOţi şi pe tot 
poporul ţării, care au trecut printre bucăţile viţelului, 
ii voi da in miinile vrăjmaşilor lor, tn miinile celor ce 
vor să le ia viaţa, şi trupurile lor moarte vor sluji ca 
hrană păsărilor cerului şi fiarelor pămfntului". 

Ceea ce se întîmplase cu animalele trebuia 
să simbolizeze ceea ce avea să se întîmple cu ur
maşii lui Avram, dacă vor· călca Legămîntul cu 
Dumnezeu. 

Aşa spune şi Mîntuitorul: " ... stăpfnul robului 
aceluia ( ... ) tl va tăia tn două, ( cum au fost tăiate 
în două animalele de jertfă la încheierea legămîn
tului) şi soarta lui va fi soorta .fălarnicilor" (Matei 
24: 50-51). 

Patria cea mai bună 

"La apusul soarelu� un somn adfnc a ctlzut peste 
Avram. Şi iată că l-a apucat o groază şi un mare 
fntuneric". 

Avram trece prin aceeaşi experienţă prin care 
avea să treacă mai tîrziu Daniel: "Pe mine, Da11iel, 
m-au tulburat nespus de mult gîndurile mele şi mi s-a 
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schimbat culoarea feţei, dar am păstrat cuvintele 
acestea tn inima mea" (Daniel 7: 28). lov spune la 
fel: "in clipa ctnd vedeniile de noapte frămtntă gtndul, 
ctnd oamenii stnt cufundaţi tntr-un somn adtnc, m-a 
apucat groaza şi spaima, şj toate oasele mi-au tre
murat. Un duh a trecut pe lingă mine( •.. ) Tot părul. mi 
s-a zburlit ca ariciul" (lov 3: 13 - 15). 

Adevăratei descoperiri dumnezeieşti în somn, îi 
precedă adesea groază şi cutremur, ca un fel de pce
simţire a apropierii unui duh mare. 

Ţara făgăduinţei, Palestina, această îngustă fîşie 
de teritoriu, nici nu a fost formată de natură pentru 
a procura ocupanţilor ei siguranţa unei aşezări defi
nitive. între Impărăţiile puternice ale Nordului şi 
ale Sudului, ea a avut întotdeauna caracterul unei 
trecători obligatorii. 

Palestina este parcă făcută pentru a fi călcată în 
picioare. Prin faptul că din toate ţările, Dumnezeu a 
dat lui Avram tocmai ,această Palestină, a arătat că 
urmaşii lui nu sînt chemaţi să aibă locaş statornic pe 
acest pămînt. 

Ei aveau să trăiască aici numai în trecere. însăşi 
sărbătoarea sfintă a Evreilor "Pesah" (Paşte) nu în
semna ea oare "trecere"? 

Avram avea să înţeleagă tot mai mult că Pa
lestina este numai un chip al Ţării Cereşti. Patria 
cea bună a credincioşilor. Nădăjduind în ea, Avram 
şi cei de după el au murit în credinţă, căpătînd 
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numai în parte lucrurile făgăduite, doar le-au urat 
de bine de departe, mărturisind că sînt străini şi 
călători pe pămînt. 

Ce minunat lucru este credinţa! Cu ea vezi lu
cruri pe care nu le-ai căpătat încă. 

Prin credinţă poţi să urezi de bine Cerului, de 
departe. 

Avram şi cei de după el au umblat ca nişte 
călători şi străini pe pămînt, ştiind că au casa lor cea 
adevărată cu Dumnezeu în veşnicie, nu ca mulţi din
tre cei care se numesc azi creştini şi care sînt mai 
străini de calea către Cer decît de lucrurile acestui 
pămînt. 

Dacă Avram şi urmaşii lui ar fi avut o părere de 
rău după lumea stricată din care ieşiseră, negreşit că 
ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar nu a vrut, 
aşa cum Rut a preferat să stângă pietre de pe 
marginea unui cîmp străin în ţara stintă, decît să se 
întoarcă în Moab, aşa şi Avram a dorit pentru să
mînţa sa o patrie mai bună, adică o patrie Cerească, 
chiar cu preţul unei lungi şi aspre robii premer
gătoare. 

"De aceea, spune apostolul Pavel în Epistola sa 
către Evrei, ( adică pentru simplul fapt că doreau o 
patrie cerească), lui Dumnezeu nu-I este ruşine să se 
numeasc4 Dumnezeul lor, al lui Avram şl al urmaşilor 
săi, c4ci le-a pregătit o cetate" (Evrei 11: 16). 
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. Ei erau păcătoşi, dar Dumnezeu nu s-a ruşinat 
de ei. 

Orice păstor creştin s-ar ruşina astăzi cu o turmă 
ca aceea a personajelor Vechiului Testament, de 
păcătoşi ce erau. Dar lui Dumnezeu nu-i este ruşine 
de ei, căci aveau în inima lor acest minunat dor 
după Cer. 

RAspunderea Egiptenilor 

Lui Avram i se proorocise deci că sămînţa făgă
duită va fi o sămînţă asuprită. Egiptul, nu Canaanul, 
avea să fie ţara în care poporul ales urma să fie 
crescut pentru lucrarea lui viitoare. Aceasta este 
de altfel o regulă pentru toate veacurile. De aceea 
Avram nici nu mijloceşte pentru sămînţa sa. 

Şi această primă şcoală avea să dureze 400 de 
ani, patru generaţii. 

In legătură cu această proorocie a fost ridicată 
problema responsabilităţii oamenilor înaintea lui 
Dumnezeu. 

Odată ce asuprirea poporului lui Dumnezeu a 
fost proorocită de însuşi Domnul, ce mai puteau 
face oamenii? Şi ce răspundere ar mai avea asu
pritorii egipteni, pentru fapta lor? Sau, de pildă, 
este proorocit în cartea Deuteronom despre po
porul evreu că, dupi moartea lui Moise, se va scula 
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şi se va desfrîna după zeii cei străini ai Canaanului, 
pe Dumnezeu îl va părăsi şi va strica Legămîntul pe 
care Dumnezeu I-a încheiat cu el. Atunci ce răs
pundere ar mai avea evreii? Ei împlinesc lucrurile 
prezise de Dumnezeu. Cum ar mai putea fi ei pe
depsiţi atunci? 

Răspunsul este simplu: era prezis că evreii vor fi 
necredincioşi, dar aceasta era o proorocie cu carac
ter general, o rămăşiţă din poporul Israel va avea să 
rămînă credincioasă în toate vremurile. Fiecare 
evreu este <leci responsabil dacă se numără tocmai 
printre păcătoşi. Fiecare se putea abţine de la păcat 
ca să fie în acea rămăşiţă. 

Tot aşa era prezis că evreii vor fi asupriţi, dar nu 
era prezis care anume popor va face aceasta. De ce 
s-au găsit tocmai egiptenii să împlinească această 
proorocie? 

Deşi Biblia prezice că "tntotdeauna vor fi săraci", 
totuşi fiecare om se străduieşte să scape de sărăcie. 
Şi mulţi scapă. De ce nu depun aceleaşi străduinţe şi 
pentru a nu fi printre cei păcătoşi? 

Agar 

în aceeaşi zi în care i-a prezis robia egipteană, 
Domnul a făcut şi un legămînt cu Avram şi i-a zis: 
"Seminţei tale ti dau ţara aceasta, de la rtul Egiptului 
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ptnă la riul cel mare Eufrat şi anume: ţara Cheni
ţilor, a Cheniziţilor, a Cadmoniţilor, a Hetiţilor, a 
Fereziţilor, a Refauniţi/or, a Amoriţilor, a Cana
aniţilor, a Ghirgasiţilor şi a lebusiţilor" (Geneza 15: 
18 - 21). 

Era fIXat clar ce se va da seminţei lui Avram. 
Numai că Avram nu avea sămînţă. Nu avea copil. 
Sarai, nevasta lui, nu-i născuse. 

Cu ea avea însă o roabă egipteancă, numită 
Agar. Sarai a zis lui Avram: "lată, Domnul m-a făcut. 
stearpă. Intră., te rog, la roaba mea, poate că voi avea 
copii de la ea" (Geneza 16: 2). 

Avram a ascultat cele spuse de Sarai. "Atunci 
Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, 
roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, 
după ce Avram locuise ca străin zece ani fn ţară" 
(Geneza 16: 3). 

în acest pasaj biblic, ne întîlnim prima oară cu 
faptul că patriarhii aveau mai multe neveste. Ex
perienţa necazurilor lor ne arată cît de rea este 
această stare. 

Sarai a fost cea care l-a împins la asta. Ştiind 
cele făgăduite de Dumnezeu, ea a recurs la acest 
mijloc în graba de a vedea cuvintele lui Dumnezeu 
împlinite. Sarai avea în ea ceva din graba necre
dinţei. 

De notat este expresia biblică: "Sarai a dat-o pe 

Agar de nevastă bărbatului său Avram" (Geneza 

77 



16: 3). Legătura dintre Avram şi Agar trebuia să fie 
vremelnică. Avram avea să rămînă bărbatul Sarei. 

Agar, rămasă însărcinată, a început să o dispre
ţuiască pe Sarai. Sarai, indignată, îi zice lui Avram: 
"Asupra ta să cadă această /Jatjocură CtlTf! mi se face" 
(Geneza 16: 5). Avram a răspuns Sarei: "lată, roaba 
ta este fn mtna ta. Fă-i ce-ţi placer (Geneza 15: 6). 
Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea. Şi Agar a fugit de 
la ea. 

Nu trebuie să înţelegem din acestă povestire a 
Bibliei că Sarai ar fi maltratat-o pe Agar. Va fi 
făcut-o numai să simtă dependenţa de ea. Şi aceasta 
din motive bune: copilul care avea să se nască să fie 
crescut după voia şi în credinţa Sarei. 

Dumnezeu o trimite pe Agar înapoi la stăpîna ei 

Bineînţeles că acest motiv nu a fost apreciat de 
Agar. Şi ea a fugit. 

"Îngerul Domnului"1 (sau cum spune în ori
ginalul Bibliei "ingerul Iehova" - un înger care este 

1 Îngerul Iehova este o expresie mult folosita în Vechiul 
Testament pentru Mîntuitorut, a doua persoană a Dumnezeiri 

ca îngerul acesta al Domnului este identic cu Dumnezeu, 
cil Mfntuitorul este deci Dumnezeu, vedem în Geneza 22: 1 • 2: 
"ingmd Domnului l-a strigat pe Avram din Ceruri fi i-a :,is" ••• 

"ftiu că te temi de Dumneuu înlrucît n-ai cru(al pe singurul tău 
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Iehova, adică Dumnezeu) a găsit-o lingă un izvor de 
apă în pustie şi anume lingă izvorul care este pe 
drumul ce ducea spre Şur ( o pustie din cele mai 
îngrozitoare). 

Şi El s-a arătat lui Agar zicîndu-i: "Agar, roaba 
Saraiei"" (Geneza 16: 8). 

Îi aminteşte astfel de starea ei adevărată, de 
care ea a uitat cînd a luat hotărîrea de a fugi. Şi el o 
întrebă: "de unde vii şi unde te duci?" 

Mîntuitorul ştia desigur, dar îi pune aceste 
întrebări ca să-i trezească conştiinţa. 

Ea a răspuns: "Fug de stăpîna mea, Sarai" 
(Geneza 16: 8). 

îngerul Domnului i-a zis: "lntoarce-te la stăpîna 
ta şi supune-te sub mina ei. Iţi voi tnmulţi foarte mult 
sămtnţa şi ea va fi atît de multă la număr, că nu va 
putea fi numărată. Iată, acum eşti tnsărcinată, şi vei 

Jiu pentru Mine" (Genei.a 22: 12). Dar oare pentru cine altul 
decft pentru Dumnezeu Însuşi era Avram gata sa-şi jertfeasdt 
fiul? Dumnezeul acesta este deci identic cu îngerul Domnului. 

Al doilea loc doveditor este Exod, capitolul 3. tn versetul 2 
ni se spune dl "/ngerul Domnului i s-a arătai lui Moise într-o 
j1adJră tk foc. .. şi a zis: "Eu sini Dumneuul la/ălui tău" (Excxl 3: 
2 - 6). Deci îngerul Domnului este Dumnezeul patriarhilor. 

La fel în Judedttori 6: 11 îngerul Domnului n apare lui 
Gbedeon dar din continuarea povestirii se vede dl cel care 
vorbeşte este Însuşi Domnul. La fel în Judedttori 13 şi în 
Genei.a 48: 15 - 16. 

Mîntuitorul nostru Isus este deci Dumnezeu din veşnicie. 
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naşte un fiu căruia îi vei pune numele Jsmael, căci 
Domnul a auzit mîhnirea ta" (Geneza 16: 9-11). 

Agar ... 

Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: 
"Tu eşti Dumnezeul care mă vede" (Geneza 16: 13), 
căci ea-L văzuse chiar pe Dumnezeu în persoana 
Mîntuitorului. 

Agar, întoarsă la stăpîna ei, i-a născut lui Avram 
un fiu. Şi Avram a pus fiului, pe care i l-a născut 
Agar, numele Ismael, după porunca dată de către 
Înger Agarei. Avram, înţelepţit de întîlnirea cu 
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Melhisedec, nu are nici un motiv să se îndoiască de 
faptul că şi egipteanca Agar a putut avea o ade
vărată descoperire dumnezeiască şi pune copilului 
un nume potrivit cu această vedenie. 

Avram devine Avraam 

CTnd a fost Avram în vîrstă de 99 de ani, 
Domnul i s-a arătat şi i-a zis: "Eu sfnt Dumnezeul cel 
alotputernic" (Geneza 17: 1). Sensul acestei pro
poziţii este de ajuns pentru fericirea lui Avram să
L vadă pe acest Dumnezeu, harul acestuia îi este de 
ajuns. 

Şi Domnul a continuat: "Umblă înaintea mea şi 
fii fără prihană( ... ). Nu te vei mai numi Avram, ci 
numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor 
neamun"' (Geneza 17: 1, 5). 

Odată ce trebuia să devină tatăl multor nea
muri, Avram trebuia să-şi schimbe şi forma numelui 
aşa cum se pronunţa în Haldea, de unde venea, şi 
să-l asimileze cu dialectul din Canaan. Pentru a 
deveni tatăl multor neamuri, trebuie să ai talentul 
de a te asimila diferitelor medii, adică de a te face 
tuturor toate. Acesta este rostul schimbării numelui 

· şi la el şi la Sarai. 
"Te voi înmulţi nespus de mult, voi face din tine 

neamuri întregi." (Geneza 17: 6). Şi este adevărat 

81 

6 - Avraam - tatăl tuturor credincioşilor 



că din Avraam au ieşit neamuri întregi: arabii prin 
Ismael, madianiţii, sabeeni şi alţii prin Chetura, 
edomiţii prin &au, evreii prin Isaac şi după cre
dinţă, întreaga creştinătate. 

Tăierea imprejur 

Dumnezeu i-a zis lui Avraam (la vîrsta de 99 de 
ani): "Să piheşti legămîntul meu, tu şi sămînţa ta 

după tine, din -neam în neam. Acesta este legămîntul 

Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi şi sămînţa ta 

după tine. Tot ce este parte bărbătească intre voi să fie 

tăiat împrejur" (Geneza 17: 9-10). 
De ce aceasta abia la 99 de ani ? Pentru a se 

arăta că uşa nu este închisă pentru nimeni. Prin tă
ierea împrejur la această vîrstă înaintată s-a arătat 
că nu-i niciodată prea tîrziu pentru un om să se 
întoarcă la Dumnezeu. 

Dar aici ne este arătat încă ceva: că a face parte 
din poporul lui Dumnezeu nu este de ajuns să duci 
o viaţă morală şi umană, nu est.e de ajuns nici să ai o 
viaţă de credinţă. Abia după 99 de ani de viaţă, 
după mulţi ani de credinţă, i se cere lui Avraam 
tăierea împrejur. 

Este drept că tăierea împrejur era numai un 
simbol al Legămîntului. Dar simbolul este o parte 
esenţială a Legămîntului însuşi. Tăierea împrejur 
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este numită chiar "Legămfnt". Cine nu ţinea sim
bolul era considerat că a călcat Legămîntul. 

Aşa este şi acum. Nu ajunge ca un om să ducă o 
viaţă morală. Nu ajunge nici să ducă o viaţă de 
credinţă. El trebuie, în împrejurări normale, să 
primească şi semnele legămîntului, formele pe care 
nu avem voie să le dispreţuim, căci unele dintre ele 
sînt rînduite de Însuşi Dumnezeu: botezui căsă
toria, fmpărţirea funcţiunilor fn Biserică, diferite 
rugăciuni, punerea mfinilor etc. 

Acestea, ca şi tăierea împrejur de altădată, sînt 
exterioare, servind a deosebi poporul lui Dumnezeu 
de restul lumii. 

Acum, ritul circumciziei exista la multe triburi 
sălbatice, dar nu exista la popoarele care locuiau în 
Canaan. Prin acest rit familia lui Avraam era dis
tinsă, deci, de cei dimprejur. 

Dar de ce a fost aleasă tocmai circumcizia ca 
semn al Legămîntului? Fiindcă stricăciunea păca
tului introdusă în firea omenească de cădere este 
concentrată în organul de procreaţie. Nicăieri pă
catul nu apare atît de puternic ca în viaţa sexuală. 
De aceea primul lucru necesar, pentru sfinţirea 
vieţii, este curăţirea sau sfinţirea organului prin care 
se propagă viaţa. Circumcizia are acest rol. 

Ritul acesta era foarte potrivit pentru ceea ce 
voia Dumnezeu de la Avraam, ca acesta să suprime 
din viaţa lui ceea ce era nefolositor. Dumnezeu nu 
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voia ca Avraam să trăiască fără nevastă, nu voia ca 
el să se facă famen. El nu cere imposibilul, uciderea 
dorinţelor fireşti, ci posibilul: fn/rfnarea lor, adicd 
tdierea împrejur. 

Atunci cînd evreii au pierdut din vedere acest 
sens, curcumcizia a devenit o pură formă. Dacă un 
evreu caută să-şi aţîţe pofta lui sexuală, din cir
cumcizie nu mai rămîne decît un semn că omul 
respectiv poate fi bătut sau maltratat fără grijă: el 
este cu siguranţă un evreu. 

"Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru. 
Şi acesta să f,e semnul legămîntului dintre Mine şi voi" 
(Geneza 17: 11), a zis Domnul lui Avraam. 

Circumcizia era cunoscută în Egipt, înainte de 
Avraam, săvîrşindu-se la băieţii între 8-14 ani, cit şi 
la alte popoare din Africa, Asia şi America. Este 
probabil că Avraam a aflat despre ea în timpul 
călătoriei sale în această ţară. Se pare că Dumnezeu 
îi vorbeşte despre ea ca de un lucru cunoscut. 

"La vîrsta de 8 zile, glăsuia porunca, orice copil 
de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur" 
(Geneza 17: 12). 

Tăierea împrejur a copilului creează pentru 
acesta un fapt îndeplinit. Înainte de a deveni con
ştient, el primeşte înscris în trup destinul său de 
membru al poporului lui Dumnezeu, destin pe care 
apoi îl va urma. (Acesta este şi rolul botezului 
copiilor). Pe de altă parte, tăierea împrejur la 8 zile 
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este o durere mai mică atît pentru copil cît şi pentru 
părinţi. 

Şi porunca se încheie cu cuvintele: "Un copil 
de parte /Jăr/Jătească netăiat tmprejur în carnea 
prepuţului lui să fie nimicit din mijlocul neamului 
său: a călcat legămîntul Meu" (Geneza 17: 14). 

Se înţelege însă că se pune astfel în primejdie 
tatăl care nu circumcide copilul, iar nu copilul. Asta 
apare clar din povestirea aflată în cartea Exodului, 
capitolul 4: 24 - 26, unde Dumnezeu vrea să-l 
omoare pe Moise, fiindcă nu şi-a tăiat împrejur 
băiatul. Dumnezeu nu se războieşte cu pruncii. 

Copilul este în primejdie numai dacă nu se cir
cumcide el însuşi la maturitate. 

Deşi legea aceasta este atît de categorică, evreii 
au înţeles întotdeauna cu drept cuvînt, că rămîne la 
aprecierea lor, dacă anumite împrejurări îi îndrep
tăţesc să treacă peste porunca aceasta, sau peste 
vreo altă poruncă. Legea este făcută pentru om şi 
omul o mînuieşte după împrejurări, şi nu invers. 
Astfel Moise, după experienţa sa amară, cu negli
jarea circumciderii băiatului său, se hotărăşte totuşi 
să considere circumcizia copiilor născuţi în pustie 
ca lipsită de orice rost. Şi nu sînt nimiciţi pentru 
aceasta nici părinţii, nici copiii. 

În acest fel liber, poporul lui Dumnezeu umbla 
cu Legea, de la început. Acesta a fost un precedent 
pentru apostolul Pavel, care în epistolele lui a în-
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văţat pe creştinii credincioşi că nu au obligaţia să 
mai respecte această poruncă, cum susţineau unii 
adversari ai lui. 

Formele au un rost numai atît timp cît înde
plinesc această menire de a distinge pe credincioşi 
de păgînii dimprejur. În pustie, pe cînd erau singuri, 
evreii nu au fost circumcişi, neexistînd primejdie 
pentru ei de a se contopi cu alţii. La fel acum, cînd 
păgînii şi-au însuşit toate formele creştinătăţii, toc
mai lipsa celor mai multe forme, care nu au temei în 
Biblie, este ceea ce îl deosebeşte de ei pe omul cu 
adevărat credincios. 

Este promis Isaac 

Scurtă vreme după tăierea împrejur, cînd lsmael 
va fi fost mai sigur, Dumnezeu, apărîndu-i încă o 
dată, îi promite lui Avraam un fiu de la Sara. 

Atunci "Avraam a rfs" ( cuvîntul ebraic pentru 
"a rîs" este Iţhah, adică exact numele ebraic al fiului 
"Isaac"), căci a zis în inima lui: "Să i se mai nască 
oare un flu unui bărbat de o sută de ani? Şi să 
mai nască oare Sara la nouăzeci de ani?" (Geneza 
17: 17). 

O greşeală, tot atît de obişnuită la oameni, ca 
aceea de a socoti puterile tale mai mari decît sînt 
ele, ( cazul apostolului Petru) este aceea a nesoco-
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tirii forţelor uriaşe care sînt în noi. Avraam crede că 
nu mai are putere pentru procrearea unui fiu şi cînd 
colo el avea să aibă încă şapte (Geneza 25: 2). 

Totuşi Avraam avea temei să ridă. 
Dumnezeu, vorbind de această dată cu Avraam, 

i-a promis că Sara va fi mama unor neamuri întregi. 
Or, era ridicol să te aştepţi ca dintr-un bărbat de o 
sută de ani şi dintr-o femeie de nouăzeci să iasă 
neamuri întregi şi mai ales acel popor atît de mare 
şi de încărcat cu făgăduinţe. Chiar începutul po
porului lui Dumnezeu este de rîs. Dacă se ţine 
seamă numai de împrejurările de pe pămînt, istoria 
şi nădejdea poporului lui Dumnezeu sînt ridicole 
chiar şi acum. Ele capătă un sens, numai dacă se 
ţine seama de voia lui Dumnezeu ca factor prin
cipal. 

Dumnezeu a zis: "Cu adevărat, nevastă-ta Sara 
tţi va naşte un fiu. Şi-i vei pune numele Isaac ( adică "a 
1iY") (Geneza 17: 19). 

Copilul va purta acest nume spre a i se aduce 
mereu aminte lui Avraam, de rîsul neîncrezător cu 
care a primit la început făgăduinţa lui Dumnezeu. 

Sub stejarii lui Mamre 

"Domnul i s-a arătat lui Avraam la stejarii lui 
Mamre" (Geneza 18: 1 ). Arătarea aceasta a avut loc, 
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pe cînd Avraam şedea la uşa cortului, în timpul ză
dufului zilei. 

Deşi el avea durerile tăierii împrejur, el nu 
căuta umbra, ci gîndul lui era să adăpostească pe 
trecători. Îi era poate teamă că după circumcizia, 
care-l separa de alţi oameni, aceştia nu-l vor mai 
vizita. 

"Avraam a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată că trei 
bărbaţi stăteau în picioare lingă el. Cînd i-a văzut, a 
alergat înaintea lor ( a alergat deşi era bătrîn şi abia 
de curînd suferise operaţia) şi s-a plecat pînă la 
pămînt"(Geneza 18: 2), aceasta fiind pe atunci, felul 
obişnuit de salutare. Apoi a zis: "Doamne• dacă am 
căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece, rogu-Te, pe lingă 
robul Tău". Ce frumoase cuvinte! Avraam, ca şi 
Lidia, pe vremea apostolilor, avea rarul talent de a 
• 

Talmudul babilonic se îndoieşte dacii cuvfntul "Doamne" 
("Adonai" în ebraicii) înseamna aici Dumnezeu. Dar în Biblia 
ebraica cuvfntul este punctat ca şi cel de Dumnezeu. Onkelos, 
autorul unei stravechi repovestiri în limba haldaica a Vechiului 
Testament, traduce simplu prin "Dumnezeu", iar Saadia traduce: 
"O, locfiitor de Dwnnezeu". 

Evreii, autorii Talmudului, erau, desigur, jenaţi de faptul dl 
Dumnezeu apare aici în chip de barbat, cum avea s-o faca mai 
tîrziu în persoana lui Isus, caci cu aceasta aparea cit de lipsita de 
sens este împotrivirea lor faţa de învaţatura despre întruparea 
lui Dumnezeu în persoana lui Isus. 



face binele în aşa fel ca şi cum el ar fi cel căruia i se 
face un serviciu primindu-l. 

Şi Avraam mai spune trecătorilor: "Îngăduie să 
se aducă puţină apă ca să vi se spele picioarele şi 
odihniţi-vă sub copacul acesta" (Geneza 18: 4), 
Avraam spală picioarele acestor bărbaţi, cum Isus 
avea să spele picioarele ucenicilor. 

"Am să mă duc să iau o bucată de pîine, ca să 
prindeţi la inimă" (Geneza 18: 5). Avraam promite 
puţin. În fapt însă, le-a dat un viţel gătit, unt şi lap
te. Avraam şi alte personaje biblice au bunul obicei 
de a promite puţin şi de a face mult. 

"Şi Avraam ( ... )aluat un viţel tînăr şi bun, şi l-a 
dat unei slugi să-l gătească în grabă" (Geneza 18: 7). 
Avraam ştia că orice om, care trece pe lîngă cortul 
lui, este trimis de Dumnezeu ca el să-i facă un bine. 
De aceea această grabă în a-i servi. Ceea ce este 
mai frumos aici este că la buna primire a oaspeţilor 
colaborează toată casa: Avraam, soţia, slugile, pe 
cînd Lot care va găzdui mai tîrziu pe doi din aceşti 
bărbaţi, va trebui să le facă pe toate singur. Familia 
acestuia nu fusese educată să împărtăşească senti
mentele lui. 

Rîsul Sarei 

Unul din cei trei bărbaţi i-a zis lui Avraam: "La. 
anul pe vremea aceasta Mă voi întoarce negreşit la 
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tine•; şi iată că Sara, nevastă-ta va avea un fiu" 
(Geneza 18: 10). 

Sara, auzind această făgăduinţă, a rîs şi ea în si
nea ei, cum făcuse mai înainte Avraam. 

Nu mai ieşim din ridicol, de la naşterea poporu
lui lui Dumnezeu. 

Domnul a zis atunci lui Avraam: "Pentru ce a ris 

Sera?" Parcă aşa ne întreabă Dumnezeu pentru fie
care rîs al nostru. 

Şi acum un amănunt, care arată marea deli
cateţe a lui Dumnezeu. Sara rîzînd în sine, zisese: 
"Acum ctnd am fmbătrlnit să mai am pofte?" (Geneza 
18: 12). (Ei i se. promisese un copil iar ea credea că 

• Făgaduinţa aceasta s-a şi realizat, fără însa ca naşterea lui 
Isaac sa fi fost însoţită de o noua apariţie a lui Dumnezeu, deşi 
Acesta spusese: "La anul mă voi înloarce negreşit la tine". 

Cuvintele acestea ne sînt foarte folositoare la înţelegerea 
pasajului dificil din Evanghelia dupa Matei cap. 16: 28:"Adevărat 

v4 spun, c4 unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea , pînă nu 
vor vedea pe Fiul Omului venind în lmpljră/ia Sa". Or, toţi cei ce 
L-au vazut pe Isus au murit fără să-L fi vazut pe Isus venind. 

Scriptura spune ca Dumnezeu apare chiar atunci cînd El se 
manifesta numai în efectele omniprezenţei, justiţiei, şi dragostei 
Sale, acest fel de a se exprima explicîndu-se prin larga masura de 
credinţa, care vede în dosul efectului vizibil pe Autorul lui in
vizibil. Nimeni nu s-a mai întors, dupa un an la Avraam, dintre 
aceştia trei care vorbiseră cu el. Dumnezeu nu a revenit într-un 
chip văzut, ci numai în împlinirea făgăduinţei Sale. 

Tot aşa generaţia lui Isus L-a văzut pe Acesta, revenind în 
judecarea Ierusalimului. 
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trebuie să aibă pentru aceasta toate accesoriile cum 
ar fi poftele ori capacitatea naturală de a zămisli. In 
mentalitatea ei, copilul nu putea fi decît un rezul
tat accesoriu al împlinirii poftelor). Şi adăugase: 
"Domnul meu, /Jărhatul de asemenea este bătrîn" 
(Geneza 18: 12). Dar Domnul îi spune lui Avraam: 
"Pentru ce a rls Sara zicînd: «Cu adevărat să mal JJOI 
avea copil eu, care sînt bătrînă?»" (Geneza 18: 13), 
păstrînd însă sub tăcere parte din spusele Sarei, care 
era jignitoare pentru Avraam. 

Sara a tăgăduit că a rîs şi a zis: "N-am rls. Căci 

i-a fost frică. Dar El a zis: «Ba da, ai rls»". 

Dumnezeu anuntA distrugerea Sodomei 
şi Gomorei 

Atunci Domnul a zis: "Să ascund Eu oare de 
* 

Avraam ce am să fac ?" (Geneza 18: 17) Avraam, 
avînd făgăduinţele, trebuia să fie iniţiat în tainele lui 
Dumnezeu. 

"Căci - a zis Domnul - îl cunosc şi ştiu că are să 
JJOruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea 

• 

Dacii acesta este principiul lui Dumnezeu, cum s-ar fi putut 
oare ca Dumnezeu sa ascunda poporului evreu faptul cil 
Templul al doilea va fi distrus? Dar care-i profetul, afara de 
Isus, care a proorocit acest fapt? Şi dacii Isus I-a proorocit nu 
este oare Isus "Proorocul'? 
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Domnului, jăctnd ce este drept şi bine, pentru ca astfel 
Domnul să tmplinească faţă de Avraam ce i-a jăgă
duit" (Geneza 18:·19). 

Făgăduinţa dată lui Avraam nu era necondi
ţionată. 

Mai tîrziu, apostotul Pavel avea să lupte contra 
ideii că făgăduinţele lui Dumnezeu stnt condiţionate 
de fndeplinirea poruncilor rigide ale Legi.i mozaice, 
care nu conţine voinţa lui Dumnezeu tn stare pură. 
Multe părţi din ea stnt determinate de anumite îm
prejurări. istorice şi geografice, o mare parte din ea 
este vremelnică, tn multe situaţii Legea mozaică con
ţinea un compromis între voia lui Dumnezeu şi 
împietri.rea oamenilor. 

Dar "ce este drept şi bine" trebuie să faci, pentru 
a avea parte de făgăduinţele lui Dumnezeu. 

Acum, este adevărat că Avraam nu a făcut întot
deauna ce este drept şi bine. El s-a purtat rău faţă 
de Faraon, faţă de Sara şi, cum vom mai vedea, faţă 
de Agar şi regele Gherarului. Dar el merge pe o 
linie dreaptă şi bună, deşi cu greşeli. Şi pe o ase
menea linie trebuie să mergem şi noi pentru a avea 
parte de făgăduinţele lui Dumnezeu. 

Domnul a zis: "Strigătul tmpotriva Sodomei şi 
Gomorei s-a mărit şi păcatul lor este într-adevăr 
nespus de greu" (Geneza 18: 20). 

În cartea proorocului Ezechiel cap. 16: 49 găsim 
descris păcatul lor: "Iată care a fost nelegiuirea sorei 
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tale Sodoma: era îngimf ată, trăia în belşug şi într-o 
linişte nepăsătoare ca şi fiicele ei şi nu sprijinea mina 
celui nenorocit şi lipsit". 

O asemenea viaţă, viaţă obişnuită a societăţii de 
astăzi, este denumită de Dumnezeu "păcat nespus de 
greu". 

"De aceea - a continuat Domnul - Mă voi pogori 
acum ( desigur că acest cuvînt nu trebuie înţeles 
literal) să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după 
zvonul venit la Mine. Şi dacă nu va fi aşa, voi şti" 
(Geneza 18: 21). 

Să fim atenţi la zvonurile pe care le scoatem sau 
le colportăm. Ele ajung pînă la Dumnezeu. Şi dacă 
nu va fi aşa precum zicem, Dumnezeu va şti. 

Dar tot aşa să nu ne îngrijorăm dacă sînt scoase 
împotriva noastră zvonuri neadevărate. Dumnezeu 
mai întîi le controlează. 

Avraam mijloceşte pentru cetăţile 
vinovate 

"Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre 
Sodoma. Dar Avraa.m stătea tot înaintea Domnului" 
(Geneza 18: 22). 

În Septuaginta, prima traducere în limba greacă 
a Bibliei, este scris: "El era unul care stă liniştit, un 
Hestos, înaintea Domnului". Oricine vrea să se apro-
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pie de Dumnezeul cel care stă veşnic liniştit, treb ie 
să fie el însuşi unul care stă liniştit. 

Lui Moise, Dumnezeu îi spune: "T1;1 stai aici cu 
Mine, şi-ţi voi spune toate poruncile, l�gile şi rîn
duiţlile" (Exod 24: 12). Atît timp cît cineva nu s-a 
învăţat să stea liniştit, unui astfel de om nu-i poate 
vorbi Domnul. 

"Avraam s-a apropiat şi a zis: "Vei nimici tu oare 
şi pe cel bun împreună. cu cel rău ?" (Geneza 18: 23). 

Noi acum cunoaştem răspunsul la această între
bare. Este prezentat în cartea proorocului Ezechiel, 
cap. 21: 3: "Voi nimici cu desăvîrşire din mijlocul tău 
pe cel neprihănit şi pe cel rău". 

Minia lui Dumnezeu odată dezlănţuită, nu 
mai alegea. Alegerea se face abia la judecata lui 
Dumnezeu. 

Dar Avraam nu ştia încă lucrul acesta. Şi de 
aceea el întrebă: "Poate că în mijlocul cetăţii ( adică 
nu numai "tn cetate", dar izolaţi, "în mijlocul cetăţii", 
în vîltoarea ei, acţionînd printre locuitorii ei, căci 
aşa trebuie să fie un om ·drept) sînt cincizeci de 

oameni buni ( care ar putea converti pe ceilalţi) îi vei 
nimici ooreşipeei ?" (Geneza 18: 24). 

Şi Domnul a zis: "Dacă voi găsi tn Sodoma 
cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta 
tot locul acela din pricina lor" ( Geneza 18: 26), căci 
acesta ar fi semnul că răutatea nu a atins încă 
culmea. 
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Sodoma ... 

Dumnezeu nimiceşte un loc abia atunci cînd ră
utatea ajunge la apogeu şi-i stăpîneşte pe toţi la fel. 
Dar cît timp există în el o oarecare bunăntate, locul 
este cruţat. 

Avraam se tocmeşte cu Dumnezeu pentru aces
te cetăţi, ajungînd la urmă să se roage pentru a fi 
cruţate, chiar dacă se găsesc numai zece oameni 
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drepţi în ele. Simţămîntul lui de dreptate se revoltă 
împotriva gîndului că ar putea fi distruse, cît timp 
se mai găseşte acolo neprihănire îndestulătoare. Şi 
Dumnezeu este de acord cu el, ceea ce dovedeşte 
că, conştiinţa dreptăţii este glasul lui Dumnezeu 
în noi. 

, 

Tocmeala şi treptata scădere a cifrei celor buni 
necesară pentru a scăpa cetăţile, de la 50 la 10, 
trebuie să arate neînsemnătatea numărului înaintea 
dreptăţii lui Dumnezeu. Aceasta apare deosebit de 
clar în versetul 28: "Poate că din cincir.eci de oameni 
buni vor lipsi cinci: pentru cinci vei nimici Tu oare 
cetatea?" 

Dumnezeu cinsteşte un număr mic de drepţi tot 
atît cît cinsteşte şi un număr mare, căci importantă 
este la El numai dreptatea. 

Avraam se tocmeşte pînă ajunge la numărul de 
zece. Este mulţumit să obţină de la El făgăduinţa că 
cetăţile vor fi cruţate dacă vor fi găsiţi zece drepţi în 
ele. Mai departe el nu merge cu cererea, deoarece 
familia lui Lot număra poate 10 inşi (Lot, soţia, 
două fete nemăritate, cel puţin două măritate, gi
nerii şi poate, doi nepoţi). Şi el credea că Lot este 
credincios împreună cu toată familia lui. Avraam nu 
ştia că Lot este singurul neprihănit între ai săi. Mai 
bine ar fi făcut, dacă ar fi continuat să se roage. In 
materie de rugăciune, Dumnezeu însuşi ne îndeam
nă: "Nu cereţi puţin !" 
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Dacă Avraam s-ar mai fi rugat, Dumnezeu de
sigur că s-ar fi mulţumit cu mai puţini decît zece. În 
cartea proorocului Ieremia, El spune că este gata să 
ierte Ierusalimul, dacă se găseşte un singur om care 
să înfăptuiască cu adevărat ceea ce alţii erau de
parte de idealul lui Dumnezeu. 

De aceea Sodoma şi Gomora nici nu au fost 
cruţate, numai Lot a fost salvat, pentru că atît a 
cerut Avraam. 

Avraam în Gherar 

"Avraam a plecat de acolo fn ţara de miazăzi, 
s-a aşevit intre Cadeş şi Şur şi a locuit ca străin în 
Gherar" ( Geneza 20: 1 ). 

Avraam a plecat într-o regiune singuratică, în 
care nu erau legături cu pustia Şur. Doar din cînd în 
cînd mergea în oraşul Gherar, probabil pentru a se 
aproviziona. 

El se izolează iarăşi înainte de naşterea lui 
Isaac. Intenţia lui de a trăi într-o oarecare retragere 
era bună, numai că o frică neîntemeiată îl îndeam
nă iar la păcat. 

Avraam a spus iar despre Sara, nevastă-sa: "Este 

sora mea. S-a temut să spună că este nevastă-sa, ca 
să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei" 
(Geneza 20: 2). 
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Abimelec, împăratul Gherarului, neştiind că 
Sara este nevasta lui Avraam, a trimis şi a luat-o la 
el. Pentru noi pare de neînţeles ca regele Ghera
rului să o fi poftit, deşi ea avea 90 de ani. Dar se 
vede că în ciuda vîrstei înaintate, ea se păstrase fru
moasă printr-o adevărată minune dumnezeiască. 

Păcatul era al lui Avraam. De data aceasta era 
cu atît mai grav, cu cit era repetat. Şi apoi, Sara era 
însărcinată cu copilul făgăduinţei. Cum a putut el 
prostitua mama unui asemenea copil? 

"Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea tn vis lui 
Abimelec" (Geneza 20: 3). 

în general, Dumnezeu vorbeşte adesea prin vi
suri, prin vedenii de noapte, cînd oamenii sînt cu
fundaţi într-un somn adînc, cînd dorm în patul lor. 
Dumnezeu apare în vis şi lui Laban şi lui Israel. El 
vorbeşte deci celor buni şi celor răi. Şi Dumnezeu 
i-a zis lui Abimelec: "Iată, ai să mori din pricina 
femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui băibat" 
(Geneza 20: 3). Deci cu mult înainte de legea dată 
prin Moise, Dumnezeu osîndeşte adulterul 

Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: 
"Doamne, vei omori Tu oare şi un neam nevinovat?" 
El ştia de pedepsirea Sodomei şi Gomorei, acele 
oraşe vinovate. Dar oare va pedepsi Dumnezeu şi 
un neam nevinovat? 

Şi Abimelec se apără înaintea lui Dumnezeu: 
"Nu mi-a spus el că este soră-sa? Şi n-a zis ea tnsăşi că 
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ele frate-său? Eu am lucrat cu ·inima curată şi cu 
mtini nevinovate" (Geneza 20: 5). Dumnezeu i-a 
răspuns lui Abimelec în vis: "Ştiu şi Eu că ai lucrat 
cu inima curată ... " (Geneza 20: 6). 

Abimelec îi afirmase că a avut şi inima curată 
şi mîinile nevinovate. Dumnezeu recunoaşte lucrul 
dintîi, dar nu şi faptul că regele ar fi avut mîini nevi
novate. Mîinile nu sînt totdeauna nevinovate, chiar 
dacă inima este curată. Şi crime mari pot fi comise 
cu inima cea mai curată, dacă omul nu depune toate 
străduinţele pentru a se informa care sînt faptele 
plăcute lui Dumnezeu. 

în Psalmul 24: 4 este scris: "Cel ce are mtinile 
nevinovate şi inima curată va putea să se suie la 
Muntele Domnului". în Psalmul 18: 24, de asemenea: 
"Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după 
curăţia mtinilor mele tnaintea Lui". 

în Noul Testament, apostolul Pavel îndeamnă 
pe Corinteni: "Să prăznuim dar praznicul nu cu un 
aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu 
azimele sincerităţii şi adevărulu,-w ( 1 Corinteni 5: 8). 
Sinceritatea şi adevărul sînt două lucruri diferite şi 
trebuie să le avem pe amîndouă. 

Există şi sinceritate în slujirea unei minciuni. 
Există şi adevăr susţinut din interes, nu din 

sinceritate. 
Dumnezeu are bucurie deplină numai unde sin

ceritatea şi adevărul sînt unite. 
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"Sli prliznuim dar Paştile, 
cu azimile curliţiei şi adevltrului..." 



Aşa vorbise şi Iosua poporului lui Dumnezeu; 
"Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-i cu sinceritate 

şi adevăr". 
Totuşi, Dumnezeu nu este nedrept să nu apre

cieze o inimă curată, chiar dacă greşeşte. De aceea 
El îi spune lui Abimelec: "Fiindcă ai lucrat cu inimă 
curală, Eu te-am ferit să păcătuieşti", învăţîndu-1 şi 
pe rege, învăţîndu-ne şi pe noi că nu avem nici un 
drept să ne mîndrim dacă trăim în neprihănire. La
uda este a lui Dumnezeu care ne-a ferit să pă
cătuim. Şi Dumnezeu încheie vorbirea Lui către 
Abimelec, spunîndu-i: "Acum, dă MrI,atuJui nevasta 
tnapoi, căci el este prooroc, se va ruga pentru tine şi vei 
trib"' (Geneza 20: 7). 

Avraam care a comis înşelătoria aceasta era 
totuşi prooroc. Şi bunăstarea lui Abimelec depindea 
de rugăciunea lui Avraam. Dumnezeu nu se ruşi
nează să-l numească pe un om neîncrezător, min
cinos şi înşelător, drept prooroc al său. Nu se 
ruşinează de el, fiindcă Avraam avea următoarele 
calităţi: dragostea, credinţa, dorul dupll o Patrie 
Cereascd. 

Avraam se aplri înaintea lui Abimelec 

"Abimelec a chemat şi pe Avraam şi i-a zis: «Ce 
ne-aijăcut? Şi cu ce am păcătuit eu tmpotriva ta, de ai 
făcut să vină peste mine şi peste tmpără/ia mea un 
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păcat atll de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri care 
nu trebuiau necidecum făcute ( ... ) Ce ai ,ăzut de ai 
făcut lucrul acesta?»" (Geneza 20: 9 - 10). 

Avraam încearcă să se justifice spunînd:"Îmi 
spuneam că, fără tndoială, nu-i nici o frică de 
Dumneuu tn ţara a.ceasta şi au să mă omoare din 
pricina ,,e,estei mele" (Geneza 20: 11). Dar ce scuză 
era aceasta? Se dezvinovăţeşte tocmai cu fapta prin 
care a păcătuit, şi arată că a gîndit rău. 

Dar în răspunsul lui Avraam sînt două expre
sii ebraice remarcabile. El zice: "Ond m-a scos 
Dumner.eu din casa tatălui meu, am zis Sarei: «Iată 
harul pe care ai să mi-l faci. ln toate locurile unde 
,om merge, spune despre mine că stnt fraiele tău»" 
(Geneza 20: 13). în original, fraza aceasta conţine 
două expresii foarte însemnate. 

Şi anume, în ebraică nu este scris "m-a scos 
Dumner.eu", ci "m-au scos Dumner.eu" (Elohim). 
Este un singur substantiv şi acesta la. singular, 
dar verbul este la plural. Avraam ştia deci că 
Elohim, singurul Dumnezeu, este o pluralitate de 
persoane. 

Lucrul acesta îl întîlnim des în Biblie. De ex
emplu în originalul grec al Noului Testament, în 1 
Tesaloniceni 3: 11 şi în 2 Tesaloniceni 2: 16 - 17, 
deşi frazele conţin cîte două substantive "Dumner.eu 
Tatăl nostru şi Domnul nostru Isus Hristos", cu
vintele sînt la singular, căci Dumnezeu Tatăl şi 
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Domnul Isus, deşi două persoane diferite, formează 
un singur Dumnezeu. 

Acum, răspunsul pe care Avraam îl dă lui 
Abimelec poate fi lipsit de orice valoare. Ceea ce 
îngînă el nu este o scuză. Avraam este cel cu pă
catul. Dar el este un prooroc al lui Dumnezeu. El 
este cel care-L cunoaşte pe Dumnezeu, care-I cu
noaşte şi unicitatea, care ştie şi că sînt mai multe 

· persoane în singurul Dumnezeu. 
De aceea Avraam este iubit şi preţuit. 
Şi încă un lucru important. 
în ebraică pentru "har" cuvîntul folosit este 

"hesed". El este întrebuinţat şi în acest verset. 
Avraam îi spune Sarei: "Iată harul pe care ai să ·mi-l 
faci..." Dar cuvîntul "hesed", care, cu încă o singură 
excepţie, înseamnă pretutindeni, în Biblie "har" 
apare şi în Levitic 20: 17. Acolo Domnul dă prin 
Moise o poruncă: "Dacă un om ia pe sora sa, fata 

tatălui său sau fata mamei sale, (întocmai cazul 
căsătoriei dintre Avraam şi Sara), ilacă ti vede go
liciunea ei şi ea i-o vede pe a lui este ... "hesed". În 
Biblia românească scrie: "este o mişelie", dar luînd 
lucrurile literal ar fi putut fi traduse tot atît de bine: 
"este un har'. 

Dar ce sens are lucrul acesta ? 
Este o particularitate a limbii ebraice de a ex

prima adesea prin unul şi acelaşi cuvînt două lu
cruri care sînt în contrast direct unul cu celălalt. O 
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sfintă în ebraică se numeşte tot "kedeşa". Maria 
Magdalena fusese totdeauna o "kedeşa", adică o 
prostituată sau s-ar putea zice, tot atît de bine, o 
stintă, care nu şi-a găsit încă făgaşul. C'md s-a întîlnit 
cu Isus a rămas, sau mai bine-zis, abia a devenit o 
"kedeşa" în adevăratul sens al cuvîntului. Adică 
toată expansivitatea, toată patima pe care o pusese 
altă dată în dragostea lumească s-a transformat 
într-o dragoste fierbinte pentru Mîntuitorul. Maria · 
Magdalena, o "kedeşa" prostituată, a devenit o 
"kedeşa" sfintă. 

Aşa este şi cu "hesed". însoţirile nelegiuite între 
un frate şi o soră sînt o mişelie, o ticăloşie, un 
"hesed". Dar orice nelegiuit, numai dacă se întîl
neşte cu Isus, numai dacă dobîndeşte credinţa, vede 
întîmplîndu-i-se un lucru întru totul minunat. Cu cît 
i se înmulţeşte păcatul "hesed" ( cu semn nega
tiv înainte), cu atît i se înmulţeşte şi "harur, adică 
"hesed", ( cu semn pozitiv înainte). 

La cel credincios "harur este o funcţie a păca
tului. Cu cît credinciosul are mai mult păcat, cu atît 
mai mult har i se dă pentru a-l birui şi pentru a se 
mîntui. Păcatele trecute devin deodată o comoară 
aducătoare de "har'. 

"De vor fl păcatele voastre cume ctrmf%ul, se vor 
faceal'becarApada" (Isaia 1: 18). Nu numai păcătoşii 
sînt albiţi. Nu despre ei vorbeşte Isaia în acest pasaj. 
Ci despre păcate. "Hesed", mişeliile, roşii cum e 
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CÎflllÎZUl, devin "hesed", "har', albe ca zăpada. Dacă 
ai credinţă! 

Avraam stă înaintea lui Abimelec ca un păcătos. 
Dar el este proroocul, fiindcă el cunoaşte adevă
rul despre Dumnezeu şi el are har, datorită cre
dinţei sale. 

Abimelec îşi dă seama de lucrul acesta şi de
parte de a-l pedepsi, cum ar fi putut face ca rege, el 
ia oi şi boi, robi şi roabe şi le dă lui Avraam. 

în toate Abimelec este mai fin decît Faraon. 
Acesta îi făcuşe daruri lui Avraam cînd o luase 
pe Sara în casa lui şi pentru că avea un interes. 
Abimelec oferă daruri proroocului cînd i-o restituie 
pe Sara, numai din respectul pe care i-l insuflase 
cunoaşterea de Dumnezeu a lui Avraam. 

"Abimelec i-a zis şi Sarei: «"lată dau fratelui tău o 

mie de arginţi»" (Geneza 20: 16). 
Tot ce avusese de spus, Abimelec îi spusese lui 

Dumnezeu şi lui Avraam. Faţă de Sara este delicat, 
deşi şi ea n minţise. El nici nu vrea ca ea să afle din 
gura lui că minciuna a fost descoperită. De aceea îl 
numeşte pe Avraam "fratele ei". 

Văzînd pe Abimelec cu aşa inimă· curată şi cu 
atîta gingăşie, "Dumnezeu a tnsănătoşit pe Abimelec" 
.(Geneza 20: 17). Se vede că fusese lovit de o boală, 
care-l reţinuse să se apropie de Sara. Acum este 
iarăşi sănătos. 
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Izgonirea lui Agar 

"Domnul şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei 
şi Domnul a tmplinit faţă de Sara ce făgăduise" 
(Geneza 21: 1). 

Cu mai puţin de un an înainte apăruse înaintea 
lui Avraam unul cu chip de bărbat şi făcuse Sarei 
făgăduinţa că va avea un fiu. Acum, Biblia ne spu
Le, că această fiinţă era Domnul. Deci şi înainte 
r'.l•,:; naşterea lui Isus pe pămînt, încă din Vechiul 
Testament, Dumnezeu se întrupează şi ia chip 
de om. Dacă poporul evreu ar fi înţeles propria 
sa Scriptură nu L-ar fi vrăjmăşit astfel pe Isus, 
Dumnezeul în chip de om. 

Sara naşte pe Isaac şi în bucuria ei exclamă: 
"Cine s-ar fi gtndit să spună lui Avraam că Sara va da 
Piă la copii?" (Geneza 21: 7). Ce uşor cade sufletul 
omenesc dintr-o extremă în cealaltă. C'md i s-a 
promis că va avea un copil, Sara fusese neîncre
zătoare. Acum, dimpotrivă, încrederea ei este ne
măsurată. Ea are nădejde că va mai fi mamă. De 
aceea vorbeşte despre copii la plural. 

"CopUul s-a făcut mare şi a fost tnţărcat. Avraam 
a făcut un ospăţ mare tn ziua ctnd a fost tnţărcat 
Isaac. Şi Sara a văzut rtztnd pe fiul pe care-l născuse 
luiAvraam egipteancaAgar" (Geneza 21: 8-9). 

Potrivit Septuagintei, prima traducere în grea
că a Vechiului Testament, ea l-a văzut pe lsmael 
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jucîndu-se cu Isaac şi a considerat lucrul acesta ca 
deplasat, din partea fiului unei roabe. 

. În orice caz, nu poate fi vorba de un rîs ne
vinovat din partea lui Ismael. La aşa ceva Sara se 
aştepta. Nu spusese Sara însăşi: "Dumnezeu m-a 

făcut de ris?" (Geneza 12: 6). Era din partea lui 
Ismael un rîs care însemna o insistenţă asupra drep
tului său de întîi născut. 

Atunci Sara a zis lui Avraam: "Izgoneşte pe roa-

1,a aceasta şi pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu 

va moşteni împreună. cu fiul meu Isaac" ( Geneza 
21: 10). 

Intenţia ei era să-l sustragă pe Isaac influenţei 
dăunătoare pe care o putea avea Ismael asupra lui. 
Copii făgăduinţei dumnezeieşti trebuie a fi feriţi de 
influenţele rele. 

Lui Avraam, care ţine la Ismael, cuvintele Sarei, 
prin care cerea izgonirea lui Ismael, nu i-au plăcut 
deloc. El este gata de orice jertfă cînd Dumnezeu 
i-o cere. Pe Isaac, copilul făgăduinţei, este gata să-l 
pună pe altar, fiindcă i-o ceruse Domnul. Dar cînd 
Sara îi propune să-l izgonească pe fiul roabei, este 
întristat. 

El nu avea nici un sentiment pentru Agar, 
mama acestuia. Dar îl durea propunerea, fiindcă 
ştia că, dacă pentru Isaac izolarea de influenţe rele 
va fi o binecuvîntare, soluţia a.ceasta are în schimb 
dezavantajul că-l scoate pe Ismael cu totul de sub 
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influenţa bună şi-l lasă pe deplin pe seama mamei 
sale egiptene. Aceeaşi problemă care se pune şi 
astăzi pentru fiecare păstor de biserică: &te oare 
bine să izolezi într-o grupare aparte pe credincioşi, 
despărţindu-i de necredincioşi, contestîndu-le aces
tora orice drept de a se numi creştini? Sigur că cre
dincioşii rămaşi între ei se dezvoltă mai bine, dar pe 
mîna cui rămîn atîţia care altă dată tot erau cît de 
cît &ub influenţă creştină? Îi arunci exact în braţele 
c,ăgînismului. Să laşi atunci pe copiii făgăduinţei 
·iumnczeie.�ti împreună cu creştinii fireşti? Primej
dia de decădere pentru creştinii duhovniceşti este 
mare. 

Nimic nou sub soare! De la Avraam încoace 
mereu aceleaşi probleme. 

Dumnezeu rezolvă întrebarea, spunîndu-i lui 
Avraam: "Să nu te mthneşti de cuvintele acestea, din 
pricina copilului şi din pricina roabei tale. Fă Sarei 
tot ce-ţi va cere; căci numai din Isaac va ieşi o 
sămtnţă, care va purta cu adevărat numele tău" 
(Geneza 21: 12). 

Şi Avraam ascultă de Sara, căci dacă Sara ştia să 
asculte de soţul ei, Avraam ştia şi el ce înseamnă as
cultare de nevastă. 

"A doua zi, Avraam s-a sculat de dimineaţă. A luat 
ptine şi un burduf de apă pe care l-a dat Agare_i şi i l-a . 
pus pe umăr; i-a dat şi copilul şi i-a dat drumul"· 
(Geneza 21: 14). 
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În acel timp oamenii nu aveau cerinţe mari. 
Totuşi a fost o ruşine ca un om bogat ca Avraam să 
fi dat mamei copilului său şi copilului însuşi, care 
avea 15 - 16 ani, numai atîta la despărţire. Faţă de 
străini, Avraam era mai gentil. Şi cînd 1-a trimis pe 
Eliezer să aducă o nevastă lui Isaac, acesta a plecat 
cu bogăţii. Felul cum a tratat-o pe Agar a fost încă o 
umbră pe figura luminoasă a lui Avraam. 

Legimîntul lui Avraam cu Abimelec 

în vremea aceasta Abimelec, regele Gherarului, 
a vorbit iarăşi cu Avraam, spunîndu-i: "Jură-mi 
acum aici, pe numele lui Dumnezeu, că nu mă vei 
tnşela niciodată, nici pe mine, nici pe copiii mei, 
nici pe nepoţii mei şi că vei avea faţă de mine 
şi faţă de ţara în care locuieşti ca străin, aceeaşi 
bunăvoinţă pe care o am şi eu faţă de tine" ( Geneza 
21: 23). 

La prima vedere, cererea lui Abimelec pare 
stranie. De ce stăruie el, un rege, să încheie nea
părat un legămînt cu casa lui Avraam, a cărui unică 
nădejde este micul Isaac? De ce folos putea să-i' fie 
această casă? Stăruinţa lui Abimelec se poate în
ţelege numai dacă se presupune că Abimelec a avut 
cunoştinţă de făgăduinţele date de Dumnezeu lui 
Avraam. 
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La propunerea lui Abimelec "Avraam a zis: 
«Jur». Dar Avraam a învinuit pe Abimelec pentru o 
fintînă de apă, pe care puseseră mtna cu sila robii lui 
Abimelec" (Geneza 21: 24 - 25). 

(Şi astăzi în Israel mai multe certuri sînt pentru 
apă decît pentru oricare alt lucru. Oamenii ar face 
orice pentru a căpăta apă în vreme secetoasă). 

Ce fin se arată Avraam în această împrejurare! 
Întîi depune jurămîntul cerut, după aceea aduce re
proşurile pe care le are. 

Şi Avraam a pus deoparte şapte mieluşele din 
turmă. Cifra 7, des întîlnită în Biblie, este cifra 
desăvîrşirii. A dat aceste mieluşele lui Abimelec, iar 
locului i-a pus numele de Beerşeba. 

După aceea, Abimelec s-a întors împreună cu 
Picol, căpetenia oştirii sale în ţara Filistenilor* . 
• Numele "ţara Ftlistenilor" este dat aici cu anticipaţie. 
Ftlistenii nu au atins coasta canaanită decît după ce perioada 
patriarhilor a trecut de mult. Dar Abimelec era regele unui po
por care locuia în această parte a ţării, pe care filistenii aveau s-o 
locuiască mai tîrziu. Ei au fost înaintaşii filistenilor. De aceea 
este scris că Abimelec si Picol s-au întors în tara Filistenilor. 

În Biblie se dă adesea unui loc sau u�ui om un nume po
trivit cu ce va deveni mai tîrziu. 

Aşa şi păcătosul care crede în Isus este numit în Biblie ne
prihănit după ceea ce va deveni, fiindcă credinţa nu-l va lăsa în 
starea în care este, ci-I va schimba în aşa fel ca să ajungă 
neprihănit. 
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"Avraam a sădit un tamarisc la Beer-Şeba ( după 
obiceiul de atunci) şi a chemat acolo Numele 
Domnului, Dumnezeului celui Veşnic". 

Dumnezeu pune pe Avraam la încercare 

Biblia continuă povestirea vieţii patriarhului cu 
cuvintele "Dumnezeu a pus la tncercare pe Avraam". 

Dumnezeu desigur nu are nevoie să încerce sau 
să se informeze pentru a şti. Doar Lui îi ·sţnt toate 
cunoscute. Totuşi găsim adesea în Biblie întrebări 
puse de Dumnezeu oamenilor de parcă ar voi să se 
informeze de la ei. Dumnezeu îl întrebă pe Adam: 
"Unde eşti?", pe Cain: "Unde este fratele tă.u Abel?" 
Găsim în cartea Genezei că Dumnezeu ar fi spus 
"Mă voi pogori să văd" ce se petrece în Sodoma de 
parcă Dumnezeu nu ar vedea din Cerul Lui. În 
cartea Exodului ni se spune că Dumnezeu le-a dat 
evreilor mană "ca să-i pună, la incercare". Pe muntele 
Sinai, Dumnezeu a apărut, de asemenea, ca să pună 
la încercare pe evrei. Toate aceste expresii nu sînt, 
desigur, dovezile unei ignoranţe a lui Dumnezeu. 
Rostul lor adînc este să trezească în cititori şi as
cultători conştiinţa libertăţi.i lor de acţiune. 

Omul trebuie să-şi dea tot mai mult seama 
că este o fiinţă liberă şi stăpînă pe acţiunile sale. 
Dumnezeu l-a făcut liber fiindcă el însuşi este o 111 



fiinţă care vrea să fie recunoscută, iubită, dorită din 
pornirea liberă a făpturilor sale. Şi El întrebuin
ţează în Biblie tocmai acele expresii care sînt mai 
.potriviţe pentru a ne da simţămîntul libertăţii. 

Acesta este deci rostul propoziţiei "Dumnezeu a 
pus la încercare peAvraam". 

Cuvîntul ebraic "nassah" - "a încerca", folosit în 
această propoziţie, poate avea două înţelesuri: 

1. Omul îl încearcă (îl ispiteşte) pe Dumnezeu, 
cîrtind contra relelor pe care le întîmpină şi cere 
semne; 

2. Dumnezeu îl încearcă pe om, fie trimiţîndu-i 
suferinţe, fie punîndu-1 în situaţii dubioase, în care 
este greu de luat o hotărîre dreaptă, pentru a vedea 
cum se va comporta. Încercarea aceasta este şi o 
probă intelectuală în care se vădeşte ce gîndeşte un 
om despre Dumnezeu şi o probă sufletească, 
vădindu-se în ce măsură este omul pregătit să facă 
jertfe în slujba lui Dumnezeu *. 

De data aceasta cuvîntul "nassah" va avea în e
lesul al doilea . 

• 

lata unele texte biblice în care cuvîntul "nassah" - "a 

fncerca" este întrebuinţat: Psalmul 26: 2, Deuteronom 8: 2, 
pentru înccrcilri prin suferinţe. Exod 16: 4, Deuteronom 13: 1, 
Judecători 2: 20 - 22, 2 Cronici 22: 1 - 3, cazuri în care 
Dumnezeu pune pe oameni în situaţii în care pot greşi uşor, ca 
sa se recunoasca daca umbla sau nu pe drumul drept. 
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Dumnezeu îl încearcă pe Avraam dîndu-i po
runca să-l aducă drept jertfă pe fiul său Isaac. 

Porunca aceasta ar trebui să-l pună pe Avraam 
pe gînduri, căci ea era în acord cu ritualul crud al 
Siriei. Urme ale unei credinţe în jertfirea copiilor 
s-au găsit în Babilonia, ţara de baştină a lui Terab. 
Scriitorii greci şi romani descriu sacrificiile de întîi 
născuţi cu care a fost pătată istoria Cartaginei. în 
vremuri de tulburări, tatăl era chemat să jertfeas
că zeului tot ce avea mai drag şi scump, credin
ţa aceasta fiind o expresie superstiţioasă, oarbă şi 
ignorantă a marelui adevăr că trebuie să jertfeşti 
şi cele mai scumpe fiinţe şi lucruri, de dragul lui 
Dumnezeu. 

Cunoscută este astfel legenda greacă despre 
Ifigenia, fiica lui Agamemnon şi a Klytemnestrei. 
Agamemnon ucisese la vînăntoare un cerb închinat 
zeiţei Artemis. Aceasta reţine ca răzbunare la Aulis 
flota lui Agamemnon, făcînd să nu sufle nici un vînt. 
După spusa unui văzător, numai jertfirea fiicei lui 
Agamemnon putea ispăşi nelegiuirea. Măcelărirea 
ei este pregătită. Cuţitul este ridicat. Atunci zeiţa 
intervine, o mută pe Ifigenia la Tauris şi pune o 
ciută în locul ei. 

Sacrificii de acest fel în care părinţii îşi ucideau 
copiii erau foarte dese pe atunci şi nu mîhneau pe 
părinţi cum i-ar mîhni astăzi. Romanii şi grecii îşi 
vindeau şi ucideau copiii lor fără mare durere. Cu 
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cîtă uşurinţă jertfesc şi acum unii părinţi pe copiii 
lor zeului Moloh, ba îşi mai fac o fală din aceasta! 
Sentimentele profunde de dragoste se găsesc numai 
la mame. 

Pentru Avraam, Isaac era însă fiul iubit Ce sens 
are în asemenea împrejurări porunca lui Dumnezeu 
de a-1 aduce ca jertfă? 

Poate să pară brutal, dar dacă ar fi cu adevărat 
aşa, ca porunca aceasta să se înţeleagă literal că ex
primă caracterul lui Dumnezeu, dacă ar fi cu ade
vărat că El se bucură să pună pe un tată să mă
celărească pe propriul său fiu iubit, mulţi dintre 
oamenii cei mai buni nu ar voi legătura cu El. Unul 
dintre cei mai nobili poeţi romani, Lucreţiu, a spus 
lucrul acesta clar, povestind istoria Ifigeniei: "Iatii 
ctt de multă răutate poate sii tnveţe pe oameni 

li . ,.. 
re guz. 

Dacă ar fi să credem că Dumnezeu se desfă
tează în omorîrea unui copil, de către propriul său 
tată, ar însemna că Dumnezeu n face pe Avraam nu 
mai bun, ci mai rău. Multe păcate va fi avut Avraam 
din fire, dar la uciderea lui Isaac nu s-ar fi gîndit, el, 
care nu putuse consimţi nici măcar la izgonirea lui 
Ismael. Şi Dumnezeu ar putea oare să-l înveţe să 
mai săvîrşească şi acest păcat? 

Nu era destul că Dumnezeu nu-l tulbură pe 
Avraam pentru lucrurile din viaţa lui care ar fi 
trebuit schimbate: căsătorie nelegiuită, minciuni, 
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neîncredere, purtare rea faţă de Agar, să-i mai po
runcească şi omorîrea copilului? Bine spunea soţia 
lui Luther: "Nu pot să cred că Dumnezeu cere cuiva 
să-şi sugrume jiur. 

După fericita expresie a Sfintului apostol Pavel, 
din Galateni 4: 24: "Lucrurile acestea trebuie luate tn 

alt tnţeles". Cei mai buni traducători ai Bibliei sînt 
convinşi că nu numai creaţiunea s-a făcut treptat, ci 
că tot treptat face Dumnezeu şi opera de educare 
a omului. Relaţiile dintre Dumnezeu şi om sînt 
în evoluţie. Dacă înţelegi lucrul acesta, dificultă
ţile morale ale Vechiului Testament se rezolvă cu 
uşurinţă. 

Ar putea oare astăzi vreun credincios duhov
nicesc accepta porunca de a-şi omorî copilul ca 
poruncă dumnezeiască? Desigur că nu. El s-ar da 
înapoi cu oroare. Aceasta este dovada succesului 
metodei dumnezeieşti. Am ajuns la o treaptă mai 
înaltă, Dumnezeu a adus treptat, treptat poporul 
său pînă aici. 

Sensul expresiei "Dumnezeu a pus la tncercare pe 

Avraam" este deci că Dumnezeu "a vrut să afle" la ce 
treaptă a ajuns Avraam. Dumnezeu a vrut să vadă 
dacă Avraam a înţeles caracterul Lui. Şi, vai, s-a 
arătat că Avraam nu�l înţelesese încă, cum nu în
ţelesese încă nici multe alte lucruri. 

Astfei este cu Moise. Acestuia Dumnezeu îi 
spune (Deuteronom 2: 24): "Sculaţi-vă, plecaţi şi 
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treceţi pinul Arnon. lată, Iţi dau ln mlini pe Sihon, 
tmpăratul Hes/Jonului, Amoritul şi ţara lui. lncepe 
cucerirea, fă război cu er. Dar Moise a trimis din 
pustia Chedemont nişte soli la Sihon, împăratul 
Hesbonului, cu vorbe de pace. El a înţeles ceea ce 
Avraam nu înţelesese, că porunca aceasta război
nică îi fusese dată numai ca încercare a spiritului 
paşnic pe care Dumnezeu îl doreşte la oameni. 
Acolo unde spiritul acesta blînd şi liniştit a biruit, la 
oamenii în care s-a statornicit convingerea fermă că 
acest spirit este singurul care exprimă adevăratul 
caracter al lui Dumnezeu, nu mai există clintire de 
pe poziţia cîştigată. Ei rămîn la blîndeţe şi pace, 
orice li s-ar porunci şi oricine le-ar da această po
runcă. Dumnezeu, care nici nu doreşte altceva, este 
foarte bucuros ctnd tncercarea Sa reuşeşte, şi omul 
opune ponmcii trecătoare, voia statornică a lui 
Dumnezeu care este dragostea şi pacea. 

Sînt refuzuri de ascultare pe care Dumnezeu le 
doreşte, fiindcă ele arată că cel care refuză a înţeles 
adevăratul caracter al lui Dumnezeu şi a înţeles că 
unele porunci sînt date numai ca încercări, că ele 
nu sînt decît întrebări deghizate adresate sufletului 
nostru: "Cine zi.ceţi. voi că stnt Eu?". 

Prin faptul că s-a grăbit să aducă pe Isaac ca 
jertfă, Avraam a dat la această întrebare un răspuns 
nu prea onorant pentru Dumnezeu: "Tu, Doamne, 
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qti ctteodată ca fi zeităţile păgfne fi ceri aceleap 
sacrificii de copii ca fi ele". 

SA dlutlm lntotdeauna sensul duhovnicesc 

Greşeala lui Avraam a fost că el a înţeles literal 
porunca: "Adu-l pe flul tău ca jertfă". Or, poruncile 
lui Dumnezeu nu trebuie înţelese literal. 

Cînd Dumnezeu îi spune lui Moise: "Lasă-Mă; 
minia Mea are să se aprindă tmpotriva lor şi-i voi 
mistui, dar pe tine te voi face stăptnul unui neam 
mare" (Exod 32: 10), acesta răspundea prompt: 
"Dacă nu, atunci şterge-mă din cartea Ta, pe care 
al scris-o" (Exod 32: 32). Nu s-a bucurat oare 
Dumnezeu de un asemenea răspuns? 

Să luăm exemplul psalmistului. Acesta a stat să 
studieze cu amănuntul cartea Leviticului, cu zecile 
sale de porunci, despre felul cum trebuie aduse 
arderile-de-tot şi celelalte feluri de jertfe. După ce a 
terminat studiul, compune Psalmul 40: 6, unde scrie: 
"1u nu doreşti nici Jertfă, nici dar de mtncare, ci mi-ai 
străpuns urechile; nu ceri nici ardere de tot, nici Jertfă 

de ispăşire". 
După ce a studiat deci tot Leviticul, el afirmă 

categoric că Dumnezeu nu vrea cele poruncite 
în acea carte. Nu vrea jertfe animale. Şi dacă pe 
acestea nu le vrea, cu atît mai puţin jertfe umane. 
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Sigur, psalmul acesta ar fi de ajuns pentru a ne arăta 
că Dumne7.eu nu-i cerea lui Avraam măcelărirea 
fiului său. 

Bine, dar Leviticul face parte din Biblie. Şi 
acolo scrie că Dumne:zeu a cerut jertfe. Avraam a 
auzit distinct glasul lui Dumne:zeu şi acesta îi cerea 
să-l aducă pe fiul său ca ardere de tot. 

Da, dar greşeşte oricine nu-şi dă seama că Le
gea lui Dumne:zeu este duhovnicească şi nu trebuie 
înţeleasă literal. 

Stintul Pavel scrie: "Vă Indemn dar, .fralilor, 
pentru tndurarea Iul Dumnezeu, să aduceţi trupurile 
voastre ca o Jertfă vie, sjlntă, plăcută lui Dumner.eu: 
aceasta va fi din partea voastră o plăcută slujbă 
duhovnicească" (Romani 12: 1 ). 

Pentru împlinirea acestei porunci nu este ne
voie să ne sinucidem. Nu se înţelege literal porunca 
să ne aducem ca jertfe. Sensul cuvintelor este du
hovnicesc. 

-Dumne:zeu nici nu cere, nici nu primeşte (Evrei 
10: 6) jertfe animale. Cu atît mai puţin putea să 
ceară jertfirea unui copil. 

Dumne:zeu, departe de a dori ca oamenii să-şi 
jertfească pe fiii lor, are oroare de acest fapt şi ne-o 
spune în 2 Regi 16: 3: "Aha% a umblat ln calea lm
păraţi/or lui Israel şi chiar a trecut pe flul său prin 
foc, după. urfciunile neamurilor, pe care le ir.gonise 
Domnul dinaintea copiilor lui Israel". 
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Avraam a greşit înţelegînd literal porunca lui 
Dumnezeu, care spunînd: "Adu-l ca ardere de tot pe 
flul tău" voia numai ca Isaac să fie consacrat slujbei 
Sale. 

De la nivelul superior de curi.oaştere la care ne 
aflăm astăzi, putem vedea lucrul acesta, care lui 
Avraam îi era tăinuit. Noi ştim acum că Dumnezeu 
nu ne cere să jertfim pe fiii noştri, ci că El Şi-a jertfit 
Fiul pentru răscumpărarea noastră. 
· 

Prooroci de mai tîrziu ai Israelului critică cre
dinţa greşită a lui Avraam în chestiunea aceasta. 
Astfel în cartea lui Mica este scris: "Cu ce voi ln
ttmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca tnaintea 
Dumnezeului celui Prea inalt? h voi lntimpina dare 
cu arderi de tlJt, cu viţei de un an? Dar primeşte 
Domnul oare mii de berl,ed sau zeci de mii de riuri de 
untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe 
tnttiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul 
sufletului meu? Ţi s-a arătat, omule, ce este bine. Şi ce 
alta cere Domnul de la tine, declt să faci dreptate, să 
iubqti mUa şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?" 
(Mica 6: 6 - 8). 

Avraam lljertfeşte pe Isaac 

La proba intelectuală Avraam nu a rezistat. Dar 
dacă ideile lui despre Dumnezeu nu sînt cele mai 
înalte, Tatăl Ceresc va aprecia la el rîvna de a 119 



executa, în grabă şi întocmai, ceea ce acesta con
sideră literal, ca voia Lui. 

Avraam greşeşte în înţelegerea poruncii dum
nezeieşti. Dar la cel credincios şi greşelile rodesc 
bogate binecuvîntări. Dacă naţiunile dimprejur so
coteau că nimic nu este prea sfint sau prea scump 
pentru a fi refuzat idolilor lor, Avraam avea 
să dovedească, despre închinătorii adevăratului 
Dumnezeu, că sînt gata de aceleaşi sacrificii. 

în mintea lui Avraam era clar. Dumnezeu care-i 
ceruse despărţirea de familia sa, îi cerea acum să se 
despartă de fiul său. 

Şi ce plin de conţinut este pentru el fiecare cu-
vînt al poruncii pe care o primeşte! • 

Primul cuvînt este: "la!". L-a mai auzit Avraam 
de mult, cînd Domnul i-a zis: "la o juncană de trei 
ani ( ... ) la tncheierea legămtntului" (Geneza 15: 9). 
Auzind cuvîntul "ia", Avraam va fi fost gata să se 
repeadă la turmă să aducă şi o mie de vite ca jertfă. 

Dar de data aceasta nu era vorba de animale. 
Domnul spune prin Psalmistul: "Nu voi lua tauri din 

casa ta, nici ţapi din staulele tale. Căci ale Mele slnt 
toate dobitoacele plJdurllor, toate flarele mun/ilor cu 
mllle lor" (Psalmul 50: 9 - 10) . 
• 

Redarea jertfirii lui Isaac care unnead, este o rezumare, 
cu unele modifidlri, a pasajului respectiv din comentariul lui 
Henry Matthew la Gene7.A. 120 



Şi noi sîntem gata să sărim, să dăm lui 
Dumnezeu ceva din turmele noastre. Dar 
Dumnezeu nu-ţi cere ceea ce eşti gata să dai, 

. ceea ce este de puţin preţ în ochii tăi. 
Porunca glăsuieşte: "Ia pe singurul tău fiu, 

singurul care rămăsese după izgonirea lui Ismael, pe 
care-l iubeşti, pe Isaac; du-te tn ţara Moria şi adu-l 
ardere de tot" ( Geneza 22: 2). 

Dumnezeu cere cîteodată jertfe scumpe. Nu nu
mai lui Avraam, ci şi ţie îţi cere jertfe scumpe, şi 
atunci să nu cauţi versete biblice, pentru a justifica 
neascultarea, căci nici Avraam nu a căutat. 

înţelegînd porunca aceasta drept voia lui 
Dumnezeu, el nu a mai stat să se tocmească. 
Ascultarea era la el necondiţionată. &te drept că 
Cuvin.tul lui Dumnezeu, cunoscut lui Avraam, ui
terzicea omorul Domnul spusese lui Noe: "Dacă 
varsă dneva stngele omului şi stngele lui să fle vărsat 
de om, căci Dumneuu afăeut pe om după chipul Luf'' 
(Geneza 9: 6). Dar Dumne7.eu care dă o poruncă 
este hber să o schimbe. 

Avraam nu vede nici un motiv pentru 
justificarea jertfei lui Isaac. Dar drept este că 
Dumne7.eu nu este dator să indice totdeauna 
motivele pentru care ne cere un lucru. 

Avraam nu a stat să se gîndească la faptul că 
porunca aceasta nu se împacă deloc cu făgăduinţa, 
pe care o avea, că din urmaşii lui Isaac urma să se 
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nască Mesia. Avraatn face să intervină şi aici "inven
fia" lui, facultatea cea nouă: credinţa. "Prin credinţă" 
a adus Avraam jertfă pe Isaac, dnd a fost pus la 
tncen:are. El, care primise făgăduinţele cu bucurie, 
a adus jertfă pe singurul lui Jiu! El, căruia i se 
spusese: «ln Isaac vei avea o sămtnţă, care-ţi va purta 
numele». Căci se gtndea că Du�u poate să-l 
tnvin.e chiar fi din morţi. Şi drept vorbind, ca tnviat 
din morţi l-a primit tnapoi"' (Evrei 11: 17 - 19). 

Dar unde-i raţiunea jertfei pe care trebuie s-o 
aducă? Isaac nu este martir pentru un adevăr; nu-i 
preţ de răscumpărare, nu-i criminal demn de pe
deapsă, ci fiu bun. Cui îi va folosi sacrificiul acesta 
adus pe un munte singuratic, fără ştiinţa nimănui? 
Avraam la toate acestea avea unul şi acelaşi răs
puns: "Mi-a vorbit glasul lui Dumnezeu". 

Se punea pentru Avraam problema: ce va spune 
el Sarei ? Cum o va mai privi vreodată în faţă ? Cum 
va veni la ea cu mîinile şi hainele pătate de sînge ? 

Se punea întrebarea ce vor spune rudele ? 
Dar toate aceste obiecţiuni nu contează înain

tea unui suflet căruia i-a vorbit Dumnezeu. 
Cel care intervenise pentru oraşele stricate, 

Sodoma şi Gomora, nu se roagă să fie cruţat pro
priul său fiu şi nici măcar să nu fie el sacrificatorul 
copilului făgăduinţei. 

"Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă (Dis-de
dimineaţă pentru aducerea unei asemenea jertfe! 
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Nu a spus nimic soţiei şi servitorilor, ca să nu fie 
împiedicat să împlinească ceea ce el cunoştea drept 
voia lui Dumnezeu) a pus şaua pe măgar şi a luat cu 
el două slugi şi pe fiul său Isaac" (Geneza 22: 3). Pe 
. Isaac îl va fi trezit la urmă. Îi va fi spus cît mai tîrziu 
cu putinţă că trebuie să plece. L-a lăsat să mai doar-
mă. Îşi va fi chemat întîi servitorii, fiindcă va fi vrut 
să evite singurătatea cu Isaac. 

"A tăiat ( el însuşi) lemnele pentru arderea de tot 
(Geneza 22: 3) şi fiecare lovituri de topo va fi fost 
în acelaşi timp şi o lovitură în propria sa inimă. Şi 
apoi a pornit. 

De la Beer-Şeba unde locuia Avraam, pînă la 
Moria, muntele unde avea să se aducă jertfa, este 
cale de 42 de kilometri. întrucît pregătirile vor fi ră
pit o bună parte din prima zi, ei ajung la munte abia 
în a treia zi, probabil devreme, dimineaţa. 

"Şi Avram a zis slugilor sale: «Rămtneţi aici cu 

măgarul. Eu şi băiatul ne vom duce ptnă acolo să ne 
tnchinăm şi apoi ne vom tntoarce la voi»" ( Geneza 
22: 5). La poala muntelui se face despărţirea dintre 
Avraam şi Isaac pe deoparte şi slugi pe de ·altă par
te. Israelitul, cel născut din Israel, se suie pe culmi. 
Cel crescut numai de Israel rămîne la poala mun
telui. 

Despărţirea se produce cu naturaleţe. Avraam 
nu se laudă cu fapta pe care avea s-o săvîrşească. 
Dar prin credinţă, cel care mergea să aducă jertfă 123 



pe Isaac, spuse servitorilor: "Ne vom lntoarce" 
(Geneza 22: 5). Nu ştie cum s-ar mai putea întoarce 
Isaac, dar o crede, căci Dumnezeu poate învia şi 
morţii. 

"Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a 
pus tn spinarea flului său Isaac" ( Geneza 22: 6). 
Isaac, băiat mare, avea să care lemnele pentru exe
cuţia lu� cum a dus şi Isus crucea, căci el n preîn
chipuia pe Isus. 

"Şi (Avraam) a luat tn mtnă/ocul şi cuţitul ( ••• ) 

( ... ) Atunci Isaac, vorbind cu tatăl sdu Avraam, a 
1).,: «Tată»" (Geneza 22: 6 - 7). Ce sâşietor trebuia 
sl fi fost acest cuvînt duios pentru Avraam, care 
ţinea în mina lui cuţitul cu care trebuia să-şi omoare 
copilaşul şi focul pentru aprinderea rugului său! 

"Unde este mielul pentru arderea de tot?" (Geneza 
22: 7) - întreabă Isaac. 

Avraam a răspuns: "Fiule, Dumner.eu lnsuşi va 
purta de grijă de mielul pentru arderea de tot" 
(Geneza 22: 8). Răspunsul este cu două înţelesuri. 
Poate să aibă şi sensul că Fiul este mielul şi că există 
un Alt Miel pregătit ca ardere de tot. 

Şi într-adevăr Dumnezeu a purtat de grijă să fie 
un Miel care să ridice păcatul lumii - Isus. Este clar 
cl-i vorba de o profeţie de viitor aici, căci animalul, 
de care a îngrijit Dumnezeu pentru ocazia aceasta 

· ca să-i ia locul iui Isaac, este un berbec şi nu un 
·miel 
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"and au qjuns la locul, pe care i-l spusese 
Dumllff.eU, Avraam a zidit acolo un altar, şi a aşe
mt lemnele pe el" (Geneza 22: 9). Şi acum va fi venit 
momentul solemn. Avraam îi descoperă lui Isaac: 
"Tu eşti, mielur. 

Isaac, deşi băiat mare, în stare să care singur o 
cantitate mare de lemne, nici nu fuge, nici nu se 
opune, nici nu scoate strigăte de ajutor. Dimpotrivă 
el este primul personaj biblic care se jertfeşte volun
tar pentru Dumnezeu. 

El ştie ceva despre un Miel ispăşitor al păca
telor omenirii. Şi inima lui se va fi bucurat la gîndul 
că poate i-a fost rezervată lui cinstea de a fi acest 
Miel. El este gata pentru jertfă ca şi Avraam. Ba îi 
este chiar superior, căci lui Isaac Dumnezeu nu i-a 
vorbit nimic. Avraam ascultă glasul lui Dumnezeu. 
Isaac se mulţumeşte să asculte glasul lui Avraam. Şi 
�te ceva superior să mergi la moarte crezînd fără 
să fi văzut, ascultînd de glasul lui Dumnezeu, nu de 
acela al oamenilor. 

Isaac este gata de jertfă, ca şi Avraam. Nu se 
roagă pentru viaţa lui şi nu caută să fugă, nu se 
luptă cu tatăl său bătrîn şi uşor de biruit, ci se 
supune "ca ·un miel pe care-l duci la măcelărie". 
Avraam n va fi întărit prin nădejdea învierii pe care 
o avea şi el. Îi va fi vorbit de Raiul cu tot felul de 
pomi plăcuţi la vedere şi buni la mîncare, în care 
Dumnezeu umblă în răcoarea zilei. 
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"A legat pe fiul său Isaac• (Geneza 22: 9). 
Avraam leagă mîinile dragi care de atîtea ori s-au 
întins spre el spre a-i cere binecuvîntări sau a-l 
îmbrăţişa. 

Legat, "l-a pus pe altar, deasupra lemnelor" 
(Geneza 22: 9). Dar junghierea jertfei pe altar era 
ceva cu totul neobişnuit. Junghierea se făcea tot
deauna pe jos, apoi fiinţa jertfită, odată moartă, era 
.pusă pe altar. Este însă lesne de înţeles că Avraam 
aşa trebuie să procedeze, ca să aibă cit mai puţin de 
lucru după jertfire. 

Acum Avraam va fi pus mîinile pe capul ui 
Isaac. Cu şiroaie de lacrimi îşi ia, cu o singură ă
rutare, rămas bun de la fiul său. Poate mai ia înca o 
sărutare pentru Sara, de la fiul ei pe moarte. Şi cu 
asta s-a terminat cu sentimentele de tată. 

Avraam va fi preot în slujba lui Dumnezeu. 
Inima îi este tare, ochii ţintă la Cer. El ia cuţitul şi 
întinde mîna pentru lovitura de graţie. 

Isaac stă liniştit, fiindcă cuţitul este în mîna ta
tălui său. Cum putem şi noi sta liniştiţi în orice 
primejdie, avînd această încredere. 

Cu cuţitul ridicat, Avraam stă deasupra ui 
Isaac, gata să lovească. Miraţi-vă Ceruri! miră-te 
pămînt! Alesul lui Avraam, bucuria Sarei, nădej
dea Bisericii, moştenitorul făgăduinţei stă gata să 
moară de mîna propriului său tată, o mînă care 
nu tremură. 
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Şi în inima noastră răsare imaginea din car
tea proorocului Zaharia. Acolo Tatăl ceresc spune: 
•scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu şi asupra 
omului care-Mi este tovarăş, zice Domnul Oştirilor. 
Loveşte pe păstor ••. " (Zaharia 13: 7). 

La Isus a mers pînă la deznodămîntul tragic. El 
a murit. 

Dar în cazul lui Avraam Cerul posomorit se lu
minează deodată, apare soarele şi ochii noştri văd o 
scenă minunată. 

Apare Mîntuitorul, îngerul Iehova. Totul fusese 
numai o încercare şi dacă Avraam nu a arătat tn ea 
multă cunoaştere a caracterului, a felului de a fi al 
Domnului, a/ arătat însă în chip splendid că Îl iu
beşte pe Dumnezeu, chiar mai mult decît pe fiul 
său Isaac. 

Scopul a fost atins. Dumnezeu nu va îngădui lui 
Avraam să încalce fără rost porunca: "Să nu ucizi". 

•ingerul a zis: «Să nu pui mina pe băiat şi să 
nu-ifad nimic» (Geneza 22: 12). Predd tot ce ai mai 
scump lui Dumnezeu şi �l tţi. va păstra bunul. Nu 
trebuie să deznădăjduie,ii nici o clipă". 

Dumnezeu trece peste porunca dată înain
te, întocmai cum Noul Testament anulează atîtea 
legi ale Vechiului Testament, fiindcă au fost rău 
înţelese. 

Şi ce laude aude acum Avraam din gura în
gerului: "«Ştiu acum că te temi de Dumnezeu». Voinţa 
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ta de a săvtrşi fapta este socotită de Dumnezeu ca 
fapta tnsăşi. «Ştiu acum că te temi de Dumnezeu, 
tntructt n-ai cruţat pe flul tău pentru Mine»" (Geneza 
22: 12). 

Asta putem spune şi noi lui Dumnezeu: Ştiu 
acum cd Tu mă iubeşti, cdci nu L-ai cfU/at pe Fiul 
T4u pentru mine. 

Dar acum Avraam nu are astîmpăr. El caută o 
altă jertfă. Trebuia prefigurată jertfa lui Mesia. Isus 
avea să fie sacrificat în locul nostru. Aşa avea să fie 
jertfit acum un berbece, iar Isaac putea pleca liber. 
Avraam a făcut astfel, a adus ca ardere de tot un 
berbec aflat în apropiere. 

Atunci Dumnezeu i-a vorbit iarăşi, spunîndu-i: 
"Pe Mine lnsumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut 
lucrul acesta ,; n-ai cruţat pe flul tău, pe singurul tău 
Jiu, te voi binecuvlnta foarte mult 1i-ţi voi tnmulţi 
foarte mult sămlnţa li anume: ca stelele cerului li ca 
nisipul de pe ţărmul mări,• (Geneza 22: 16 - 17). 

înainte Legămîntul dintre Dumnezeu şi Avraam 
avea condiţiuni reciproce Acum, după sacrificarea 
lui Isaac, jurămîntul este necondiţionat Cum este 
necondiţionat şi legămîntul dintre noi şi Dumnezeu, 
care are la temelie jertfa lui Isus. 

Avraam a fost gata să dea un fiu - şi-i sînt 
promişi, în schimb, mulţi alţii. Lucruri mici, aduc 
după ele, răsplată mare. Cum a fost de îmbelşugat 
răsplătită o văduvă din Sarepta pentru o mică turtă 
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pregătită lui Ilie. Făina din oală nu i-a mai scăzut şi 
untdelemnul din ulcior nu i s-a mai împuţinat. 

Făgăduinţele acelea sînt mai tîrziu repetate lui 
Isaac, lui Iacov, dar mai departe ele se transmit nu 
prin Esau sau Ruben, ci numai prin Iuda înspre 
David. Aceste fapte sînt semne că numai unii evrei 
vor fi consideraţi drept copii ai lui Avraam, moş
tenitori ai lui Hristos. Aceştia sînt ca stelele cerului 
de strălucitori, fiindcă întorc multe suflete pe calea 
neprihănirii. Ceilalţ� deşi copii ai lui Avraam, sînt 
ca nisipul de pe malul mării. Aceasta este partea cea 
mare a naţiunii evreieşti care înghite doctrinele 
amărăciunii şi a negării lui Dumnezeu, respingînd 
Cuvîntul Adevărului Său. 

Dumnezeu mai făgăduieşte lui Avraam: "Toate 
neamurile pămtntului vor fi binecuvtntate tn sămtnţa 
ta" (Geneza 22: 19). Şi într-adevăr există naţiuni 
întregi creştine. 

"Avraam s-a tntors la slugile sale" (Geneza 22: 
18). Cu ce simplicitate după un aşa sacrificiu! 

"Şi au plecat tmpreună la Beer-Şeba" (Geneza 
22: 19). 

Dar Avraam nu a rămas singurul om· gata să-şi 
jertfească copilul pentru Dumnezeu. 

Ne amintim de Miriam şi cei şapte fii ai ei din 
istoria evreiască. Miriam, fiica lui Tanahum� a fost 
închisă cu cei şapte fii ai ei şi adusă înaintea Ce
zarului. Acesta spuse celui mai în vîrstă dintre fii: 
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"Ad.oro-I pe dumnezeul meur Tinărul răspunse: "Eu 
nu-L reneg pe Sffntul lui Israel, care ne-a spus: «Eu 
stnt Domnul Dumnezeul tău»". Atunci tînărul a fost 
dus şi ucis. A fost chemat al doilea fiu şi i s-a spus: 
"lnchină-te tna.intea idoluluir Şi acesta răspunse: 
"Eu.nu-I trădez pe Dumnezeul meu, care a zis: «Să 
nu ai alţi Dumne1.ei tn qfară de Mine»". A fost omorît 
şi el A fost chemat al treilea şi i s-a poruncit acelaşi 
lucru. T'mărul dădu răspunsul: "Eu nu mă las de 
Dumnezeul meu care a dat porunca: «Să nu te 
tnchini zeilor străini!»" A fost ucis şi el. A fost che
mat al patrulea înaintea regelui şi a auzit aceeaşi 
poruncă. El răspunse: "Eu nu voi fi necredincios 
Domnului meu, care ne-a sfiituit: «Să nu cazi tn 
genunchi tna.intea unui alt zeu!»" A fost măcelărit şi 
el După aceea a fost adus înaintea Cezarului al cin
cilea fiu al lui Miriam şi îndemnat să se închine ido
lului. El răspunse: "Să md lepild eu de Domnul, care 
ne-a strigat: «Ascultă, lsraele, Domnul, Dumneuul 
tău, este unicul Dumner.eu»!" A fost executat şi 
acesta. Atunci a fost adus al şaselea frate înaintea 
împăratului şi domnitorul vorbi cu el ca şi cu cei
lalţi. Atunci tînărul răspunse: "Nu vreau sil tntorc 
faţa mea de la Domnul fÎ nu-i altul tn afară de Er. 
Aşa a fost omorît şi acesta. 

La urmă a fost adus cel mai tînăr fiu al lui 
Miriam şi acesta trebuia să îngenuncheze înaintea 
idolului. Atunci băiatul răspunse: "Vreau sil cer sfat 
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de la mama mea" . S-a întors spre mama şi i-a spus: 
"Ce sll fac?" Miriam răspunse: "Vrei oare ca numai 
fraţii tăi să stea tmprejurul Creatorului lor, iar tu să 
rămti pe dinafară? Nu asculta de acest om fără 
Dumnezeu şi nu te despărp de fraţii tlli" . Băiatul se 
întoarse iarăşi spre rege şi acesta n întrebă: "E� vrei 
acum să asculţi de mine?" Băiatul răspunse: "Eu 
nu mă depllrtez de Dumnezeul meu, care a zis: Ai 
ales astăzi. ca Eu să fiu Dumnezeul tău". Atunci 
regele îi spuse: "Voi arunca la pămtnt inelul meu, 
care poartll chipul idolulu� apleacll-te · p, ridică-� 
ca sll parll cil ai tmplinit voia mea". Băiatul răspunse însă: "Vai ţie, rege! Tu vrei să-ţi păstrezi. demnitatea 
tnaintea curtenilor tlli şi de aceea &ni ceri lucrul 
acesta, dar ceea ce se cuvine demnităţi.i tale, se 
cuvine desigµr cu attt mai mult demnitllţii sflntului 
lui lsraer. îndată a fost dus afară şi pedepsit cu 
moartea. 

Miriam îi spuse regelui: "Lasă-mă să-mi sărut 
copilulr Acest lucru i s-a îngăduit. După aceea ea 
s-a întors spre fiii ei morţi şi le-a spus: "Spuneţi 
tatălui vostru Avraam să nu se mtndrească tn inima 
lu� căci el a jertfit Cerului numai un fiu, dar iată eu 
am avut şapte fii şi i-am jertfit pe top-n. Cu aceste 
cuvinte Miriam se aruncă de pe terasă şi muri. Şi o 
voce Cerească răsună: "Voioasă este mama copiilor". 

Abia în secolul trecut, o scenă asemănătoare s-a 
petrecut într-un sat de falaşi creştinaţi din Abisinia, 131 



atacaţi de tribul Mahdi, care a vrut să-i silească pe 
toţi să treacă la mahomedanism. 

Numai că toţi care au mai adus asemenea jertfe 
lui Iehova - Dumnezeu erau fii ai lui Avraam, pe 
cînd Avraam era fiul unui idolatru. Ceilalţi aveau 
înaintaşi statornici în credinţa pentru Dumnezeul 
adevărat, dar Avraam nu avea aşa ceva. 

Şi atunci, dacă nu judecăm după logica rece, nu 
a avut oare totuşi rost jertfa adusă de Avraam? 
într-un anume sens nu va fi înţeles el totuşi bine 
porunca? Fiindcă a trebuit să se statornicească 
odată că dragostea de Dumnezeu este mai presus 
de orice dragoste. Că orice altă dragoste trebuie să 
treacă în umbră înaintea iubirii de Dumnezeu, că 
dragostea de Dumnezeu piere într-un suflet care 
nu vrea să jertfească pe nimeni şi nimic pentru ea. 
într-o formă primitivă, Avraam a ilustrat odată 
pentru.totdeauna acest mare adevăr. 

Mormintul Sarei 

Avraam s-a întors liniştit de pe muntele Moria. 
Isaac nu a avut nimic de pătimit. Toate par să se fi 
stirşit bine. Dar încercarea aceasta a costat totuşi o 
viaţă: aceea a unei mame. 

Sara, cînd i-a văzut pe amîndoi pornind din 
Beer-Şeba pentru a merge la Moria, a plecat la 
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Hebron, plină de presimţiri triste. Chiar Avraam va 
fi dispus, poate, mutarea ei, pentru ca ea să nu afle 
atît de repede cele ce se vor întîmpla. 

Cînd Avraam şi Isaac au revenit, nu au mai 
găsit-o. "Sara a murit la Chiriat-Arba, adică Hebron, 
tn ţara Cana.an. Şi Avraam ( care nu fusese prezent 
la moartea ei) a venit s-o jelească pe Sara şi s-o 
pltngă" (Geneza 23: 2). 

Cei din partea locului i-au spus lui Avraam: 
"lngroapă-ţl moarta tn cel mai bun dintre mormintele 
noastre! Nici unul din noi nu te va tmpiedica să-ţi 
lngropi moarta tn mormtntul lui" (Geneza 23: 6). 
Avraam a vorbit astfel: "Dacă găsiţi cu cale să-mi 
tngrop moarta şi s-o iau dinaintea ochilor mei, 
ascultaţi-mă şi rugaţi pentru mine pe Efron, fiul lui 
Ţohar" (Geneza 23: 8). 

Tranzacţie orientală fără de mijlocitor nu se 
poate. 

Cunoaşterea acestor obiceiuri orientale este 
foarte importantă pentru înţelegerea Bibliei, care 
este o carte orientală, în sensul că ilustrează lu
crurile Cereşti, comparîndu-le cu cele ce se întîmplă 
zilnic în Orient. 

Astfel, dacă Biblia ne vorbeşte despre Isus ca 
Mijlocitor între Duµmezeu şi om, ea vorbeşte des
pre un lucru îndeobşte cunoscut în părţile Isra
elului, unde nu se poate încheia un legămînt fără ca 
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între cele două părţi să nu mijlocească o a treia 
persoană. 

"Rugaţi pentru mine pe Efron, fiul lui Ţohar -
continuă Avraam să-mi dea peştera Macpela, care-i 
a lui şi care este chiar la marginea ogorului lui" 
(Geneza 23: 8 - 9); astfel că folosirea peşterei nu va 
tulbura folosirea cîmpului. 

"Să mi-o dea tn schimbul preţului ei" (Geneza 
23: 9). Aceasta este prima afacere de bani, despre 
care citim în Biblie, căci în lumea veche se făcea 
schimb direct de mărfuri fără intermediul banului. 

Prima oară cînd se pomeneşte de bani în Biblie 
este pentru cumpărarea unui mormînt. Şi ce altceva 
îşi cumpără, la urma urmei, oamenii cu banii lor? 

Efron Hetitul, încurajat de atitudinea smerită 
a lui Avraam, care se proştemuse pînă la pămînt 
înaintea norodului, răspunde: "Nu, domnul meu, 
ascultă-mă! Iţi dăruiesc ogorul şi-ţi dăruiesc şi peştera 
care este tn el" (Geneza 23: 11). 

Trebuie să cunoşti obiceiurile negustoreşti 
din Orient pentru a înţelege aceste vorbe. Efron 
Hetitul nu are nici gînd să dăruiască peştera tre
buitoare pentru mormînt. Dimpotrivă, vrea să ob
ţină preţ bun pe ea. Dar pentru ca să priceapă cum
părătorul că el nu vinde peştera decît împreună cu 
cîmpul, îi spune: 

"/ţi dăruiesc ogorul şi-ţi dăruiesc şi peştera care 
este tn el". 
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Deşi Efron spune că vrea să i le dăruiască, 
Avraam insistă să plătească preţul. Atunci Efron 
răspunde degajat: "O bucată de pămtnt de patru sute 
de sieli de argint, ce este aceasta Intre mine şi tine?" 
(Geneza 23: 15). Deci tot făcîndu-se că vrea să-i 
dăruiască toate, Efron fixează valoarea cîmpului. 

"Avraam a tnţeles pe Efron" (Geneza 23: 16). 
în tranzacţii orientale este nevoie să înţelegi. "Şi 
Avraam a ctntărlt lui Efron preţul cumpărării" 
(Geneza 23: 16) . 

. Atitudinea Hetitului Efron este cea obişnuită în 
Orient. Arabul îţi oferă, încă şi ·astăzi, totul gratuit, 
înţelegîndu-se că tu trebuie să-i dai tot gratuit preţul 
corespunzător. 

Ne putem rătăci în Biblie, dacă nu înţelegem 
aceste obiceiuri şi acest limbaj oriental. Vom vorbi 
despre mîntuire pe larg mai tîrziu. Acum vrem să 
spunem doar atît: cînd Isus oferă sufletului mîn
tuirea în dar; acesta trebuie să înţeleagă singur, ca 
Avraam, că are de plătit preţul corespunzător pentu 
aceasta. El ne spune: "� ar folosi unui om să clştige 
toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul?" (Matei 16: 
26). Pentru mîntuire trebuie să dai tot, chiar dacă ai 
avea lumea întreagă, căci. "impărăţia Cerurilor se 
aseamănă cu o comoară ascunsă tntr-o ţarină. Omul 
care o găseşte o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi 
vinde tot ce are şi cumpără ţarina, aceea" (Matei 
13: 44). 
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Dacă nu pui expresiile biblice în legătură cu 
obiceiurile din Orient, unde au trăit personajele 
biblice şi unde cărţile au fost scrise, te poţi pierde ca 
un european în Arabia, care nu cunoaşte obiceiurile 
de acolo. Ar păţi-o urît să vrea să ia, chiar în dar, 
ceea ce de fapt "tn dar' li se "oferă". 

Avraam nici nu se tocmeşte, cum ar fi făcut altul 
în locul lui. 

"După aceea, Avraam a tngropat pe Sara, ne
vastă•sa, tn peştera din ogorul Macpela" (Geneza 
23: 19). 

Misiunea lui Eliezer 

Dacă Biblia ar fi fost scrisă după inima ome
nească, capitole întregi s-ar fi ocupat de lucrurile de 
o mare însemnătate în ochii noştri şi care cuprind 
taine adînci, cum ar fi personalitatea lui Melhisedec. 
Dar despre ea nu ni se spune decît cîteva cuvinte. 
Dumnezeu nu ne satisface curiozitatea. 

în schimb, unul dintre capitolele cele mai lungi 
din Biblie se ocupă cu cererea în căsătorie a Re
becăi pentru Isaac, singurul patriarh care a avut 
numai o nevastă. Asta fiindcă Duhul Stlnt care este 
inspiratorul Bibliei nu se călăuzeşte după apre
cierile omeneşti despre însemnătatea relativă a eve
nimentelor. Marile revoluţii car� au avut loc în 
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lume, ridicarea şi răsturnarea unor împărăţii sînt 
desconsiderate de Dumnezeu ca fiind, compa
rativ, nedemne de a fi luate în seamă, pe cînd 
lucrurile cele mai mici întîmplate Bisericii Sale 
şi poporului Său sînt povestite adesea cu toate 
amănuntele. 

Dumnezeu Se îngrijeşte de toate lucrurile din 
viaţa credinciosului. El are grijă şi de toate amă
nuntele unei căsătorii. 

Isaac fiind o prefigurare a lui Isus, aduce
rea unei soţii pentru el simbolizează căsătoria lui 
Isus cu Biserica, prin serviciile slujitorilor Tatălui 
Ceresc, a păstorilor. Biserica este mireasa, Isus este 
Mirele, iar păstorii sînt prietenii Mirelui a căror 
îndatorire este de a convinge sufletele să consimtă 
la căsătoria cu El. Apostolul Pavel scrie: "Căci sînt 
gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, 
pentru că v-am logotlit cu un băr/Jat, ca să vă î,ifăţi
şez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată" 
(2 Corinteni 11: 2). 

Avraam, dînd îndrumări slujitorului său Eliezer 
cum să găsească o soţie pentru fiul său Isaac, sta
torniceşte că, după moartea sa, familia nu trebuie 
să se întoarcă în ţara din care a plecat, ci să rămî
nă printre străini pentru a păstra cunoaşterea de 
Dumnezeu dobîndită. Al doilea lucru pe care îl 
vrea este ca urmaşii săi să nu se încuscrească cu 
canaaniţii. 
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Trebuie să ştim şi noi că mireasa lui Isus nu 
trebuie să fie dintre canaanite, ci născută din nou de 
Sus. Şi păstorii care aleg asemenea mirese, trebuie 
să mbă înţelepciune cum a avut şi Eliezer la ale
gerea Rebecăi. 

Acesta este trimis într-adevăr de Avraam într-o 
misiune delicată: Te vei duce tn ţara şi la rudele 
mele să iei nevastă fiului meu Isaac (Geneza 24: 4). 
Cuvintele acestea trebuia să fixeze în memoria lui 
Eliezer că nevasta aleasă trebuia să fie demnă de 
fiul lui Avraam şi potrivită pentru el. 

"Domnul Dumner.eul Cerului ( ... ) va trimite 
pe lngeru1 Său tnaintea ta" (Geneza 24: 7). 
CTtă credinţă are Avraam! El nu cheamă în aju
tor pe prietenii, rudele sau pe altcineva, ci-i dă 
servitorului un înger drept mijlocitor şi ante
mergător. 

Nici măcar Isaac nu este întrebat 
Iar îngerul merge înaintea servitorului şi nu 

odată cu el. Acest lucru este o garanţie că servi
torul va găsi toate gata pregătite. 

"Dacă femeia nu va vmi să te urmez.e - continuă 
Avraam - vei fi dezlegat de jurămtntul acesta, pe care 
te pun să-I/aci" (Geneza 24: 8). 

Aşa sîntem dezlegaţi şi noi de responsabilitatea 
noastră, dacă cei cărora le predicăm Evanghelia nu 
vor să o urmeze. "Dacă vei tnştiinţa pe cel riiu şi el tot 
nu se va tntoarce de la răutatea lui şi de la calea cea 
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rea, 11a muri prin nelegiuirea lui, dar tu Iţi 11ei mtntui 
sufletul" (Ezechiel 3: 19). 

Eliezer pleacă şi-i aduce lui Isaac o soţie scum
pă, pe Rebeca. 

Moartea lui Avraam 

Avraam însuşi şi-a mai luat o nevastă numită 
Chetura. Se presupune că este una şi aceeaşi per
soană cu Agar, pe care Avraam ar fi luat-o acum ca 
soţie legitimă, reparînd astfel atîtea nedreptăţi cîte 
i-a făcut în trecut. 

Avraam a mai trăit 53 de ani, după căsătoria 
lui Isaac, dar despre toată această perioadă lungă 
Biblia nu ne mai spune nimic. 

El a murit "şi a fost adăugat la poporul său" 
(Geneza 24: 8). Expresia aceasta ne arată că ideea 
nemuririi există chiar de la începutul Vechiului 
Testament, numai că nu era învăţată acolo, fiindcă 
�u era nevoie de aceasta, ea nefiind negată în acea 
vreme, cum a fost pe timpul lui Isus. 

·�vraam a fost adăugat la popo,ul său". Fiecare 
om este adăugat la poporul său cînd moare. Cei 
care formează poporul tău în lumea aceasta - fie 
poporul lui Dumnezeu, fie poporul copiilor acestei 
lumi - sînt cei la care vei fi adăugat şi tu după moar
te. Ei vor forma tovărăşia ta în viaţa de dincolo. 
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Nici viaţa viitoare nu este o lungă trîndăvie. în 
ea se slujeşte. "Avraam a fost adăugat la poporul 
său, după porunca lui Dumnezeu". Acum el a murit. 
Ucenicia lui s-a sfîrşit. 

Avraam a fost adăugat acum la poporul ău, 
căruia va putea să-i fie folositor. El a biruit în lupta 
credinţei. Acum - după expresia din Apocalipsa - i 
se dă un neam în stăpînire. El capătă misiunea 
cîrmuirii neamului, de care a fost despărţit aici 
pe tru binele său şi al acestui neam. 

Aşa se încheie viaţa lui Avraam, "cel dintfi rob al 
smochinului credinţei". 

Dumnezeul lui AvraBJD 

Cine a cercetat cu răbdare viaţa lui Avraam, aşa 
cum este povestită în Biblie şi cum a fost repoves
tită cu scurte interpretări de noi, rămîne mirat mai 
întîi de rolul uriaş, jucat de acest personaj în Sfinta 
Scriptură. 

S-ar părea că Avraam a fost un om ca oricare 
altul, cu calităţi, dar şi cu mari defecte. El nu s-a 
deosebit nici printr-o cunoaştere desăvîrşită de 
Dumnezeu, nici printr-o mare înălţime morală. El 
nu a scris nimic şi nu a inventat nimic. 

De ce este atunci "tatăl tuturor credincioşilor, 
prietenul lui Dumnezeu", de ce, atît în Vechiul 
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cît şi în Noul Testament, Dumnezeu este numit 
Dumnezeul lui Avraam? De ce spune Dumnezeu că 
acesta va fi numele lui în veci? 

Fiindcă, dacă Avraam nu a avut alte calităţi, 
a avut una care le întrece, le înlocuieşte pe toate, 
prin care dobîndeşte totul de la Dumnezeu, şi 
anume - credinţa, pe care Avraam a fost primul 
care a cunoscut-o, a avut-o şi a practicat-o. 

Sufletul lui a fost răscumpărat numai fiindcă a 
avut credinţă. Prin credinţa sa mare, Avraam deţine 
şi în viaţa viitoare un loc de frunte, iar săracul Lazăr 
este dus după clipa morţii în sinul lui. Numai dacă 
au avut credinţă, li se făgăduieşte, drept răsplată, 
copiilor lui Dumnezeu că vor şedea la masă cu 
Avraam. 

Avraam este dat ca exemplu de credinţă gene
raţiilor care l-au urmat şi-l vor urma. Din pricina lui, 
sînt binecuvîntaţi urmaşii săi. Pentru această singură 
calitate a credinţei, Dumnezeu îl învredniceşte cu 
titlul înalt de prieten al Lui. 

El a fost rînduit de Dumnezeu să fie strămoşul 
Mîntuitorului. 

A fi considerat fiu al lui Avraam este şi astăzi . 
o fală. 

De ce toate acestea? "Pentru căAvraam a ascul
tai de porunca Mea - spune Domnul - şi a păzit ce 
i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orînduirile mele şi 
legile Mele" ( Geneza 26: 5). 
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Citind afirmaţia aceasta a Domnului, te întrebi: 
Oare cfnd le-a ţinut Avraam pe toate acestea? Parcă 
l-am văzut pe Avraam încălcînd, de atîtea ori, legea 
dragostei, şi lege morală a lui Dumnezeu. 

Dar el a suplinit aceste păcate prin marea cali
tate a credinţei. 

Omul, ori cît ar fi el de păcătos, dacă are cre
dinţa dreaptă, este socotit neprihănit înaintea lui 
Dumnezeu. 

Cel care are numai credinţa este socotit, îna
intea lui Dumnezeu, ca şi cînd ar fi ascultat de toate 
poruncile, ar fi păzit tot ce i s-a cerut, ar fi împlinit 
toate orînduirile şi legile. 

La fel a fost şi în viaţa lui David. 
Avraam, ca şi David mai tîrziu, era prietenul lui 

Dumnezeu. Şi prietenul, iubitul sînt întotdeauna 
înzestraţi, de cel care-i iubeşte, cu toate calităţile ce 
se pot imagina. în ochii celui care-i iubeşte, ei nu au 
nici un cusur, ci sînt plini de roade plăcute. Aşa era 
Avra�m în ochii lui Dumnezeu. 

Şi aşa sînt în ochii lui Dumnezeu toţi cei, care 
printr-o credinţă neclintită, s-au făcut copii ai Lui. 

Dumnezeu, neţinînd seamă de păcatele acestui 
Patriarh, Îşi dă cu drag Numele de "Dumnezeu al 
lui Avraam". El nu se ruşinează să Se numească şi 
Dumnezeul nostru, oricît de slabi şi păcătoşi am fi, 
numai să avem credinţă, credinţa pe care a avut-o 
Avraam. 
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Neprihănirea prin credinţă 
in Noul Testament 

Apostolul Pavel a cercetat şi a gîndit adînc la 
aceste lucruri. El a văzut că Avraam, păcătosul, a 
dobîndit în ochii lui Dumnezeu neprihănirea, prin 
simplul fapt că avea credinţă. Şi el ne arată în epis
tola sa către Romani că acesta este felul rînduit de 
Dumnezeu şi astăzi pentru a dobîndi neprihănirea. 

Pentru a trage învăţămintele cuvenite din viaţa 
lui Avraam şi pentru a putea înţelege cum am putea 
deveni şi noi neprihăniţi prin credinţă, cum a fost 
Avraam, vom cerceta acum în amănunt această în
văţătură, cuprinsă în Noul Testament. 

Toţi sint sub picat 

Apostolul Pavel porneşte de la faptul că "toţi 
oamenii, fie iudei, fie greci, stnt sub păcat". Cum 
spune şi proorocul Mica: "Nu mai. este nici un om 
cimtit printre oameni. Toţi stau la ptndă ca să verse 
stnge, fiecare întinde o cursă fratelui său. Mîinile lor 
sînt îndreptate să facă rău: cîrmuitorul cere daruri, 
judecătorul cere plată, cel mare îşi arată pe faţă ce 
doreşte cu lăcomie şi astfel merg mină în mînă. Cel 
mai. bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai. cinstit 
este mai. rău dedt un tufiş de spini" (Mica 7: 2 - 4). 
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Bine spune Pavel: "Nu este nici un om neprihănit, 
nici unul măcar" (Romani 3: 10). 

Cuvîntul este uşor de pronunţat, dar te înfioa
ră: "Nici unulr Ce groaznic este să-Lauzi pe Tatăl 
Ceresc mărturisind prin proorocii Săi, că din mili
ardele de oameni creaţi de El nu este bun "nici 
unulr Mai există oare vreo tragedie ca a Lui? Ce 
oare mai poate fi asemănat cu durerea unui tată, 
care trebuie să se dezică de toţi fiii lui, ca de nişte 
netrebnici? 

Cuvîntul Domnului i-a vorbit lui Ezechiel: "Nici 
unul n-a lepădat uriciunile care ti atrăgeau privirile şi 
n-a părăsit idolii Egiptului°" (Ezechiel 20: 8). Ce 
înfiorător! Nici unul curat de păcatul cel mai gro
solan: al idolatriei! Nici Moise nu s-ar fi putut men
ţine 40 de ani la curtea lui Faraon, fără concesii 
făcute idolatriei. Deci şi el este vinovat. Şi Aaron, 
marele preot, a tolerat fabricarea viţelului de aur. 
Nici unul nu este curat. 

Cuvîntul Domnului i-a mai vorbit lui Ezechiel: 
"Caut printre ei un om mare care să tnalţe un 
zid şi să stea tn mijlocul spărturii, tnaintea Mea, 
pentru ţară ca să n-o nimicesc. [)ar nu găsesc nici 
unul" (Ezechiel 22: 30). Nu se găseşte un astfel de 
om. Nici măcar Ezechiel nu era un asemenea om, 
căci şi el a mers amărît şi mînios cînd l-a răpit 
Duhul. Şi el are diferite lucruri de obiectat lui 
Dumnezeu. 
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"Nici unul din voi nu este bun - acesta-i primul 
mare adevăr pe care creştinismul fl aruncă fn faţa 
fiecărui om care se apropie de el. Ce religi.e stra
nie! El vrea să-l facă pe om iarăşi asemănător cu 
Dumnezeu şi fncepe prin a-i porunci să se recunoască 
drept urîcios. Căci dacă nu ar fncepe cu aceasta, 
fnălţimea la care creştinismul fi ridică l-ar face pe om 
să se mfndrească, tot aşa cum smeri.rea de aic� dacă 
nu ar fi fnsoţită de făgăduinţa, că el va fi ridicat la 
rangul de părtaş al firii dumnezeeşti - l-ar face să se 
vadă drept nespus de vrednic de dispreţ. Dar religi.a 
creştină este minunat de echilibrată. Nu există fn ea o 
micime care să ne facă incapabili de bine, nici o 
sfinţenie cu totul lipsită de păcat. Nu există fnvă
ţătură mai potrivită pentru un om decft aceasta, 
care-l instruieşte despre posibilităţile pe care le are, 
de a dobfndi şi a pierde harul, din cauză că putem fi 
desnădăjduiţi de noi fnşine, dar ne putem şi mîndri" 
(Blaise Pascal). 

Sîntem nişte viermi ai pămîntului, capabili de a 
deveni părtaşi firii dumnezeeşti. Dacă Scriptura nu 
ar începe prin a ne spune ce sîntem, ne-am mîndri 
de chemarea noastră. Dacă nu ar exista această 
chemare a noastră, am cădea, dimpotrivă, în des
nădejde. 

Deci aceasta este prima afirmaţie: "Nu este nici 
un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul 
care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să-L 
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caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu" (Romani 3: 
10- 11). 

Apostolul Iacov spune în Epistola sa la cap. 2: 
1 O: "Cine pă,zeşte toată Legea şi greşeşte tntr-o singură 
poruncă, se face vinovat de toate". Vinovaţi faţă de 
toată Legea sîntem toţi. 

"Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu 
este nici unul care să facă binele, nici unul măcar" 
continuă apostolul Pavel în Romani 3: 12. 

Abătîndu-te, ajungi netrebnic. Abătîndu-te de la 
o linie dreaptă într-un unghi, oricît de mic, ajungi la 
depărtare mare. 

Dar aici parcă ar vrea să se revolte experienţa 
noastră: cunoaştem cu toţii, oameni care nu pot fi 
numiţi netrebnici. Cunoaştem cu toţii oameni care 
fac mult bine. 

Acum, este drept că şi unii necredincioşi răs
pîndesc mult bine împrejurul lor. Dar cînd doi inşi 
s-au urcat într-un tren greşit, unul poate să facă în 
el ceva raţional, iar altul poate comite în el fapte 
rele. Dar amîndoi sînt într-un tren greşit. Şi ce-i 
ajută oare unuia din călători faptele sale raţionale? 
Tot nu-l duc la ţinta dorită. Păcatul este o direcţie 
greşită a vieţii noastre. Şi oricîte fapte bune ai face, 
în timp ce mergi în această direcţie greşită, ţot ne
trebnic eşti. 

"Gîtlejul lor este un mormtnt deschis" - citează 
mai departe apostolul Pavel (Romani 3: 13). 
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Să mănînce cit mai multă şi cit mai pună mîn
care pare a fi ocupaţia principală a nenumăraţilor 
oameni. Astfel gîtlejul lor devine un mormînt, în 
care îşi înmormîntează viaţa. 

"Se slujesc de limbile lor ca să tnşele" (Romani 
3: 13). 

Nici nu ne dăm seama cit de mult se înşală un 
om pe altul. Asta nu o fac numai înşelătorii cali
ficaţi, ci toţi ceilalţi. 

Care este oare omul, ale cărui puncte de ve
dere, în chestiunile principale, sînt rezultatul unei 
cumpătate gîndiri logice? Oare este fiecare treaptă, 
pe care o urcă omul în gîndirea lui, o consecinţă 
logică a treptelor anterioare? CTnd susţine cineva o 
părere nouă înaintea noastră, cercetăm noi oare do
vezile fără părtinire? Nu punem oare patimă în 
gîndirea noastră? Sau ascultăm mai degrabă de în
clinarea inimii noastre? 

Toţi avem un spirit de partidă. Ţinem cu "ai 

noştri", cu cei care sînt în tagma noastră politică, în 
artă, în şcoala de gîndire ştiinţifică, în religie. 

Vom apăra cu îndîrjire ceea ce gîndeşte parti
dul nostru, profesorul nostru, confesiunea noastră, 
fără a fi cercetat mai întîi meritele concepţiei res
pective. Toate argumentele care vin în sprijinul 
"alor mei" sînt luminoase în ochii mei. Argumentele, 
oricît d� tari, ale "celorlalţi." nu au nici o valoare. 
Există un întreg mecanism al înşelăciunii în min-
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tea fiecăruia dintre noi (psihologii vorbesc de 
"complexe"). 

Noi ţinem în realitate la anumite vederi î di
ferite chestiuni, numai findcă cei care sînt"ai noştri", 
în lucrurile fundamentale, gîndesc şi ei aşa. Dar, 
întrebaţi, noi nu am răspunde, Doamne fereşte, că 
nu am cercetat această chestiune particulară şi că 
ne luăm, în această privinţă, după ceilalţi. Ci dăm 
argumente. Şi argumentele sînt supte din deget. 
Vrem să păstrăm respectul de noi înşine şi să dăm 
altora şi nouă înşine impresia că procedăm raţional. 

Totul este însă înşelăciune. Obsetvăm ce este la 
adversarul nostru, dar nu băgăm de seamă ce es e la 
noi înşine. 

Degeaba întrebi pe un om, de ce face un anumit 
lucru. Motivele pe care ţi le va indica sînt cu totul 
altele decît motivele adevărate, pentru care se pro
cedează astfel. Mintea omului este înşelătoare. Ea îi 
înşală pe alţii. Şi îl înşală chiar şi pe el însuşi. 

Dacă un om este ateu, îţi poate da numeroa
se dovezi ştiinţifice despre ateismul său. El este 
ateu nu pentru că argumentele acestea l-au adus la 
această convingere, ci probabil l-a înşelat, vreodată, 
un sluljitor al religiei. El are acum un dezgust, un 
resentiment faţă de cel ce l-a înşelat. De fapt, el 
refuză din cauza aceasta să mai aibă religia care 
constituia altă dată legătura dintre el şi acel slujitor 
al religiei. Logic, acest fapt nu este desigur motivul 
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suficient pentru a deveni ateu. Dar omul acesta nu 
este ateu din motive logice. Ca să poată păstra 
despre el însuşi părerea că-i om raţional, el va avea 
însă grijă să-şi adune argumente ateiste din tot felul 
de cărţi. 

:&te clar că la temelie avem de-a face cu o în
şelătorie. Omul acesta înşală de cîte ori vorbeşte 
despre motivele gîndirii sale ateiste. 

Oamenii "au picioare grabnice să verse sînge" 
(Romani 3: 15). 

Pentru aceasta zboară cu avionul şi înaintează 
cu tancul. 

"Nu cunosc calea păcii" (Romani 3: 17). 
Calea păcii este uşor de aflat. Se povesteşte 

că în timpul războiului civil dintre Hyrcanus şi 
Aristobul, un om drept cu numele de Onias a fost 
adus cu forţa în tabăra lui Hyrcanus ca să blesteme 
pe Aristobul. El s-a rugat atunci în felul următor: 
"O, Doamne, regele lumii întregi.! Deoarece ei ce stau 
ltngă mine acum stnt poporul Tău, iar cei asediaţi, 
stnt de asemenea preoţi,i Tăi, Te rog să nu asculţi. nici 
rugăciunile celor ce stnt tmpotriva prietenilor de 
ltngă mine, nici să nu tmplineşti ce te roagă aceştia 
din urmă". Onias a fost omorît pentru această ru
găciune, care conţinea toată calea păcii, necunos
cută oamenilor. 

"Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce 
sînt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată şi 
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toată lumea să fie găsită vinovată tnaintea lui 
Dumnezeu" (Romani 3: 19). 

Prin aceste cuvinte apostolul Pavel ne spune că 
aceste lucruri se potrivesc tuturor oamenilor, chiar 
şi creştinilor credincioşi, credincioşi fireşti, cum îi 
numeşte Scriptura, cu excepţia cîtorva oameni du
hovniceşti. 

În Noul Testament, lucruri mai grozave înt 
spuse şi despre creştini, chiar şi despre conducătorii 
de biserici, pentru ca într-adevăr gura tuturor să fie 
astupată. 

In Epistola către Filipeni 2: 21 apostolul P vei 
scrie că "toţi. creştinii umblă după foloasele lor şi nu 
după ale lui Hristos". 

În Epistola către Corinteni, acelaşi apostol de
plînge faptul că "cei mai mulţi" strică Cuvîntul lui 
Dumnezeu. în Epistola a doua către Timotei 1: 21, 
Pavel vorbeşte în cîteva cuvinte despre o mare ca-
tastrofă din viaţa Bisericii: "Cei ce stnt tn Asia toţi. 
m-au părăsit". 

Înaintea lui Dumnezeu toţi sînt deci vinovaţi: 
evrei, neamuri, creştini, conducători de biserici, fără 
deosebire. 

Orice cercetător al Legii dumnezeieşti află acest 
lucru numai dacă, de frică să nu-i fie astupată gura, 
nu-şi astupă el mai înainte urechea. 

Dacă cineva mai are îndrăzneala de a vorbi de 
vreun păcat al altuia, este că el nu cunoaşte legea 
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îndeajuns, căci cunoaşterea ei i-ar arăta cît de ne
mernic este el însuşi şi gura i s-ar astupa. 

Cunoaşterea stării noastre ticăloase ar astupa 
şi gura celor care tăgăduiesc că Dumnezeu este 
Dragoste. 

C'md cele o mie de întrebări ale îndoielii se 
luptă împotriva credinţei şi se naşte impresia că 
Dumnezeu nu ar avea ce să răspundă, conştiinţa 
păcatului propriu îl învaţă pe credincios că el este 
acela care nu poate răspunde nici măcar de una 
din o mie de fapte ale sale. Atunci El vede că 
Dumnezeu este Dragoste, iar noi cu toţii sîntem 
nişte netrebnici. 

De ce nu-şi dau oamenii seama 
de picatul lor? 

La aceasta stare trebuie să ajungem. Să ne ve
dem ticăloşenia, trebuie să ne fie astupată gura, 
pentru ca să se pogoare asupra noastră harul lui 
Dumnezeu, cu totul nemeritat de noi. 

Dar cum se face că majoritatea covîrşitoare 
a oamenilor trăiesc în lume fără să-şi dea sea
ma că vieţii lor îi lipseşte elementul esenţial: ne
prihănirea? 

Ei nu-şi văd păcatul lor, fiindcă nu au lumină în 
Hristos. 
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Închide-te în casă, cînd afară e zi cu soare şi lasă 
numai o iaură mică, prin care să pătrundă razele 
soarelui. In casă e măturat şi ţi se pare foarte curat. 
Dar, cînd pătrunde raza, în lumina ei se vede un nor 
întreg de praf şi necurăţenie. 

Aşa este şi omul care nu se vede în lumina lui 
Hristos. I se pare că-i destul de curat. I se pare că-şi 
face datoria. Zice: "N-am omorît, n-am aprins, n-am 
furat ... " şi se crede curat. Dar vai, în lumina lui 
Hristos, viaţa se vede altfel, ea se vede încărcată de 
păcat. 

Iată şi un alt motiv, pentru care oamenii nu simt 
lipsa lor de neprihănire: 

Învăţaţii au aflat că stratul de aer, numit at
mosferă, ne apasă cu 15 OOO de kilograme. Trebuie 
să ne închipuim pe fiecare om ca purtînd în spate 
o greutate, deorece trăim în aer şi aerul ne apasă 
din toate părţile. Aşa este şi păcatul. Păcătoşii nu 
simt greutatea păcatului, pentru că trăiesc în păcat. 
Peştele din apă nu simte greutatea apei pentru că 
trăieşte în apă. Te-ai dedat cu totul la păcat şi nu-l 
mai simţi. Dar cînd un suflet s-a trezit simte această 
greutate şi nu are linişte din pricina ei. Dacă ne-am 
întreba cu psalmistul David: "Suflete al meu, de ce 

eşti mthnit şi de ce te tulburi?", el ne-ar răspunde: 
"Pentru că mă striveşte greutatea păcatului". 

Şi, în fine, un al treilea motiv, pentru care oa
menii şi chiar credincioşii nu-şi dau seama de toată 

152 



păcătoşenia lor: un om poate gîndi că aprobă şi 
împlineşte voia lui Dumnezeu în unele lucruri, 
dar acesta este numai un caz întîmplător, deoa
rece litera poruncii coincide cu propria sa voie. 
Astfel ceea ce îl pune în mişcare nu este voia lui 
Dumnezeu, ci voia sa proprie. Chiar împlinind po
runca lui Dumnezeu, omul nu voia lui Dumnezeu 
o face, ci voia lui. Asta apare clar din clipa cînd, 
în vreo chestiune, cele două voinţe nu mai coincid, 
şi sînt potrivnice una alteia. Atunci acest om pără
seşte voia lui Dumnezeu şi o face pe a sa însăşi. 

De pildă, un tată lacom de avere condamnă ri
sipa fiului său, iar fiul strigă contra zgîrceniei tată
lui său, care este mic în toate. S-ar părea că amîndoi 
condamnă păcatul. Dar adevărul este că nici unul 
din ei nu o face. Sînt numai două păcate extre
me care se luptă între ele. Nici tatăl şi nici fiul nu 
respectă regula impusă de Dumnezeu. Se ceartă doi 
idoli, asta e tot. 

Dar noi trebuie să urîm păcatul din cauză 
că Dumnezeu o porunceşte, nu fiindcă interesele 
noastre personale o cer. 

Să privim la purtarea unui om cînd este ispitit 
sau provocat la vreun păcat. Atunci cînd el nu are 
prilej să păcătuiască sau nu este ispitit, ce minune 
este că se abţine? Dar cînd păcatul se oferă şi un om 
cedează, se vădeşte că păcatul nu a dispărut din acel 
om, ci a stat numai liniştit şi ascuns pînă a fost trezit, 
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cum stă noroiul pe fundul unor ape, pînă ce acestea 
sînt tulburate. 

Dacă de aceste trei lucruri ţinem seamă, un 
om, care se cercetează, va ajunge să recunoască 
adevărul Scripturii: "Nu este nici un om neprihănit, 
nici unul măcar". 

Nici unul! Fără deosebire, fără scuză, fără pu
tinţă de scăpare. 

Micile deosebiri de la :un păcătos la altul con
tează între oameni, dar nu înaintea lui Dumnez.eu. 
Cine nu este neprihănit nu este bun. Şi neprihănit 
nu este nici unul. 

La această convingere vei ajunge neapărat, da
că, bineînţeles, nu vei face mai înainte ca brahmanul 
care a sfărîmat microscopul. 

Brahmanul acesta socotea că nimicirea oricărei 
vieţi este un păcat. El nu voia să mănînce came, nici 
de peşte, nici de pasăre, pentru că, zicea ei acela 
care ucide un animal, chiar cît de mic, săvîrşeşte o 
nelegiuire. 

Dar - îi zise într-o zi un misionar - "conştiinţa 
dumitale ar trebui sa simta grozave remuşcari ori de 
ctte ori bei un pahar de apa, caci bei o mare mulţime 
de fiinţe vii, care au viaţă ca şi celelalte animale de 
pe pămfnt". Apoi îi arătă o picătură de apă sub 
lentila unui microscop. 

Dovada era evidentă. Dar în loc să se plece sub 
puterea convingerii, brahmanul se înfurie contra 
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instrumentului care i-a descoperit realitatea şi spar
se microscopul. 

Asemenea acestui naiv brahman, judecă şi mulţi 
oameni. Ei închid ochii înaintea Bibliei şi-L leapădă 
pe Isus, ca să nu se mai vădească faptele lor rele nici 
măcar înaintea propriei lor conştiinţe. 

SA nu deznidijduim 

Dacă nici un oni nu este neprihănit înseamnă 
că un suflet nu trebuie să cadă în deznădejde. &te 
tot atît de nechibzuit să te frămînţi de acest lucru, 
cum ar fi nechibzuit pentru un peşte să se frămînte, 
fiindcă nu-i pasăre. Dacă nici unul nu este nepri
hănit, cum aş putea fi eu? 

Pavel spune: "Nu este nici unul care să aibă 
pricepere". Ce te miri atunci, suflete al meu, că nici 
tu nu ai pricepere, că ai şi tu inima împietrită? Cine 
are dreptul să fie indignat, fiindcă-i lipseşte ceea ce 
nici primul dintre apostoli nu a avut: neprihlinirea? 

Există un fel de eretici ( rătăciţi) numiţi pela
gieni, care susţin că omul poate evita acum orice 
păcat, dar experienţa tuturor credincioşilor contra
zice afirmaţia lor. Şi credincioşii au păcate, adesea 
chiar păcate foarte grave. Lucrul care îi deosebeşte 
de ceilalţi oameni este doar că ei sînt depozitarii 
Cuvîntului lui Dumnezeu. 
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Este în firea omului să nu fie neprihănit. Ne 
naştem în păcat, sîntem zămisliţi în nelegiuire. Tre
buie să ştim lucrul acesta, dar nu ca să ne frămîntăm 
zadarnic şi să deznădăjduim. Bossuet spunea: "Nu 
este bine pentlU om, să se dispreţuiască cu. totur. 
Rostul acestei cunoaşteri este altul: să ne facă să 
apucăm calea mîntuirii, pusă de Dumnezeu la dis
poziţia celor lipsiţi de neprihănire. 

Avem neapiratl nevoie 
de neprihănire 

Care este de fapt situaţia? 
Nici unul din noi nu este neprihănit. Acesta este 

un fapt. Pe de altă parte nici unul din noi nu se 
poate lipsi de neprihănire. Avem neapărată nevoie 
de ea pentru realizarea vieţii noastre pe pămînt şi 

eentru dobîndirea vieţii veşnice. 
Chiar şi pentru viaţa de acum, toate făgădu

inţele lui Dumnezeu sînt date numai celor nepri
hăniţi. Citez din Vechiul Testament cîteva versete 
semnificative: 

"Celor neprihăniţi U se împlineşte dorinţa". 
"Cel neprihănit este scăpat din strfmtorare". 
"Casa celor neprihăniţi rămtne în picioare". 
"Nici o nenorocire nu se întîmplă celui neprihănit". 
"Lumina celor neprihăniţi arde voioasă". 
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"Bogăţiile păcătosului stnl păstrate pentru cel 
neprihănit". 

"Cel neprihănit măntncă ptnă se satură". 
"Cei răi se pleacă tnaintea celor buni şi cei 

nelegiuiţi tnaintea porţii celui neprihănit". 
"incasa celui neprihănit este mare belşug". 
"Rugăciunea celor jără prihană este plăcută 

Domnului". 
"Buzele neprihănite stnl plăcute împăraţilor şi ei 

iubesc pe cel ce vor/,e(qte cu neprihănire". 
"Mai mult preţuiesc săracul, care umblă tn ne

prihănirea lui, decît un bogat cu buze stricate şi 
nebun". 

"Cel neprihănit de şapte ori cade şi se ridică". 
"Neprihănirea izbăveşte de la moarte". 
Nu numai binecuvîntarea ta, ci şi a altora depin

de de neprihănirea ta: 
"Cetatea se tnalţă prin binecuvtntarea oamenilor 

fără prihană". 
"Neprihănirea înalţă pe un popor". 
"Prin neprihănire se întăreşte un scaun de 

domnie". 
"Sămtnţa celor neprihăniţi vafi scăpată". 
"Cel neprihănit arată prietenului său calea cea 

bună". 
"Cortul celor jără prihană va înflori". 
Şi dacă în veacul acesta, făgăduinţele date celor 

neprihăniţi nu se pot realiza întotdeauna, aceasta 
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fiindcă oamenii cei răi zădărnicesc planurile lui 
Dumnezeu, dacă aici se întîmplă ca cel neprihănit şi 
cel rău să aibă aceeaşi soartă şi ca cel neprihănit să
şi piardă viaţa, în Împărăţia lui Dumnezeu, nepri
hănirea va domni. Nimeni nu poate avea parte de 
împărăţie fără a fi neprihănit. 

Ştiindu-se lucrul acesta, Isus porunceşte: "Cău
taţi mai tntfi lmpărăţia lui Dumneuu şi neprihănirea 

Lu,"" (Matei 6: 33). 
Dacă vrei să trăieşti o viaţă cu Dumnezeu pe 

pămînt şi dacă vrei să ai parte ·de viaţa veşnică, îţi 
trebuie neapărat neprihănire. 

Ne trebuie neprihănirea. Şi dacă nu o avem nici 
unul, ce ne facem? 

Omul ajuns la acest stadiu de gîndire are 
o adevărată foame şi sete după neprihănire. Şi, 
slavă Domnului, această foame va fi astîmpărată. 
Dumnezeu S-a îngrijit, deşi sîntem stricaţi şi ne
trebnici, să putem dobîndi neprihănirea de care 
avem nevoie. 

Dacă Biblia zugrăveşte starea oamenilor în cu
lori atît de negre, nu o face ca să deznădăjduim, ci 
dimpotrivă, pentru ca Dumnezeu să se glorifice în 
vieţile noastre. 

Dacă ar exista doi artişti şi unul ar spune: "Am 

călătorit mult şi am văzut multe fn lume, dar za
darnic am căutat un om care ar merita să fie pictat. 
Nu am gtlsit nici o singurtl faţă·care să fie desăvtrşittl, 
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fncft să mă fi putut hotări s-o pictez. În fiecare faţă 
am găsit un defect. De aceea am căutat fn zadar' -
ar fi oare acesta un semn că pictorul este un mare 
artist? 

însă pictorul celălalt spune: "Eu nici nu mă dau 
drept artist, nici nu am călătorii fn străinătate, dar 
rămfnfnd fn micul cerc al oamenilor care-mi sfnt 
apropiaţi, nu am găsit o singură faţă atît de nefn
semnată sau cu defect, fncft să nu aibă şi o parte 
frumoasă, tncft să nu descopăr tn ea şi ceva nobil. De 
aceea mă bucur de arta ce o slujesc şi care mă 
satisface fără să am pretenţii de artist".Nu ar fi oare 
acesta semnul că tocmai el este artistul, că el a găsit 
în orice loc ceea ce artistul cel mult umblat nu a 
găsit nicăieri în lume, tocmai fiindcă nu aducea cu 
el ceva, pe care cel de-al doilea îl avea? Cel de-al 
doilea era deci artistul. Arta trebuie să înfrumu
seţeze viaţa, nu numai să constate ţîfnoasă că nici 
unul din noi nu este frumos. 

Tot astfel şi dragostea nu se mulţumeşte a des
coperi că nimeni dintre noi nu este demn de a fi 
iubit. Dragostea adevărată se cunoaşte prin aceea 
că-i destul de plină de dragoste ca să descopere ceva 
demn de dragoste la fiecare dintre noi, că-i destul 
de plină de dragoste pentru a ne iubi pe toţi. 

Şi, într-adevăr, Artistul cel mare, Dragostea, 
Dumnezeu, nu se mulţumeşte a vedea că sîntem 
urîţi, lipsiţi de neprihănire, ci a descoperit în noi 
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ceva frumos: capacitatea de a crede. Şi, mai mult, El 
pune în noi ceva frumos. El ne dă un har, o haină 
de nuntă pentru fiecare, El ne dă tocmai lucrul cel 
mare care ne trebuie: neprihănirea. 

Noi, cei stricaţi, putem dobîodi neprihănirea. Ce 
veste minunată este aceasta pentru cei care ştiu că 
le este necesară, pentru cei care vor să se mîntu
iască şi ştiu că fără neprihănire nimeni nu va ajunge 
să vadă faţa lui Dumnezeu. 

Mîntuirea prin fapte? 

Desigur că Diavolul nu stă să se odihnească. Şi 
cînd vede un suflet dornic după neprihănire, după 
mîntuire, caută să-l ducă pe căi greşite. 

înainte de a vedea calea dreaptă pentru a obţi
ne mîntuirea şi pentru ca această cale să fie mai cla
ră şi să apară mai luminoasă, vrem să cunoaştem 
mai întîi înşelăciunile Diavolului. 

El vine la sufletul care caută să se împace cu 
Dumnezeu, propunîodu-i, în isteţimea lui, un lucru 
care pare adevărat, un lucru apropiat inimii şi minţii 
fiecărui om. El îi spune: "Vrei să te mîntuieşti? Lu
crurile sînt simple. Dumnezeu are o lege bună, sfintă, 
dreaptă. Ea prescrie oamenilor ce fapte trebuie să 
tndeplinească. Fă faptele legi.i dumnezeieşti şi vei fi 
plăcut Tatălui Ceresc". 
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Ce frumoase vorbe! Ce uşor se lasă sufletul 
omenesc vrăjit de ele. Şi totuşi ce minciună, ce înşe
lătorie mare se ascunde dincolo de aceste cuvinte 
frumoase! 

Nu există învăţătură religioasă care să pară mai 
aproape de adevăr decît aceasta. Nu există învăţă
tură religioasă care să pară mai de nerăsturnat, mai 
întemeiată pe Biblie decît aceasta. Şi totuşi este 
profund falsă. 

Cu riscul nepopularităţii, cu riscul de a fi privit 
ca un om care nu dă Legii dumnez.eieşti cinstea cu
venită, apostolul Pavel se ridică cu hotărîre împo
triva ei şi declară categoric: "Nimeni nu va fi socotit 
neprihănit fnaintea Lui Dumnezeu prin faptele Legii" 
(Romani 3: 20). 

Şi, pentru a convinge pe creştini că aşa este, le 
pune o întrebare simplă: "lată numai ce voiesc să ştiu 
de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori 
prin auzirea credinţei?" (Galateni 3: 2). 

Creştinii sînt nişte oameni care au primit Duhul 
Sfint. Primirea aceasta a Duhului este ceva tot atît 
de definit şi observabil ca (să-mi fie iertată asemă
narea) primirea unei gripe. Orice creştin ştie dacă şi 
cînd a primit Duhul. Duhul este comoara cea mai 
preţioasă a creştinismului. 

Dar cum l-a primit? Nu prin păzirea porunci
lor conţinute în Biblie. Pe calea aceasta se intra în 
Împărăţia lui Dumnez.eu numai pe timpul Vechiului 
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Testament. Acum trebuie să dai năvală la uşa haru
lui care stă deschisă, pentru a intra. 

Atunci cînd propăvăduirea Evangheliei por
neşte dintr-o credinţă adîncă şi auzirea predicii 
echivalează cu auzirea unei credinţe, unii din as
cultători, care au inima deschisă, primesc Duhul 
Sfint. Alţii primesc Duhul auzind mărturisirea unui 
creştin, sau citind o carte, auzind un cîntec com
pus de un creştin credincios. în toate cazurile însă 
Duhul vine prin auzirea credinţei. 

Dar, dacă în felul acesta noi am primit Duhul, 
cei care-l avem, şi, dacă Duhul este singurul lu
cru care-i trebuie unui om, pentru a fi socotit al 
lui Dumnezeu, nu-i oare vădit că zadarnic aleargă 
oamenii după lucruri care nu le aduc Duhul? 

Noi, cei care scriem şi propăvăduim şi măr
turisim, am primit Duhul prin simpla auzire a cre
dinţei. Să prezinte şi Diavolul măcar un singur caz 
de om, care să fi primit Duhul în urma păzirii 
Legilor dumnezeieşti! El nu are aşa ceva. Şi astfel 
este demascat, descoperit ca înşelător. 

înşelitoria acestei înviţituri 

Ce lege dumnezeiască ar trebui oare să înde
plinim pentru a ne mîntui prin fapte? 

Partea din Biblie nuniită Lege conţine po
runci date poporului evreu în urmă cu mii de 
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ani, în condiţii istorice, geografice şi climaterice 
determinate. Ce preţ ar avea pentru un român, 
pentru un ungur sau pentru un neamţ să înceapă 
să îndeplinească aceste porunci, care nu sînt date 
pentru ei şi nu se potrivesc cu împrejurările de 
astăzi? "Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul 
Iudeilor? Nu este şi al Neamurilor? Da este 1i al 
Neamurilor" (Romani 3: 29). 

Acum, dacă Dumnezeu este şi al Neamurilor, 
iar Neamurilor, Dumnezeu nu le�a dat aceste legi, ci 
numai iudeilor, dacă mîntuirea ar veni din păzirea 
faptelor Legii, ar însemna că un om dintre Neamuri 
trebuie să rămînă neapărat în afara Împărăţiei. Or, 
atunci ar fi o părtinire la Dumnezeu. 

Dumnezeu l)U-i doar pentru unul singur. Dacă-i 
pentru ludei este şi pentru Neamuri. 

Dar să presupunem că un om ar trece peste di
ficultatea aceasta şi ar considera ca pentru el date 
poruncile primite de evrei altădată, ar putea înde
plini oare faptele Legii şi ar putea oare să se mîn
tuiască în felul acesta? Cu siguranţă că nu. Şi iată de 
ce. Faptele Legii se împart în două mari categorii: 

1. Faptele ceremoniale. Legea. prescrie o mul
ţime de rituri, jertfe, rînduieli cu privire la mîn
căruri, spălări etc. Dar desigur că în comparaţie cu 
credinţa care lucrează prin dragoste, acestea nu 
au vreun preţ, chiar dacă ar exista astăzi condiţiile 
practice pentru a le îndeplini pe toate. Orice minte 

163 



luminată se ridică împotriva concepţiei că cineva ar 
putea fi neprihănit înaintea lui Dumnezeu, fiindcă a 
îndeplinit anumite ceremonii. 

2. Sînt în al doilea rînd faptele morale, fapte
le dragostei prescrise de Lege. Aceste fapte au în 
sine puterea de a îndreptăţi pe om înaintea lui 
Dumnezeu. "Cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi 

socotiţi. neprihăniţi". Dar acesta este un caz ipotetic. 
În fapt nimeni nu poate împlini Legea dragostei, 
căci dacă Legea este duhovnicească, noi sîntem pă
mînteşti, vînduţi robi păcatului. 

Faptele legii morale ar putea să te facă ne
prihănit şi apostolul Pavel te îndeamnă la ele. El 
spune: "Am propăvăduit întîi celor din Damasc, 
apoi în Ierusalim, tn toată ludeia şi la Neamuri, 
să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să 
facă fapte vrednice de pocăinţa lor". Şi lui Tit îi scrie: 
. "Cei ce au crez.ul în Dumnezeu să caute să fie cei 
dintîi tn fapte bune. lată ce este bine şi de folos 
pentru oamenr. 

Dar firea noastră pămîntească, ticăloasă, e
trebnică ne reţine în împlinirea acestor fapte pe 
toţi: fie evrei, neamuri, creştini. Firea noastră pă

. mîntească puternică face ca Legea să fie nepu
tincioasă. 

În cel mai bun caz, un om va putea face fapte 
morale izolate, dar ce folos? Scriptura spune că 
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poruncă, se/ace vinovat de toate" (lacov 2: 10). Vei 
putea oare să nu greşeşti niciodată? 

Legea, departe de a aduce mîntuire, aduce mî
nie, căci nici un om nu poate să o îndeplinească în
tocmai. "Cei ce se biz.uiesc pe faptele Legii sînt sub 
blestem, pentru că este scris: «Blestemat este oricine nu 
stăruieşte fn toate lucrurile scrise în cartea Legi� ca să 

le facă»" (Galateni 3: 10). Or, nimeni nu le poate 
face pe toate. 

Trebuie, apoi, să mai avem în vedere că Vechiul 
Testament conţine nişte taine atît de adînci, - cînd 
vorbeşte despre Sara şi Agar, înţelege de fapt 
Ierusalimul de sus şi cel de jos, cînd vorbeşte cum 
să te porţi cu un bou la treierat, se dă învăţătura cu 
privire la purtarea Bisericii faţă de păstorul ei, -
întrebuinţează un limbaj alegoric pe alocuri atît de 
greu de înţeles, încît, chiar dacă nu ar exista pie
dicile celelalte, tot nu te-ai putea orienta care anu
me porunci să le ţii şi în ce mod. 

Influenta rabinismului evreiesc 
' 

. in creştinAtate 

întreabă orice creştin de rînd, întreabă chiar pe 
unii conducători religioşi rătăciţi ai creştinătăţii! 

• 

Pasajul acesta este o reproducere, puţin modificata, a unui 
capitol din cartea Neti vot oiam. 
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Răspunsul pe care-l vei primi de obicei va fi că omul 
ale cărui merite întrec păcatele sale este socotit ne
prihănit. Fiecare om are merite şi păcate. Dacă me
ritele sale întrec păcatele sale, este neprihănit. Dacă 
păcatele sale întrec meritele sale, este rău. Dacă 
sînt egale este o persoană mijlocie ( care trebuie, 
după părerea unora, să meargă pentru o vreme în 
Purgatoriu). 

Numai că aceasta nu este învăţătura creştină, ci 
reproducerea cuvînt cu cuvînt a învăţăturii rabinice, 
cuprinse în cartea Hilchet Tşuva. Şi, oricît ar părea 
de evidentă, această învăţătură este falsă de la în
ceput pînă la sfirşit. 

Examinarea acestei învăţături, strecurată în Bi
serica Creştină sub influenţa vrăjmaşilor rabinici, va 
face să apară la urmă mai strălucitoare învăţătura 
cea dreaptă despre mîntuire. 

Primul mare principiu al celor care învaţă mîn
tuirea prin fapte este că fiecare om are merite şi 
păcate. Că fiecare om are merite şi păcate, admi
tem îndată. Dar noi negăm că vreo făptură a lui 
Dumnereu are vreun merit în ochii lui Dumnezeu. 
întîi, fiindcă ideea de merit este cu totul inconsis
tentă faţă de ideea relaţiei în care făptura se află cu 
Creatorul. Fiecare fiinţă creată este datoare prin 
însuşi faptul creaţiunii să-L iubească pe Dumnereu 
cu toată inima, cu tot sufletul, mintea şi puterea, şi 
să împlinească toată voia Lui. Orice ar face deci, ea 
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nu poate să întreacă niciodată limita simplei ei în
datoriri şi de aceea ea nu poate avea pretenţie la 
nici un merit. Dacă fiinţele create ar fi libere de 
orice obligaţie de a-L iubi pe Dumnezeu ori de a-I 
face voia, dacă ar fi independente şi stăpîne peste 
ele însele, atunci ar putea să aibă merite iubindu-L 
pe Dumnezeu şi făcîndu-1 voia, căci I-ar face un 
serviciu pe care El nu ar fi în drept să-L ceară, în
tocmai cum un om care este hber se poate angaja 
să-i lucreze altuia o muncă pe care nu este dator să 
i-o facă şi astfel dobîndeşte o răsplată. Dar nu aşa 
este şi cazul cu robul care este proprietatea stă
pînului. Acesta poate numai să-şi îndeplinească 
datoria; şi chiar dacă munceşte toată ziua şi este 
ascultător şi credincios în slujba stăpînului, el tot nu 
poate reclama vreun merit sau răsplată. El a făcut 
numai ceea ce este dator să facă. Pentru a reclama 
un merit, noi trebuie să stăm pe picior de egalitate 
şi trebuie să conferim ceea ce celălalt nu este în 
drept să se aştepte. Dar aceasta nu poate face nici 
o fiinţă creată. Ea este un datornic, covîrşit de o 
atît de mare datorie, încît, cu tot ce are şi poate 
procura, poate achita datoria numai parţial; din 
cauza aceasta, nu va putea să dea niciodată ceva cu 
care să nu fi fost dator. 

De aceea este scris: "Poate un om să aducă un 

folos lui Dumnezeu? ( ... ) Dacă eşti fără prihană are 

Cel Atotputernic vreun folos?" (lov 22: 2 - 3). înge-
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rii care nu au căzut nu au merite înaintea lui 
Dumnezeu, cu atît mai puţin omul căzut şi răzvrătit. 

în al doilea rînd, afirmaţia că omul are merite 
este contrazisă de mărturiile clare ale Scripturii. 
Dacă omul are merite, ele trebuie să provină din 
faptele bune pe care le-a făcut. 

Cel care nu face nimic bun nu poate fi meri
tuos. Or, iată ce este scris: "Dacă nu are fncredere 
Dumnez.eu nici tn sfinţii Săi, dacă nici cerurile nu 
stnt curate tnaintea Lui, cu ctt mai puţin fiinţa 
uricioasă şi stricată, omul, care /Jea nelegiuirea ca 
apa" (Iov 15: 15 - 16). "S-au stricat oamenii,facfapte 
urfte, nu este nici unul care să facă binele, ( •.. ) dar 
toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit a fi nişte netreb
ninci. Nu este nici unul care să facă binele nici unul 
măcar" (Psalmul 14. 1, 3). 

Dacă aceasta este adevărat, nici un om nu are 
merite. Dacă omul are merite, ele trebuie să pro
vină dintr-un principiu bun, inerent firii sale, dar 
Dumnezeu spune că el nu are un asemenea prin
cipiu al binelui. Dimpotrivă, el declară: "Tot capul 
este bolnav şi toată inima suferă de moarte. Din tălpi 
ptnă tn creştet nimic nu este simătos ci numai răni, 
vtnătăi şi carne vie" (Isaia 1: 5 - 6). 

Intelectul este corupt, căci "tot capul este bol
nav", sentimentele sînt corupte, căci "toattl inima 
su/ ertl". Dar cum poate să aibă merite un om cu un 
intelect pervertit şi cu o inimă coruptă? 168 



Apoi, dacă omul are merite, faptele sale bune, 
oricare ar fi ele, trebuie să fie de aşa natură încît să 
dovedească aprobarea lui Dumnezeu, dar iată măr
turisirea prorocului: "Toţi am ajuns ca nişte necuraţi 
şi toaJe faptele noastre bune sînt ca o haină mînjită" 
(Isaia 64: 6). 

Iată, deci, că ori ceea ce spun călăuzele acestea 
oarbe, ori ceea ce spune Biblia este fals. 

Afirmaţia că fiecare om are merite şi păcate 
este bazată pe un principiu fals. Ea porneşte de la 
premiza că Dumnezeu judecă oamenii după faptele 
lor irolate şi nu după starea inimii lor, că El judecă 
aşa cum judecăm noi. Noi, cînd privim la purtarea 
unui om, putem privi numai la faptele lui şi unele 
din ele ne apar drept bune, iar altele, rele. De 
aceea, în ochii noştri, el poate avea unele merite şi 
unele păcate. Dar Dumnezeu priveşte la inimă şi 
vede dactl un om fi iubeşte sau nu şi judectl pe om 
duptl starea lui generaltl. Noi, fiinţe mioape, ju
dectlm un om duptl acţiunile sale. Dar Dumnezeu 
judectl acţiunile duptl initntl şi unde inima este f alstl, 
Et departe de a considera vreo acţiune ca meri
tuoastl, priveşte la intreaga purtare ca la o singurtl 
mastl de ptlcat abominabil 

A doua afirmaţie a acestor învăţături este că, 
dacă meritele unui om întrec păcatele lui, el este 
neprihănit. Aceasta presupune întîi că meritele unui 
om pot întrece păcatele lui şi afirmă apoi, că-n acest 
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caz este socotit neprihănit. Dar oare este vreun om 
ale cărui merite să-i întreacă păcatele? Unde este 
omul care ţine vreo poruncă a lui Dumnezeu în chip 
desăvîrşit? În faptele şi sforţările noastre cele mai 
bune este păcatul amestecului şi al nedesăvîrşirii. 
Adesea, cînd cu ajutorul lui Dumnezeu, un gînd bun 
sau o intenţie onestă sînt concepute într-o inimă, 
înainte ca ele să fie realizate, se asociază şi vreun 
motiv egoist sau nedemn şi strică totul. Şi în toate 
cazurile ascultarea este imperfectă, astfel că şi cele 
mai bune fapte ale noastre devin ocazii pentru co
miterea de păcate, ori de infirmitate, ori de ne
desăvîrşire, aşa că păcatele noastre sînt desigur tot 
atîtea cît faptele noastre bune, fiindcă fiecare faptă 
bună are un păcat drept tovarăş. 

Dar cît de multe sînt păcatele noastre de gîn
dire, vorbire şi faptă, care sînt numai păcate fără 
nici un amestec de bine şi care sînt mai numeroase 
decît părul de pe cap? Şi chiar dacă admitem că re
zultatul final depinde nu de numărul, ci de mărimea 
faptei, este un păcat care se extinde din momentul 
naşterii, pînă la ultima oră a existenţei noastre şi 
aceasta este lipsa unei dragoste desăvîrşite faţă de 
Dumnezeu. El ne-o cere în fiecare clipă, dar cite 
ore din zi mergem după treburile noastre sau după 
distracţii, fără să ne amintim măcar odată de El? Şi 
cît de puţine, cît de grăbite şi cît de întrerupte sînt 
expresiile recunoştinţei noastre faţă de dragostea şi 
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harul lui Dumnezeu. Iată deci un păcat, care prin 
mărimea lui depăşeşte cu mult toată gratitudinea şi 
serviciile noastre şi care face ca vinovăţia noastră să 
se coboare pînă în adîncurile Iadului. Dar lingă el 
mai este altul, deopotrivă de nemăsurat; nefncetata 
abatere de la porunca: "Să-l iubeşti pe aproapele tău 
ca pe tine insuţi°" (Matei 22: 39). Cel mai bun dintre 
sfinţii lui Dumnezeu duce, fn cazul cel mai bun, o 
luptă fncă prea slabă contra dragostei de sine. El 
recunoaşte datoria sa faţă de aproapele, o cunoaşte 
doreşte să o împlinească. El veghează, dar, în ciuda 
acestui fapt, egoismul se furişează iarăşi şi iarăşi 
şi se face stăpîn peste gîndurile şi acţiunile sale. 
Aceste două păcate cîntăresc de o mie de ori cît 
împlinirea restului de porunci, chiar dacă acestea ar 
fi păzite fără greş şi fără o umbră de imperfecţiune. 
Cu aceste două păcate pe conştiinţă este absurd să 
vorbim despre meritele noastre care ne-ar întrece 
păcatele. Nu există şi nu a existat vreodată în lume, 
unul care să fie numai copilul lui Adam şi ale cărui 
păcate să nu întreacă faptele bune. Dacă, deci ar fi 
necesar, pentru a fi socotiţi neprihăniţi, ca meritele 
noastre să depăşească păcatele noastre, a'r trebui să 
abandonăm orice speranţă de a fi justificaţi fnaintea 
lui Dumnezeu. 

Dar să presupuneam, pentru o clipă, că un ase
menea lucru ar fi posibil, că ar exista un om ale 
cărui merite să depăşească păcatele; ar fi oare omul 
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acesta socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu? 
Să auzim mai întîi ce spune Moise, legislatorul! 
Promite el oare că vei fi considerat ca drept, dacă 
meritele tale întrec păcatele? Şi promite el oare 
viaţa drept răsplată pentru o ascultare nedesăvîrşită, 
cum o fac învăţătorii creştini care o lasă ieftin? Să-l 
auzim pe Moise însuşi: 

"Luaţi seama dar, să faceţi aşa cum v-a poruncit 
Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă abate/i de la cele 
ce a poruncit El, nici la dreapta, nici la stînga. Să 
urmaţi tn totul calea pe care v-a poruncit Domnul 
Dumnezeul vostru, să umblaţi, ca să trăiţi şi să fiţi 
fericiţi şi să aveţi zile multe in ţara pe care o veţi lua tn 
stăpfnire" (Deuteronom 5: 32-33). 

Aici Moise cere o ascultare perfectă drept con
diţie şi nu permite nici o singură deviere nici la 
dreapta, nici la stînga. Şi textul acesta nu este sin
gurul: "lată poruncile, legile şi rfnduielile pe care a 
poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, să vă tnvăţ să le 
tmpliniţi tn ţara pe care o veţi lua tn stăpinire, ca să te 
temi de Domnul, Dumnezeul tău, păzind, tn toate zilele 
vieţii tale, tu, fiul tău, şi fiul fiului tău, toate legile şi 
toate poruncile Lui, pe care ţi le dau şi să ai zile multe" 
(Deuteronom 6: 1 - 2). 

Iată, iarăşi ascultare desăvîrşită în toate zilele 
vieţii! Moise nu lasă loc pentru unele merite şi 
unele păcate. Dacă un om face ceea ce cere Legea, 
nu poate avea păcate voite. Dacă un om are păcate 
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voite, el nu împlineşte condiţiile de viaţă cerute de 
Lege. 

Iată şi un alt pasaj în care Moise spune clar 
că condiţia neprihănirii este ascultare desăvîrşită: 
"Domnul ne-a poru-ncit atu-nci să împlinim toate legile 
şi să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să 
fim totdeauna fericiţi, şi să ne ţină tn viaţă, cum face 
astăzi" (Deuteronom 6: 24). Şi va fi neprihănirea 
noastră dacă vom împlini cu scumpătate toate aces
te porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, 
cum ne-a poruncit El. 

Acesta este gîndul lui Dumnezeu despre nepri
hănire, şi dacă El are dreptate, cei care speră să se 
mîntuiască prin fapte greşesc. Ei susţin că, "dacă 
meritele unui om întrec păcatele lui acesta e nepri
hănit". Pe cînd Moise spune că omul nu-i nepri
hănit, decît dacă păzeşte în toate zilele vieţii sale 
toate poruncile. Tradiţia falsă promite viaţa veşnică 
aceluia care are mai puţine păcate. Moise pune 
pentru viaţă condiţia unei ascultări desăvîrşite şi 
esenţiale. Omul care se bizuie pe tradiţie va fi 
convins că o ascultare parţială este îndestulătoa
re pentru obţinerea vieţii veşnice şi în nădejdea 
aceasta va muri. Dar dacă va fi judecat după Lege, 
îşi va da seama, în ora judecăţii lui Dumnezeu, 
că a făcut o greşeală înfiorătoare, căci după Legea 
aceasta, oricine nu are ascultare perfectă este osîn
dit. Moise nu ne-a lăsat să tragem noi înşine această 
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conclulzie justă din premisele puse de el, ci a 
formulat-o el. Iat-o: "Dacă vei asculta de glasul 
Domnului, Dumnezeului tău, păzind şi tmplinind 
toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul, 

Dumnezeul tău, tţi va da inttietate asupra tuturor 
-,,ea,nurilor de pe pămtnt. Ială toate binecuvintările 
care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă 

vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului. tău 
( ... ) dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, 
Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei tmplini 
toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau 
astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi 
de care vei avea parte". (Deuteronom 28: 1, 15). 

Deci cel care este perfect ascultător este bine
cuvîntat, dar cel care nu este un ascultător desăvîrşit 
este osîndit. Moise nu ştie nimic despre o stare 
intermediară. 

Deci tradiţia contrazice cuvintele clare ale lui 
Moise. Una, din cele două, trebuie să fie falsă. Pavel 
credea cuvintele lui Moise. El ştia că, dacă vreo 
fiinţă umană ar fi păzit toate poruncile toată viaţa 
lui şi s-ar fi făcut vinovat de o abatere numai o sin
gură dată, această singură abatere l-ar face să fie 
în ochii lui Dumnezeu nedrept şi blestemat. Dar 
unde-i măcar o astfel de persoană? Dacă Moise 
spune adevărul, conştiinţa fiecărui om îi poate spu
ne că păcatele depăşesc ascultarea lui şi că deci este 
blestemat. 
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Mîntuirea veşnică a fiecărui ascultător este în 
pericol. 

Chiar înaintea unui tribunal omenesc nu există 
abatere de la acest principiu. Dacă un ucig

a
ş sau til

har este găsit vinovat, nici un merit nu poate fi ple
dat contra justei sentinţe a legii. Vinovatul poate să 
fie în toate celelalte privinţe un caracter fără blam, 
el poate să hrănească pe sărac şi să îmbrace pe cel 
gol şi să dea toată averea ca pomană, dar nimic din 
toate acestea nu-l pot face pe cel vinovat să fie ne
vinovat. Să credem oare că Dumnezeu este mai pu
ţin drept decît oamenii? 

"Sufletul care păcătuieşte, acela va mun"" spune 
Ezechiel în cap. 18 versetul 20. "Dacă cel neprihănit 
se abate de la neprihănirea lui şi săvfrşeşte nelegiuirea, 
dacă se ia după toate uriciunile celui rău, s-ar putea 
să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi 

uitată, pentru că s-a dedat la nelegiuire şi la păcat; de 
aceea va muri în ele" (Ezechiel 18: 24). 

Pasajul acesta există în Biblie parcă înadins pen
tru a contrazice tradiţia. Nici vorbă nu-i aici de a 
cîntări merite şi păcate şi nu există nici o făgădu
inţă că unele merite extradordinare ar şterge unele 
păcate. 

Să examinăm şi pasajul despre întoarcerea celui 
rău: "Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele 
pe care le-a săvfrşit, şi piu.eşte toate legile Mele şi face 
ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu va mun"" 
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(Ezechiel 18: 21). Pasajul acesta nu spune că răul 
este acela ale cărui păcate depăşesc meritele, ci răul 
este acela care comite păcat. Şi nici vorbă nu este 
ca cineva să poată deveni neprihănit, făcînd ca me
ritele sale să devină mai multe decît păcatele, ci el 
trebuie să se întoarcă de la toate păcatele şi să pă
:rească toate legile. Pasajul acesta confirmă doctrina 
că pentru a fi neprihănit în ochii lui Dumne:reu un 
om nu trebuie să comită păcat, ci să pă:rească toate 
poruncile. 

Şi dacă ar mai fi nevoie şi de alte dovezi le avem 
în cazul lui Moise. Nimeni nu-şi poate imagina că 
are mai multe merite decît Moise. Şi totuşi meritele 
lui Moise nu au înlăturat o abatere în aparenţă 
neînsemnată. Din cauza unui păcat, a fost osîndit să 
moară cu generaţia neascultătoare în pustie şi nu i 
s-a permis să intre în ţara lui Israel. Deci dacă me
ritele lui Moise nu au putut face nimic pentru el, 
cît de deşartă trebuie să fie nădejdea altora, care 
gîndesc că prin fapte bune ar putea face să atîr
ne în favoarea lor cîntarul dreptei judecăţi a lui 
Dumne:reu? 

Nici Moise, nici prorocii nu ştiu de o clasă in
termediară între cei neprihăniţi şi cei răi. Cei care 
împlinesc toate poruncile lui Dumne:reu aparţin 
uneia, iar aceia care calcă vreuna din poruncile lui 
Dumne:reu aparţin celeilalte. Fiecare om trebuie 
să-şi examine:re viaţa şi inima şi nu va dura mult să 
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vadă cărei clase aparţine. Puţină reflecţie îl va con
vinge că a fost şi este un transgresor al poruncilor 
lui Dumnezeu. Că nu are nici merite nici nepri
hănire şi de aceea aparţine clasei despre care Moise 
spune că este blestemată. 

O asemenea concluzie poate să pară groaznică 
şi într-adevăr este woaznică. Dar marea întrebare 
este: "E adevărat'!'' Intrebe-se oricine: ''Am păzi.t eu 
sau păzesc toate poruncile lui Dumnezeu'!" Dacă 
trebuie, să spună: "Nu este rău şi blestemul lui 
Dumnezeu atfrnă asupra lui, gata de a cădea peste 
el şi de a-l distruge". 

Concluzia de aici este că nici un om nu poate 
fi socotit neprihănit prin faptele sale ''fiindcă pe 
pămînt nu este nici un om fără prihană, care să 
facă binele fără să păcătuiască". Acesta e adevărul. 
Trebuie să renunţăm la orice mîndrie şi să apărem 
la bara lui Dumnezeu ca nişte păcătoşi mizera
bili aşteptînd numai îndurarea, iar nu răsplătirea. 
Trebuie să ajungem la concluzia: "Cum ar putea 
omul să-şi scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu? 
Dacă ar voi să se certe cu El, din o mie de lucruri 
n-ar putea să răspundă la unul singur" (Iov 9: 2 - 3). 
David avea aceeaşi convingere şi de aceea nu dorea 
să i se cîntărească meritele şi păcatele. Rugăciunea 
lui era: "Nu intra lajudecată cu robul tău, căci nici un 
om viu nu este fără prihană înaintea Ta" (Psalmul 
143: 2). Şi chiar Daniel nu se bizuia pe meritele 

177 

12 - Avraam • tatăl tuturor credincioşilor 



sale, "căci nu pentru neprihănirea noastră tţi aducem 
noi cererile noastre, ci pentru tndurările Tale man"' 

(Daniel 9: 18), zice el. 
Cum poate deci cineva să nădăjuiască să stea 

înaintea judecăţii Dumnezeului care cercetează ini
mile şi care speră nu numai să scape de osîndire, 
dar să obţină şi o răsplată, fiindcă meritele sale ar 
întrece păcatele? Sînt ei mai curaţi ca lov, mai sfinţi 
decît David, mai neprihăniţi decît Daniel? Ori nu 
cunoşteau aceşti trei oameni calea mîntuirii? Nu 
ştia Iov ce spunea pe patul morţii: "În mtntuirea ta 
nădăjduiesc eu, Doamner 

Toţi cei care cred în revelaţia dumnezeiască ştiu 
că, atunci cînd tainele inimilor vor fi descoperite, o 
sentinţă dreaptă va fi pronunţată pentru toţi fiii oa
menilor. Lucrul cel mai important din lume este 
deci, pentru un om să ştie cum poţi fi bine primit de 
Dumnezeu în acea oră. Şi dacă oamenii sînt datori, 
ca fiinţe raţionale, să examineze motivele opinii
lor şi credinţelor lor în alte domenii, acei, care nu 
examinează serios problema justificării înaintea lui 
Dumnezeu, trebuie să fie consideraţi ca lipsiţi de 
raţiune. O greşeală în alte domenii poate fi su
portată, dar o greşeală aici este fatală şi ireparabilă. 
Mare va fi oroarea acelora care-şi vor da seama 
că, din lipsa lor de seriozitate în gîndire, au crezut 
într-o deşertăciune şi au respins cu voia lor felul de 
mîntuire rînduit de Dumnezeu! 
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Doctrina justificării prin merite este agreabilă 
omului, pare foarte raţională atîta timp cît omul 
poate teoretiza, adică atîta timp cît nu este serios. 
Dar, îndată ce apropierea morţii sau altă împre
jurare asemănătoare îl face să simtă judecata lui 
Dumnezeu, ea pierde orice frumuseţe şi orice pla
uzabilitate. Conştiinţa rămîne nesatisfăcută de mîn
gîierile ei şi raţiunea ne spune că nădejdea bizuită 
pe merite e nesigură. 

Mîntuirea vine ffirll faptele legii 

Pentru Dumnezeu n-are importanţă ce faci, 
fiindcă este lucru stabilit odată pentru totdeauna 
înaintea Lui că, oricît de mult bine ai face, la urma 
urmei tot datornic rămîi. Dacă un om ar face TOT 
ce i-ar porunci Dumnezeu, încă ar fi rob netrebnio. 
Dar nu este nici unul care să merite în Împărăţia lui 
Dumnezeu măcar titlul acesta prin faptele sale. Căci 
nu-i nici unul care să fi făcut, în toat� împrejurările, 
TOT ce a putut. 

Dumnezeu nu ne dă mîntuirea după fapte. 
Faptele nu joacă nici un rol în mîntuire şi pentru alt 
motiv şi anume acela că ele sînt fn bună parte un rod 
al fntfmplării. Faptele unui om depind nu numai de 
ceea ce este fnăuntrul lui, ci şi de condiţiile fn care el 
este pus. De unde să facă milostenii un om nespus de 
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sărac? Cum să săvfrşească fapta studiului Scripturii 
cel cu totul ignorant? Faptele depind de fmprejurări.. 
Dar, esenţa omului rămîne aceeaşi în orice împre
jurare. Şi Dumnezeu priveşte la ceea ce este esen
ţial, la inimă. 

Nu ne învaţă oare şi viaţa noastră pe pămînt 
acelaşi lucru? Cui îi merge oare aici după fapte? 
Cine este oare tratat după merit? Ce am făcut eu, 
cu ce am meritat, ca să existe ştiinţa fizicii de care şi 
eu profit, sau calea ferată pe care şi eu călătoresc, 
sau poezia cu care şi eu mă delectez? Acestea sînt 
lucrurile pe care le găsim la naştere. Aşa vom găsi 
şi dincolo, fără meritele noastre, o Împărăţie pre
gătită pentru noi. Meritele noastre nu au nimic de-a 
face aici. 

Neprihănirea nu poate veni prin faptele noas
tre, căci ele produc în noi rezultate foarte înde
părtate de neprihănire. Rezultatul rîvnei după mîn
tuire prin fapte este o exteriorizare de necrezut a 
vieţii religioase şi morale. 

Legea mai creează vrăjmăşie şi împarte lumea în 
două categorii, din care una se mîndreşte, iar cea
laltă pizmuieşte: categoria celor care o ţin şi cate
goria celor care o încalcă. Dar Isus, "în trupul Lui, a 
înlăturat vrăjmăşia dintre ei, legea poruncilor în 
orinduirile ei, ( ... ) făcînd astfel pace" (Efeseni 2: 15). 

Ca să ne convingă că mîntuirea nu este prin 
fapte, apostolul Pavel ne pune înainte ca pildă viaţa 

180 



lui Avraam. El întreabă: "Ce vom zice dar că a că
pătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam?" 
(Romani 4: 1 ). Dacă examinăm faptele sale, una 
cîte una, nu găsim în ele motiv îndestulător nici 
pentru atîtea binecuvîntări de care a avut parte, 
nici pentru numele său mare, nici pentru mîntui
rea lui. Dar ce zice Scriptura? "Avraam a crezut pe 
Dumnezeu şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire" 
(Romani 4: 3). 

Deci nu datorită faptelor sale este socotit 
Avraam drept tatăl tuturor credincioşilor. 

Dumnezeu nu a avut niciodată păreri înalte des
pre lucrările pe care le face omul, nici măcar des
pre lucrările oamenilor mari. Este ceva nepotrivit, 
bolnăvicios chiar, în omul care crede mereu că tre
buie neapărat să facă ceva. "Doamne ce vrei să 
fac?" (Faptele apostolilor 9: 6) întreabă Saul din 
Tars, încă prizonier al mentalităţii necreştine, cînd 
îi apare Isus pe drumul Damascului, de parcă 
Dumnezeu ne apare din nevoia ca noi să facem ceva 
pentru El. 

"Am văzut tot ce se face sub soare", spune 
Dumnezeu prin Eclesiastul, "şi iată că totul este de
şertăciune şi goană după vtnt" (Eclesiastul 1: 14). 
La ce bun să ne îndeletnicim atunci "a face" atîtea? 
Isus i-a zis Martei: "Marto, Marto, pentru multe 
lucruri te tngrijorezi şi te frămtnţi tu, dar un singu 
lucru trebuieşte. Maria şi-a ales partea cea bună, care 
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nu i se va lua (Luca 10: 41 - 42) şi această parte 
bună a Mariei era că nu făcea nimic, ci se aşezase 
jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui. 

Ce să facă Dumnezeu cu lucrările tale? Nu vei 
dobîndi nimic cu ele. 

Dacă aceasta nu ar fi penhu mulţi oameni o in
vitaţie la lenevie, am putea să sfătuim pe oameni să 
lucreze mai puţi.n şi să se odihnească mai mult. Cel 
ce se odihneşte cel mai mult, are cea mai mare 
energie. Isus are în această privinţă punctul de 
vedere al orientalului. 

Un testament nu poate fi desfinţat 

Şi în fine, apostolul Pavel mai aduce un ultim 
argument pentru a arăta că mîntuirea nu poate veni 
prin faptele Legii. 

Dumnezeu şi-a arătat odată voinţa Sa lui 
Avraam şi a promis urmaşilor acestuia ţara împre
ună cu toate binecuvîntările, fără să le dea o Lege şi 
fără să pună păzirea acestei Legi drept condiţie 
pentru împlinirea făgăduinţelor. Legea a venit abia 
prin Moise, cam 430 de ani după Avraam, dacă nu şi 
mai mult. 

Făgăduinţa a fost dată lui Avraam înainte de 
orice Lege. Se poate oare ca o Lege, venită ulterior, 
să nimicească sau măcar să schimbe făgăduinţa? 
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Dacă cineva a lăsat un testament şi l-a întărit, 
mai poate el să fie schimbat ulterior? 

Avraam a primit făgăduinţa fiindcă a crezut. 
Iona nu a propăvăduit ninivenilor nici o Lege, ci i-a 
îdemnat să se întoarcă la Dumnezeu. Daniel nu i-a 
cerut lui Nebucadneţar să ţină o Lege, ci să se tea
mă de Dumnezeu, iar Isus spune: "Veniţi la Mine, 
toţi cei trudiţi şi tmpovăraţi şi Eu vă voi da odihnă" 
(Matei 11: 28), fără să ne pună condiţia să păzim 
Legea, să facem fapte, să respectăm tradiţii şi orîn
duiri bisericeştL-survenite abia cu mult după ve
nirea Mîntuitorului. De aceea, ele nu pot să fie de 
neapărată trebuinţă pentru mîntuire. O promisiu
ne necondiţionată dată de Dumnezeu nu poate fi 
anulată prin nici o lege dată ulterior. Nici nu mai 
pot fi impuse condiţii noi, pentru ca ea să fie 
împlinită. Să nu punem deci legi, nici măcar Legea 
Dumnezeiască, în locul făgăduinţei divine. În ade
văr, făgăduinţa făcut lui Avraam sau seminţei lui că 
va moşteni lumea nu a fost făcută pe temeiul Le_gii, 
ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin 
credinţă. În planul iniţi.al al lui Dumnezeu nici nu a 
fost vreo intenţi.e de a prescrie oamenilor prin Lege 
anumite fapte şi de a interzice altele. Legea a fost 
dată abia cu mult mai tîrziu, din pricină că urmaşii 
lui Avraam nu trăiau la tnălţi.mea credinţei stră
moşului lor, din pricină că ei au călcat Legea cre
dinţei. Departe de a mai fi gata să jertfească pe un 
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Isaac, aveau regrete după ceapa şi usturoiul lăsate 
în Egipt. Abia atunci Dumnezeu le-a dat Legea lui 
Moise. 

Făgăduinţa dată lui Avraam a fost necondiţio
nată. A fost dată chiar înainte ca el să împlinească 
ritul tăierii împrejur pentru ca şi cei ce n-au săvîrşit 
nici un rit să poată deveni urmaşi ai lui. 

De ce a fost dată de Dumnezeu Legea? 

Sigur că este uluitor pentru un suflet să afle 
dintr-o dată că Dumnezeu a dat o lege nu cu gîndul 
ca ea să fie ţinută şi că păzirea ei nici nu se ia în 
consideraţie ca mijloc de mîntuire. Dar dovezile 
aduse de noi credem că sînt îndestulătoare pentru a 
convinge că nu există mîntuire prin faptele Legii. 

De ce a fost atunci dată Legea? La ce bun toate 
normele morale? 

Ele nu ne-au fost date fiindcă Dumnezeu şi-ar 
fi făcut iluzia că noi am putea trăi potrivit cu ele. 
Dutnnezeu ştie doar cît sîntem de decăzuţi şi că în 
firea noastră pămîntească nu este nimic bun. 

Rostul Legii este altul: să se arate oamenilor pă
catul lor. Omul este pus înaintea unei Legi morale, 
nespus de bună şi dreaptă. Mintea lui recunoaşte că 
aici este adevărul. Dar cugetul îi mărturiseşte în 
acelaşi timp că el nu trăieşte potrivit cu această 
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Lege. Şi oricît s-ar strădui, el îşi dă seama că nu 
atinge idealul propus de ea. Atunci descoperă că 
este un păcătos pierdut. 

Aceasta-i marele folos al Legii. Ea ne învaţă ce 
este păcat şi ce nu este şi ne arată cît sîntem de 
greşiţi, cum o oglindă ne arată, cînd o privim, cît de 
murdari şi unde sînt�m murdari. Numai că aşa cum 
oglinda nu ne spală şi nu ne poate spăla, ci numai 
ne arată murdăria, Legea nu ne poate îndrepta, ci 
ne arată cît sîntem de păcătoşi. 

Scopul Legii este să te facă să-ţi cunoşti păcatul 
şi să începi să te rogi cu Psalmistul: "Nu intra la 

judecată cu robul Tău. Căci nici un om viu nu este 
forăprihană fnailllea Ta" (Psalmul 143: 2). 

Legea dă deci cunoştinţă, dar nu poate 'da mîn
tuire. Dimpotrivă, ea aduce mînia, fiindcă nici un 
om nu poate s-o îndeplinească întocmai. Cum citim 
în Epistola către Galateni 3: 10: "Toţi cei ce se bizuie 
pe faptele Legii sfnt sub blestem, pentru că este 
scris: «Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate 
lucrurile scrise fn carlea Legii ca să le facă»". Dar 
cine este oare omul care stăruieşte în toate? Şi 
atunci sîntem sub blestem datorită Legii şi am fi 
pierduţi, dacă Dumnezeu nu ar fi îngrijit de alt 
riiijloc de mîntuire. 

· Aceasta a înţeles Isus şi de aceea "ne-a răs
cumpărat din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem. 
pentru noi" (Galateni 3: 13). 
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"Legea nu se întemeiază. pe credinţă" (Galateni 3: 
12). Ea nu se poate mîntui. Ea poate avea numai 
rolul subordonat de a restrînge păcatul, insuflînd 
oamenilor un spirit de robie şi de frică. Dar ea nu 
ne poate scăpa de păcat. 

Legea - un îndrumător 
spre Hristos 

Dacă Legea nu ne poate izbăvi de păcat şi nu 
ne poate da mîntuirea, nu este mai puţin ade
vărat că ea a jucat, în economia lui Dumnezeu, un 
rol de importanţă covîrşitoare: acela de a mărtu
risi depre Isus şi despre neprihănirea dată de El. 
"Despre ea mărturisesc Legea şi proorocii". 

Legea trebuia să dea celui care se adîncea în 
tainele ei cunoştinţele necesare despre Mîntuitorul 
Isus care avea să vină şi despre mîntuirea pe care o 
aducea El, despre neprihănirea care se capătă prin 
credinţa în El. 

Este drept că cineva poate studia Legea timp 
de decenii, cum fac unii evrei, şi să nu descopere că 
ea ne vorbeşte despre neprihănirea adusă de Isus. 
Orice cititor superficial al Ei găseşte, dimpotrivă, 
că ea declară om neprihănit pe cel care păzeşte po
runcile morale şi îndeplineşte ceremoniile prescrise. 
La suprafaţa ei nu este nici o vorbă de o nepri-
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bănire şi de o mîntuire dobîndite fără fapte şi fără 
Lege. 

Dar să mergem măcar un pas înainte. Am mai 
vorbit despre relaţiile dintre cartea Leviticului, care 
face parte din Lege, şi Psalmul 40. 

Leviticul prescrie în amănunt o mulţime de 
ceremonii şi jertfe, daruri de mîncare, arderi de tot 
etc. Psalmistul cunoaşte toate aceste porunci şi 
după ce le-a cercetat din nou cu amănuntul scrie: 
"Tu nu doreşti nici jertfă, nici dar de mfncare, ci 
mi-ai străpuns urechile. Tu nu ceri nici ardere de tot, 
nici jertfă de ispăşire" (Psalmul 40: 6). Dar cum 
aşa? Oare nu doreşte Dumnezeu lucrurile prescrise 
în însăşi Legea Sa? De ce le-a mai prescris atunci? 
Nu scrie oare despre ele în sulul cărţii? "Nu", răs
punde categoric David în numele Mîntuitorului. 
Nu despre aceasta este scris tn Lege, deşi voi ne
ştiutorilor, aşa citiţi. ÎN SULUL CĂRŢII ESTE 
SCRIS DESPRE MINE, deci despre Mfntuitorul 
(Psalmul 40: 7). 

Despre neprihănirea prin credinţă în jertfa 
lui Isus scriu şi Legea şi proorocii, iar jertfele 
şi legile morale sînt numai o formă hieroglifică, 
cifrată, de a scrie. înţelepciunea este să vezi, de 
fapt, în dosul literei celor poruncite, lucrurile do
rite de Dumnezeu. Şi Dumnezeu doreşte numai 
una: pe Isus. Doreşte ca oamenii să creadă în El 
şi să dobîndească astfel neprihănirea. 
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Sfintul Ioan Hrisostomul spune simplu, despre 
toate elementele legii ceremoniale evreieşti, despre 
jertfe, curăţiri, luni noi, chivot şi Templu însuşi că 
ele îşi au originea în superstiţia păgînilor. Dar în 
aceste practici învechite şi preluate de la păgîni 
în bună parte, ca şi în legea morală găsim scris de 
Dumnereu, în scriere hieroglifică, acest adevăr nou, 
că neprihănirea se capătă prin credinţă. 

Cei mai mulţi oameni sînt cititori sau cercetători 
superficiali ai Legii. Acestora legea nu le este de 
nici un folos. Dar cei care s-au adîncit în ea, cum 
a făcut apostolul Pavel, pot spune împreună cu 
acesta: "Legea ne-a fost un tndrumător spre Hristos, 
ca să.fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă" (Galateni 
3:24). 

Se poate oare dobîndi mîntuirea 
prin mijlocirea altor oameni? 

Dacă un suflet s-a convins că mîntuirea nu poa
te veni din faptele noastre, Diavolul tot nu-l lasă 
încă din mînă. Pînă aici i-a tot spus că meritele 
sale îi sînt de-ajuns pentru a fi socotit neprihănit 
de Dumnereu. De îndată ce sufletul îşi dă sea
ma că părerea aceasta este deşartă, Satana schim
bă metoda şi promite mîntuirea, pentru meritele 
dobîndite înaintea lui Dumnereu, de către alţi oa
meni. Evreilor le promite mîntuirea pentru meritele 
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strămoşilor lor: Avraam, Isaac, şi Iacov, creştinilor 
le făgăduieşte mîntuirea pentru meritele Sfinţilor. 

Dar oare Patriarhii şi Sfinţii nu au fost şi ei 
oameni păcătoşi? Ei nu s-au putut mîntui pe ei prin 
faptele lor, chiar Avraam, tatăl nostru al tuturor, a 
fost găsit neprihănit numai din cauza credinţei lui, 
cum ar putea ei mîntui pe alţii? Avraam minte, 
precum am văzut; Sara rîde de făgăduinţele lui 
Dumnezeu şi, surprinsă, se apără printr-o min
ciună; Isaac minte şi el; Iacov îşi înşală fratele. 
Asemenea pete sînt în viaţa tuturor Sfinţilor. Unde 
sînt atunci meritele lor supraabundente cu care ei 
să-i justifice pe alţii? Oamenii "nu pot să se răs
_cumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu pre
ţul răscumpărării" (Psalmul 49: 7). Aşa vorbeşte 
Domnul: "blestemat să fie omul care se tncrede tn 
om, care se sprijineşte pe un muritor şi îşi abate 

inima de la Domnul" (Ieremia 17: 5). 
În materia aceasta, strămoşii şi sfinţii din ve

chime nu ne pot ajuta. "Omul care este drept, care 
face judecată şi dreptate ( ... ) care urmează legile Mele 
şi pă.zeş_te poruncile Mele, lucrînd cu credincioşie -
omul acela este drept şi va trăi negreşit, zice Domnul, 
Dumnezeu. Dacă acum acest om are un fiu iute la 
. mtnie, care varsă stnge sau care face ceva de felul 
acesta; dacă acest fiu nu se ia tn nimic după. purtarea 
u,tipui s_ău neprihănit, ci măntncă pe munţi, necins
·ieşte pe. nevasta aproapelui său, asupreşte pe cel 
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ne,wrocit şi pe cel lipsit, răpeşte, nu dă înapoi 1ii/ogul, 
ridică ochii spre idoli şi face uriciuni, împrumută cu 
dobîndă şi ia camătă, s-ar putea oare să trăiască un 
astfel de.fiu?" (Ezechiel 18: 5, 9- 13). 

învăţătorii falşi ar da unui asemenea fiu sfatul să 
se roage să fie primit de Dumnezeu pentru merite
le unui strămoş credincios sau ale unui sfint. Dar 
Cuvîntul lui Dumnezeu spune: "Nu va trăi. A săvîr
şit toaJe aceste uriciuni, de aceea trebuie să moară. 
Stngele lui să cadă asupra capului lui" (Ezechiel 
18: 13). Nu este creştin cel care nu cinsteşte pe 
sfinţi. Nu se poate obiecta nimic împotriva faptului 
că un creştin cere Maicii Domnului sau unui Sfint 
să se roage pentru el. Sfinţii de pe vremuri sînt la 
fel de vii ca şi noi. Şi dacă un creştin cere altuia de 
pe pămînt să se roage pentru el, de ce nu ar cere lu
crul acesta şi unui Sfint, aflat acum în prezenţa lui 
Dumnezeu? De mîntuit nu mă poate mîntui însă 
nici un alt om, oricît ar fi de sfint. Căci nu există sub 
Cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie 
să fim mîntuiţi afară de Isus. 

Mîntuirea numai prin Isus 

Dar fiecare minciună, fiecare eroare sfnt bazate 
pe un adevăr. Care o fi adevărul care a dat naştere 
credinţei greşite că te poţi mfntui prin meritele 
sfinţilor? 
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Principiul de bază este drept. Omul vino
vat poate fi mîntuit pentru meritele unei alte per
soane care este neprihănită. Asta ne spune chiar 
Dumnereu. Acest lucru este ilustrat în jertfele care 
se aduceau la Templu, cînd omul vinovat era iertat 
în baza suferinţelor animalului nevinovat. Există 
deci în Scriptură principiul substituirii celui nevi
novat pentru cel vinovat. Numai că acest princi
piu nu se aplică nici Patriarhilor, nici Sfinţilor, căci 
aceştia au fost oameni cu păcate. 

Cuvîntul lui Dumnezeu care ne dă principiul ne 
arată şi aplicarea lui dreaptă. El ne spune despre 
Unul, de dragul Căruia Domnul Dumnereu iartă 
păcatul. 

Această persoană este Robul Domnului, Regele 
Mesia. Pentru neprihănirea lui Mesia, Domnul ne 
este binevoitor. "El a purtat păcatele noastre". El 
este "Domnul, Neprihănirea noastră". 

Mîntuitorul este deci nădejdea noastră. El este 
singurul care nu a avut păcat şi nu a fost numai om, 
căci dacă numai om ar fi fost nu ar fi avut merite 
care să ne poată fi atribuite nouă. Dar el este numit, 
de către proorocul Ieremia, Iehova, neprihănirea 
noastră. El este Fiinţă Dumnereiască. El nu era da
tor Tatălui cu o viaţă omenească de ascultare pe 
pămînt! A dus-o din liberă voinţă. A cîştigat astfel 
merite de neşters înaintea Tatălui Ceresc şi aceste 
merite ale Lui, ne sînt socotite nouă. 
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"Pe El ( adică pe Isus Hristos), Dumnezeu L-a 
rlnduit mai dinainte să fle, prin credinţa fn sfngele 
Lui, un acoperămint de ispăşire, ca să-şi arate ne
prihănirea pentru iertarea păcatelor care sfnt in 
trecut"l (Romani 3: 25). 

În acest limbaj, cîteodată greu de înţeles, al 
epistolei către Romani este exprimat adevărul 
simplu că· "pe Isus, Dumnezeu L-a rinduit". Ce 
ne-ar mai putea reţine, deci, a-L recunoaşte pe 
Mîntuitorul nostru? 

Şi L-a rînduit să fie un acoperămînt de ispăşire. 
În primul Templu, evreii aveau în Sfinta Sfintelor, 
deasupra lădiţei ( chivotului) care conţinea Legile 
lui Moise, un capac denumit al ispăşirii, pe care se 
stropea sîngele jertfei aduse în ziua cea mare a is
păşirii, pentru curăţirea poporului de păcatele sale. 

În Templul al doilea nu exista capac de ispăşire. 
Acesta a dispărut la distrugerea primului Templu, 
fie că a fost dus în Babilon împreună cu celelalte 
vase sfinte, fie că a fost ascuns de regele losia sau 
de proorocul Ieremia. 

Dar această lipsă avea să fie suplinită de 
Dumnezeu. Isus a fost rînduit "capac de ispăşire". 
Adică prin El avea să se facă de acum înainte 
ispăşirea păcatelor, prin El avea să dobîndească 
iertare orice suflet. 

1 Textul citat este o traducere a autorului, după original (n. 
redacţiei). 
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Problema, cum poate Dumnezeu să ierte pă
catele, a chinuit pe oameni încă din vechime. 
Iertarea păcatelor este tn sine o nedreptate, căci 
dreptatea cere răsplătirea celui bun şi pedepsirea 
celui rău. Oamenii care gîndeau erau puşi înaintea 
dilemei: dacă Dumnezeu este neprihănit, nu poate 
ierta pe păcătos. Iar dacă Dumnezeu iarată pur şi 
·simplu pe păcătos, nu mai poate fi neprihănit. 

"Plato, Plato - spunea Socrate - se poate că 
Dumnezeu iartă păcatul cu voie, dar nu văd cum". 

în acest timp, Dumnezeu pregătea tocmai o ier
tare pentru păcătoşi, o posibilitate pentru ei de a 
fi socotiţi neprihăniţi, deşi nu sînt, dar în aşa fel încît 
să satisfacă şi cerinţele neprihănirii lui Dumnezeu. 
în vremea de mai demult, numită în Biblie vre
mea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, păcătosul 
era iertat fără o ispăşire potrivită pentru nelegiu
irile sale. Lumea vedea îndelunga răbdare a lui 
Dumnezeu, dar dreptatea nu se vedea în aceasta. 

La vremea potrivită, Dumnezeu a vrut "să-Şi 
arate neprihănirea Lui tn cqa fel să fie neprihănit şi 
totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede tn Isus" 
(Romani 3: 26). 

S-a arătat acum un nou fel de a ierta, în care 
Dumnezeu apare ca neprihănit şi, cu toate acestea, 
păcătosul este socotit drept înaintea lui Dumnezeu. 
Aceasta este jertfa ispăşitoare, adusă de Isus prin 
moartea Lui pe Cruce. El, Mesia cel Nevinovat, s-a 
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identificat cu omul păcătos, venind pe pămînt şi 
luînd un trup ca al lui. în persoana lui Isus, păca
tul oamenilor a fost pedepsit într-un chip potrivit. 
Dumnezeu este neprihănit. Dar, întrucît Isus a plă
tit datoria noastră a tututror, noi păcătoşii putem fi 
iertaţi acum şi socotiţi neprihăniţi. 

Jertfa ispăşitoare a lui Isus este poliţa pe care 
păcătosul o prezintă lui Dumnezeu. Folosindu-se de 
meritele lui Isus şi crezfnd fn jertfa lui Lu� păcătosul 
devine atotputernic fn faţa lui Dumnezeu. Aşa, este 
imposibil ca păcătosul să nu dobîndească iertarea 
deplină şi justificarea la judecată. 

Acum el este iarăşi curat. El este iarăşi ca un om 
care nu a păcătuit niciodată. 

Numai prin credinţi 

Oricine vrea să aibă această binecuvîntare tre
buie să renunţe la gîndul că ar putea avea merite 
înaintea lui Dumnezeu şi să ceară îndurare ca un 
păcătos. Şi trebuie să creadă că a căpătat această 
îndurare datorită jertfei lui Isus. "Cel neprihănit va 
trăi prin credinţă" - spune proorocul Habacuc în 
capitolul 2, versetul 4, iar apostolul Pavel spune: 
"Acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă 
Dumnezeu fără Lege ( ... ) şi anume neprihănirea dată 
de Dumnezeu, care vine prin credinţa tn Isus Hristos, 
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pentru toţi şi peste toţi cei ce cred tn El. Nu este nici o 
deosebire (Romani 3: 21 - 22). 

Ce minunat lucru! Nu este nici o deosebire. 
Crezi în Isus? Neprihănirea dată de Dumnezeu este 
pentru tine şi vine peste oricine şi orice fel de om ai 
fi. Singura condiţie este să crezi. 

"Căci toţi au păcătuit şi stnt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu. Şi stnt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin 
harul Său, prin răscumpărarea care este tn Hristos 
Isus" (Romani 3: 23 - 24). 

Sîntem socotiţi neprihăniţi fără plată, sau, cum 
am mai putea spune, fără condiţii, adică fără altă 
condiţie decît aceea a unei credinţe vii în Isus. Totul 
este harul său. în el ne scăldăm. Totul este în dar. 

De aceea Luther îi scria lui Melanchton într-un 
limbaj paradoxal, dar care conţine un profund 
adevăr: "Dacii predici, predicii nu un har fictiv, ci 
unul real. Dar dacă harul este real, el trebuie să ridice 
păcate reale. Dumnezeu nu mîntuieşte păcătoşi ima
ginari. Fii păcătos şi căzut, cît de tare! Dar, încă mai 
tare, pune credinţa, pune nădejdea voioasă în 
Hristos, fnvingătorul păcatului şi al morţi.i" ! 

Apostolul Pavel scrie în Romani 3: 28: " ... noi 
credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă,, 
fără/aptele Legii". 

Iată una din ideile cele mai de seamă ale 
apostolului Pavel, culeasă din studierea vieţii lui 
Avraam, dar care nu a influenţat adînc Biserica, 
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cum nu au influenţat-o nici multe alte gînduri ale 
acestui apostol. Şi totuşi, în adîncimile ei, toată 
Scriptura nu învaţă pe oameni nimic altceva decît 
acest singur lucru că omul este socotit neprihănit prin 
credinţă fără faptele Legii. Ce important este să 
înrădăcinăm acest gînd adînc în inimile noastre! 

Afirmaţia aceasta, că devii neprihănit prin cre
dinţă, este dreaptă nu numai în domeniul religios, ci 
e un principiu general. În relaţiile dintre oameni nu 
este oare lipsa încrederii bariera pentru părtăşie? 
Aidoma este şi în lucrurile duhovniceşti. Pentru a 
avea părtăşie cu Dumnezeu, pentru ca bariera din
tre noi şi El să dispară, trebuie să se stabileas
că încrederea, adică trebuie să avem credinţa, să-L 
crdem pe Dumnezeu cum L-a crezut şi părintele 
Avraam. 

Nici în domeniul ştiinţific nu poţi fi mîntuit fără 
credinţă. Oricine vrea să facă o cercetare ştiinţifi
că trebuie mai întîi să aibă credinţă într-o realitate 
în afară de noi şi în capacitatea noastră de a o per
cepe. Credinţa pe care oamenii o au în alte do
menii Avraam a avut-o în domeniul relaţiilor cu 
Dumnezeu. "Căci ce zice Scriptura? «Avraam a cre
zut pe Dumnez.eu şi aceasta i s-a socotit ca nepri
hănire»" (Romani 4: 3). 

"Credinţa, i s-a socotit drept neprihănire" este 
numai o altă expresie pentru gîndul că Avraam a 
fost mîntuit prin credinţă. 
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Dar Avraam a făcut atîtea fapte care numai 
fapte de credincios nu sînt. Cum poate fi privit ca 
om neprihănit? Iată ce spune în această privinţă 
Scriptura în Romani 4: 5: "Celui ce nu lucreazii 
(lucrările Legii lui Dumnezeu), ci crede în Cel ce so

coteşte pe păcătos neprihănit, credinţa, pe care o are el, 
fi este socotită ca neprihănire". 

Ce să fi făcut Dumnezeu, oare, cu lucrările lui 
Avraam? Ce să facă Dumnezeu cu lucrările tale? 

Lui Dumnezeu lucrările tale nu-i sînt de nea
părată trebuinţă, iar tu nu dobîndeşti nimic cu ele. 
Dar dacă ai căpătat trecere la Dumnezeu, El te va 
socoti neprihănit pe tine, cel păcătos. Credinţa care 
nu are de-a face cu faptele ţi-o va socoti ca nepri
hănire. Şi dacă Dumnezeu, Stăpînul, te socoteşte 
aşa, mort faţă de păcat, să te socoţi şi tu, şi vei putea 
rîde păcatului în faţă. 

De cîte ori ai păcătuit, te vei putea refugia de 
Satan în cetăţuia versetului "Dumnezeu este Cel 

ce socoteşte pe păcătos neprihănit" (Romani 4: 5) 
şi vei putea rîde de Satan cum rîde un copil de cei 
ce-l urmăresc, cînd el este adăpostit în braţele ta
tălui său. 

Să pricepem odată, că oricît de multe fapte am 
avea, drept neprihli.nire ni se socoteşte credinţa şi 
numai ea. 

Să pricepem cuvintele pe care psalmistul le 
adresează lui Dumnezeu: "Toate poruncUe Tale nu 
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stnt decft credlndoşie" (Psalmul 119: 86). în mii de 
variante, Scriptura cîntă o singură melodie: credinţa. 
Asta este ceea ce-ţi cer toate poruncile. Toată 
înţelepciunea unui suflet este să-şi cheltuiască vre
mea nu în lucrări fără de rost, ci căutînd a cunoaşte 
mai adînc pe Dumnereu. Apostolul Pavel, vorbind 
despre importanţa credinţei le spune Galatenilor: 
"lnţeiegeţi şi voi dar că fli ai lui Avraam stnt cei ce au 
credinţă" (Galateni 3: 7). 

Credintl în Isus 

Dar fiindcă Isus este Răscumpărătorul, în El 
trebuie să ne fie credinţa. Nu ajunge facultatea 
credinţei în sine. Ea trebuie să-L aibă pe Isus ca 
obiect. Mîntuitorul spune: "Dacă nu credeţi că Eu 
stnt, veţi muri tn păcatele voastre" (Ioan 8: 24). în altă 
parte, evanghelistul Ioan spune referindu-se la Isus: 
"Celor ce cred tn Numele Lui, le-a dat dreptul să de
vină copii ai lui Dumnezeu" (Ioan 1: 12). "Oricine 
crede tn El nu piere, ci are via/a veşnică" (Ioan 3: 16). 

Dacă omul este socotit neprihănit prin credinţă, 
nu înseamnă să tragem concluzia absurdă: "Credin/il 
sil aibil omul! Cilrei confesiuni aparţine nu-i impor
tant". Aceasta nu este drept. Omul este socotit ne
prihănit prin credină, dar nu prin orice credintl, 
Credinţa-i un depozit prescis, o comoară mereu 
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una, mereu aceeaşi în orice secol ( altfel nu am avea 
aceeaşi mîntuire ), formulată în termeni precişi. "Vă 
Indemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată 
sflnlilor odată pentru totdeaua" (luda 3). Credinţa 
cea dreaptă este o doctrină definită. 

"Credinţa nu trebuie sa fie ceva vag. A crede că 
str,.tem fapturile lui Dumnezeu, tnseamnă a intra tn 
chip practic tn lumea nevazuta, tnseamnă a-ţi da 
seama c4 lumea nu-i tndestuuJtoare pentru fericirea 
noastr4, tnseamnă a te ridica ptna la Dumnezeu, a 
realiza prezenţa Lui, a aştepta vizita Lui, a tncerca să 
tmplineşti voia Lui. A crede tnseamnă a te preda lui 
Dumnezeu, a te abandona tn mtinile Sale. Credinţa 
şi ascultarea stnt sinonime. Dar atunci trebuie să ştiu 
de ce sa ascult. Credinţa trebuie să fie o tnvăţătură 
precisil" (Cardinal Neuman). 

Dacă în Galateni 3: 24 din Biblie este scris că 
sîntem neprihăniţi "prin credinţil", adică printr-o 
facultate a sufletului nostru, în alt capitol ni se 
spune care trebuie să fie obiectul credinţei noastre: 
"stntem socotiţi neprihăniţi prin stngele Lui"" (Romani 
5: 9) şi în altă parte, "stntem mtntuiţi prin harul 
Domnului Isus" (Faptele Apostolilor 15: 11 ). Iată -
deci în ce trebuie să credem: în sîngele lui Isus, în 
harul Lui. C'md am cunoscut doctrina aceasta, că 
Hristos a murit pentru păcatele noastre, totul de
pinde de credinţa din sufletul nostru, fiindcă prin 
facultatea aceasta a credinţei Îl sesizăm pe Hristos. 

199 



Credinţa este actul de căsătorie dintre Hristos şi 
sufletul credincios. Şi, ca la orice căsătorie, datoriile 
miresei trec asupra mirelui, păcatele noastre trec 
asupra lui Hristos, care se încarcă cu datoria nele
giuirilor noastre faţă de Dumnezeu. Iar darurile so
ţului, neprihănirea Lui trec asupra miresei, asupra 
sufletului credincios. 

Astfel devenim neprihăniţi prin credinţă. Cre
zînd în sîngele lui Isus, în harul Lui. 

Dar cum poate un păcătos să fie socotit nepri
hănit? :&te pentru că i se socoteşte neprihănirea lui 
Isus. Şi de ce i se socoteşte? Pentru că Dumnezeu 
vede lucrurile nu cum sînt, ci cum devin. Acesta 
este felul realist de a vedea lucrurile. De aceea 
credinţa este scocotită ca o neprihănire, care încă 
nu există, fiindcă în fapt credinţa conţine în ea în
treaga rădăcină, întregul principiu al neprihănirii, 
fiindcă face ca firea noastră să fie iarăşi loială lui 
Dumnezeu, în Hristos. Neprihănirea lui Hristos ne 
poate fi socotită nouă, care sîntem acum mădulare 
ale Lui, fiindcă sîntem pe cale de a fi tot mai mult 
şi mai mult pătrunşi de El. "Nu cum stntem, ci cum 
vom fi tn viitor ne iubeşte Dumnezeu". 

Precum sîntem urîţi lui Dumnezeu, din cauza 
păcatului strămoşesc al lui Adam, chiar cînd el nu 
s-a dezvoltat în noi, fiindcă El este sigur că acest 
păcat va produce în noi roadele aducătoare de 
moarte, aşa sîntem plăcuţi lui Dumnezeu din cauza 
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credinţei în sîngele lui Hristos, care va produce în 
noi roadele Duhului. 

Deocamdată, poţi fi încă nespus de pătat de 
crime, ba - mai mult - poţi fi cu totul lipsit de 
succes în străduinţele tale de a o rupe cu obiceiurile 
criminale, gîndurile tale mai pot fi disperat de gre
şite, dar dacă ai în tine acel început de bunătate pe 
care Hristos n numeşte credinţe, este socotit ne
prihănit, căci nu vei rămîne aşa cum eşti pe cînd 
observarea cea mai strictă a tuturor poruncilor este 
neîndestulătoare, dacă nu izvorăşte din bunătate 
adevărată. lată de ce credinţa îndreptăţeşte pe om, 
fără faptele Legii. 

Omul este socotit neprihănit prin credinţă, 
fără faptele legii. Iată, această învăţătură este se
cretul slujbei duhovniceşti! Sufletul eliberat de 
îngrijorarea despre el însuşi este liber să se ocupe 
cu alţii. 

Omul care are încrederea aceasta nu se mai 
teme că ar putea să nu fie mîntuit, fiindcă a 'călcat 
anumite porunci ale Legii sau că mai păcătuieşte 
încă acum. El ştie că "jagălluinţa faculă lui Amuun 
sau seminţei lui ( adică copiilor lui spirituali) că va 
fflOftenl lumea nu a fost faculă pe temeiul ugii, d pe 
temeiul acelei neprlhănirl care se capătă prin credinţă" 
(Romani 4: 13). 

El ştie că nu există om firă păcaL Şi el nu-şi pu
ne fericirea cu totul imposibil de a trăi pe pămînt 
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fără a călca vreodată voia lui Dumne7.eu. Fericirea 
lui este alta: cea descrisă în Psalmi. Acolo scrie: 
"Ferice de cel cu fărădelegea iertată, şi de cel cu pă
catul acoperit!" (Psalmul 32: 1 ). 

Aceasta-i fericirea oamenilor care au trecere la 
Dumnereu. 

David însuşi, scriitorul acestui Psalm, era un 
păcătos, dar avea trecere înaintea lui Dumne7.eu şi 
acesta îi acoperă în chip minunat păcatul. 

Dacă citim povestirile biblice conţinute în capi
tolele 21 şi 22 din prima carte a lui Samuel David îl 
minte pe marele preot Ahimelec că este trimis de 
regele Saul într-o misiune, cînd în realitate el fugea 
de acest rege. Ahimelec a întrebat pe Domnul pen
tru el şi interesant este că Dumne7.eu nu a dezvăluit 
marelui preot minciuna lui David. Aceasta, fiindcă 
David era un om cu păcatele acoperite. 

Ferice de omul ale cărui fărădelegi sînt iertate 
şi ale cărui păcate sînt acoperite! David era rege şi 
mare căpitan de oaste, dar nu spune: "Ferice de 

omul care poartil o coroan4 sau este victorios tn rdz
boaie, ci ferice de acela cilruia i se ia de pe umeri 
povara pileatelor. Orice rang social ar avea cineva, 
orice demnitate ar avea un om, numai dacă păcatul i 
s-a luat el este un om fericit. 

Dacă ai vedea pe un om gemînd sub o povară 
căzută peste el, gata să-l zdrobească şi i-ai cînta o 
muzică dulce ori ai pune înaintea lui o masă plină 
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de bunătăţi, dar l-ai lăsa sub povara care-l apasă, 
i-ar face oare muzica sau masa ta plăcere? Desigur 
că nu. Fericirea nu constă în aceasta, ci în luarea 
poverii, în iertarea păcatelor. Şi tocmai pe aceasta 
ne-a dăruit-o Domnul Isus. 

Acest dar ni-l însuşim prin credinţă. "Moştenitori 
stnt cei ce se fac prin credinţii". 

Şi e limpede că trebuie să fie aşa. "Moştenitori 
sfnt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har 
şi pentru ca făgăduinţa să fie chez;ăşuită pentru roată 
sămtnţa lui Avraam: nu numai pentru sămtnţa care 
este sub Lege, ci şi pentru sămtnţa aceea care are 
credinţa lui Avraam, talăl nostru al tuturor" (Romani 
4: 16). 

S-ar putea oare deveni moştenitor al lumii prin 
ţinerea Legii dumnezeieşti? Dar atunci ar fi excluşi 
de la moştenire toţi cei netăiaţi împrejur. În al doi
lea rînd mîntuirea noastră ar fi nesigură. Ea s-ar ex
tinde asupra noastră numai cu condiţia să ţinem 
Legea. Dar fiindcă vine prin cr�inţă ea este sigură 
pentru orice suflet care crede, atîta timp cit îşi păs
trează credinţa. 

Noi nu mai sîntem sub Lege. Ai credinţă? Eşti 
moştenitor al lumii. 

Este o sămîntă a lui Avraam care ţine Legea, 
sînt unii credincioşi plini de roadele Duhului şi care 
săvîrşesc fapte mari, dar ei nu sînt neprihăniţi îna
intea lui Dumnezeu prin aceasta. Temeiul neprihă-
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nirii lor este acelaşi ca şi al acelora care nu sînt în 
aceeaşi fericită situaţie, dar au în comun cu ei lucrul 
esenţial: credinţa. 

"Dumnez.eu, tn care (Avmam) a crezut, tnviaz.ă 
morţii şi cheamă lucrurUe care nu stnt ca şi cum ar fi" 
(Romani 4: 17). 

Pe Avraam El D numeşte "tatăl multor neamun..,, 

(Geneza 17: 4) pe vremea cînd el nici pe Isaac nu-l 
avea încă. Căci cuvîntul Lui este poruncă. El, Duhul 
Adevărului, poate chema lucrurile care nu sînt ca şi 
cum ar fi, fără să mintă. Căci prin însuşi faptul că El 
cheamă lucrul inexistent, lucrul devine existent, aşa 
cum, atunci cînd pe pămîntul pustiu şi gol a răsunat 
cuvîntul: "Să fie lumină" şi a fost lumină. 

Nici un suflet nu are dreptul să spună: "Eu nu 
mai pot nlid4jdui tn mfntuire". Căci Avraam a cre
zut "nădăjduind tmpotrlva oricărei nădejdi" (Romani 
4: 18). Ce înseamnă aceasta, este bine ilustrat într-o 
istorioară despre un peţitor care, punînd la cale o 
căsătorie între doi tineri, descoperă abia în ultima 
clipă că copiii ambelor părţi sînt băieţi. Orice nă
dejde de cîştig părea dusă. Dar un peţitor nu se 
dă bătut aşa de uşor. El nădăjduieşte împotriva ori
cărei nădejdi. Şi omul nostru a pornit imediat în 
căutarea doui fete pentru cei doi băieţi. Şi a cîştigat 
de două ori. 

Isus ne di o pildă la fei pilda judecătorului 
.nedrept: "lntr-o cetate era un judecător, care de 
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DumnnJ!u nu se temea şi de oameni nu se ruşina. În 
cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el, şi-i 
zicea: «Fă-mi dreptate tn cearta cu ptrişul meu»" 
(Luca 18: 2 - 3). &te desigur un lucru cu totul des
curajant să ceri dreptate unui asemenea judecător. 
Şi multă vreme el nici nu a voit să-i facă dreptate. 
Dar în urmă, şi-a zis: "Măcar că de DumnnJ!U nu mă 
tem şi de oameni nu mă ruşinez totuşi, pentru că 
văduva aceasta mă tot necăjeşte, ti voi face dreptate, ca 
să nu tot vină să-mi bată capul" (Luca 18: 4 - 5). Şi 
Domnul dă învăţătura: "Allziţi ce zice judecătorul 
nedrept? Şi DumnnJ!U nu va face dreptate aleşilor Lui, 
care strigă zi şi noapte către El, măcar că r.ăboveşte 
faţă de ei?" (Luca 18: 6 - 7). 

Avraam, fiindcă nu a fost slab în credinţă, nu s-a 
uitat la trupul său că era aproape mort, ci a crezut 
în făgăduinţa lui Dumnezeu, că din acest trup se vor 
naşte încă neamuri întregi. Tot aşa nici eu nu am 
voie să fiu slab în credinţă şi nu trebuie să privesc la 
mine cît sînt de păcătos, ci trebuie să cred în .fă
găduinţa lui Dumnezeu şi anume că, atunci cînd 
Isus va veni iarăşi, voi fi ca Isus. 

Creştinul nu se îndoieşte de făgăduinţa lui 
Dumnezeu, prin necredinţă, ci întărit prin credin
ţă dă salvă lui Dumnezeu. 

îndoieli a avut şi Avraam. Dar le-a biruit prin 
luptă. Şi atitudinea lui finală a fost plăcută lui 
Dumnezeu. Aşa trebuie şi noi să biruim îndoielile. 
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Un exemplu la îndemîna oricui mă îndeamnă la 
aceasta. C"md un fierar ştie să facă un lanţ, oare nu 
va şti să-l şi repare? Şi Dumnezeu, care m-a creat şi 
m-a chemat la o viaţă nouă, nu va putea El oare să 
îndrepte sufletul meu pe unde s-a strîmbat? 

A da salvă lui Dumnezeu înseamnă a arăta, prin 
purtarea ta, că dai crezare lui Dumnezeu. Crede-L 
pe Dumnezeu că poate iubi pe păcătos, aşa cum a 
putut face imposibilul pentru Avraam. Aceasta este 
atitudinea corectă. 

Avraam era "deplin tncredinţat că Dumneuu ce 
făgăduieşte JJOtll$ să şi tmpllnească" (Romani 4: 21 ). 
Aceasta este scris pentru învăţătura noastră, pentru 
ca şi noi, care credem în Cel ce a înviat din morţi pe 
Isus Hristos, Domnul nostru, să fim pe deplin încre
dinţaţi că Dumnezeu va împlini faţă de noi făgă
duinţele Sale şi ne va mîntui. Isus S-a dat pe Sine 
însuşi pentru noi. "Fiul lui Dumneuu m-a iubit şi 
S-a dat pe Sine lns,qi pentru mine" (Galateni 2: 20). 
Şi El a înviat "din pricină că am fost socotiţi ne
prlhăniţl" (Romani 4: 25). Am fost, deci lucrul este 
rezolvat de mull Şi lucrurile au rămas aşa, căci ia
răşi, în altă parte, scrie că sîntem socotiţi nepri
hăniţi. Şi vor rămîne aşa, căci iarăşi, în altă parte, 
scrie că vom fi mîntuiţi. Am fost, sîntem şi vom 
fi socotiţi neprihăniţi. "El ne-a mtntuit" (Tit 3: 5). 

"/nvăţdtura aceasta a apostolului Pavel despre 
mtntuirea prin credinţit, redescoperită apoi fntr-o 
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vreme ctnd praful se aşternuse peste ea, este de fapt 
o trecere de la starea de adolescenţă la aceea de om 
matur. Învtlţtltura aceasta, despre mîntuirea prin cre
dinţă, este religia adultului. Tîntlrului, idealul i se 
pare fnctl de atins, dactl ne strtlduim cinstit şi cu 
toatii puterea noastră. 

Un tfndr tşi poate fnchipui cii dobfndeşte nepri
hiinirea dind totul siiracilor, mergtnd la mtndstire etc. 
Religia adultului este cu o treapttl mai sus şi tocmai 
de aceea se simte cu un stadiu mai tndepărtat dectt 
ideal 

Treptat, pe măsură ce individul se dezvoltă, 
Dumnezeu ti. devine tot mai infinit, el se simte tot mai 
fndepiirtat de Dumnezeu prin faptele sale. lnvtlţlitura 
despre ideal nu mai poate stl ocupe primul loc la el 
Abia acum vine credinţa, Isus ca dar. Idealul devine 
atft de tnil.lţat, cil toată străduinţa mea se transfonntl 
sub ochii mei fntr-un nimic lipsit de sens, dacă este 
vorba siJ se asemene cu idealul, sau tntr-o glumii pi
oasii, deşi mă străduiesc sincer. Aceasta se numeşte: 
a te bizui numai şi numai pe credinfă. 

Adolescentul nu bagd de seamă ctt de uriaşă 
este sarcina, el fncepe cu iluzia pioasă că-i va reuşi. 
Adultul ştie tn adtncul său despre distanta dintre el şi 
ideal Şi acum credinţa trebuie să se interpună fntre ei 
do� ea trebuie sii fie reazemul. Credinţa dit satisfacfia 
adusii de Isus pentru păcatele mele, lui Dumnezeu. 
Credinţa cii stnt mtntuit numai prin credinţă. Aşa se 
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face cil Pavel şi după el Luther au perfectă dreptate" 
(Kirkegaard, "Religia faptei"). 

Faptele credinţei 

"După ce a venit credinţa, nu mai stntem sub 
Lege" (Galateni 3: 25). În stadiul cercetărilor la 
care am ajuns, ne punem din nou întrebarea: Dar 
atunci de ce a fost dată Legea? La ce sînt bune 
toate legile şi poruncile Bibliei? Luther răspunde: 
Toată Scriptura se fmparte fn doull: Legea şi Fă
g4duinţa. Poruncile există numai pentru ca omul să 
vad4 fn ele neputinţa lu� şi astfel să fnveţe să 
dezn4dăjduiască fn el fnsuşi. Toate poruncile (şi cele 
cuprinse fn Noul Testament) aparţin acestui Vechi 
Legămtnt. Şi apoi sufletul deznădăjduit capătă fă
găduinţele fn dar'. 

Dacă ai primit Făgăduinţa, nu mai este nevoie 
să faci fapte. Le vei face în chip natural, cum soa
rele dă lumină fără să se forţeze, cum părul dă pere 
şi mărul dă mere. La fel sufletul credincios dă în 
chip natural, roadă: "dragostea, bucuria, pacea, tnde

lunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credin
cioşia, 'bltndeţea, t,ifrinarea poftelor" (Galateni 5: 
22). Dar pentru mînture, faptele nu au nici o im
portanţă. în această privinţă, faptele tale sînt in
diferente lui Dumnezeu. Cel sfinţit cînd doarme, 
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mănîncă sau se odihneşte este tot atît de plăcut 
lui Dumnez.eu ca atunci cînd cîntă sau se roagă. 
Credinciosul face binele, el nu se sprijină pe el, 
pentru a ajunge în Cer, căci el ştie că faptele nu 
mîntuiesc, ci numai tmpodobesc credinţa. 

Credinciosul ştie că nu va mai fi judecat după 
fapte, fiindcă prin credinţă el a devenit neprihănit şi 
nu mai este în el nici o faptă de condamnat. 

înainte de a spune cu certitudine că o credinţă 
este cea dreaptă, ea trebuie să fi durat mai mult 
decît durează credinţele de o clipă, rezultate ale 
unui entuziasm trecător. Credinţa trebuie să fi re
zistat la proba timpului. Credinţa aceasta trebuie 
să se fi propăvăduit de oameni diferiţi, ca să · se 
vadă că succesul este al credinţei, nu al unui om. Ea 
trebuie să aibă o valoare experimentală de ne con
testat Abia atunci putem spune că credinţa este cea 
adevărată. De aceea, fii ai lui Avraam nu sînt cei 
care au o credinţă a unei secte oarecare apărută ieri 
şi de care mîine nici nu se va mai pomeni. Fili lui 
Avraam stnt cei care au credinţa lui Avraam, cre
dinţa străveche tncercat4 de vreme. Ei au credinţa 
cea dată odată pentru totdeauna sfinţilor. Ei cred pe 
Dumnezeu şi aceasta li se socoteşte ca neprihănire. 
Ei nu aleargă după neprihănire prin fapte, merite şi 
ceremonii. 

Cum Avraam L-a crezut pe Dumnez.eu cînd 
Acesta i-a vorbit, cei care au credinţa lui Avraam Îl 

14 -Avraam - tatil tuturor credincioşilor 



cred pe Dumnezeu cînd El ne spune în Biblie că 
obiectul credinţei noastre trebuie să fie jertfa lui 
Isus, Sîngele Lui, Harul Lui. O credinţă este reală 
atunci cînd ea nu este numai a capului. Căci una 
este să crezi în neprihănire prin credinţă şi alta să ai 
cu adevărat credinţa care duce la neprihănire. 

Aşa de pildă, dacă ai fi întrebat-o pe soţia lui 
Luther de crede în neprihănirea prin credinţă, ţi-ar 
fi răspuns cu siguranţă: "da". Dar odată Luther i 
s-a adresat cu cuvintele: "Catherina, te socoteşti 
tu, oare, drept o sjîntă r "Sfin.tă r răspunse ea mi
rată. "Cum aş putea fi sfin.tă eu, o păcătoasă atft de 

mare?' Luther exclamă atunci mînios: "lată cum 
papalitatea a otrăvit sufletele. El nu-ţi mai lasă ochi 
pentru faptele bune sau rele. Dacă ai credinţă, eşti 
sfin.tă". 

Crezuse Catherina în neprihănirea prin credin
ţă, dar nu avesese credinţa că-i neprihănită. 

Soţia lui Luther va fi înţeles esenţa reformaţiei, 
dar nu şi-a însuşit-o. Şi aşa au făcut de atunci încoa
ce mulţi creştini. 

Avraam a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a 
socotit ca neprihănire. A crezut pe Dumnezeu, nu 
s-a mulţumit să aibă numai o banală credinţă în 
Dumnezeu. El nu că a crezut în existenţa unui 
Dumnezeu, ci a crezut, în orice împrejurare, că ce 
spune şi ce face Dumnezeu este drepl Şi această 
credinţă i s-a socotit ca neprihănire. 
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Credinţa aceasta este singura condiţie fun
damentală pentru mîntuire. Dar trebuie, bine în
ţeles, să crezi nu cu buzele, ci cu inima. Nici vorbă 
să fie considerat ca un om care crede în Isus, acel 
care nu doreşte să facă ceea ce Isus a făcut. Se 
poate să nu reuşeşti în totul în îndeplinirea acestei 
dorinţe. Dar dorinţa aceasta sinceră, dacă există 
în inima unui credincios, aduce neprihănirea lui 
Dumnezeu peste el. 

Căci credinciosul nu a rămas cu totul fără vreo 
lege, numai că legea cea nouă, înscrisă în inimile 
noastre, nu mai are forma unor porunci definite. 
Călcarea acestei legi este într-adevăr ceva mai ge
neral şi mai vag. Nu-i o cădere anume, o despărţire 
de Dumnezeu, ci o distanţă mai mică sau mai mare 
de El în care ne mişcăm continuu. Nici păcatul 
acesta de a sta la distanţă mai mare de Dumnezeu 
nu ne mai este socotit. Dar ce fel de suflet cre
dincios este acela care nu doreşte o cît mai strîn
să apropiere de Mîntuitorul său? Ce fel de suflet 
credincios este cel care nu se luptă împotriva 
faptelor firii pămînteşti: preacurvia, curvia, necu
riiţia, desftinarea, închinarea la idol� vrăjitoria, 
vră.jbile, certurile, zavistiile, mîniile, neînţelegerile, 
dezbiniirile, ereziile, pizmele, uciderile, beţiile, îm

buibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea? 
Doar Împărăţia lui Dumnezeu nu este locul celor 
care continuă mereu să facă aceste lucruri, stăruind 
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în ele, fără a se strădui măcar de a se elibera din 
robia lor! 

Fără a-şi bate capul cu armonizarea celor două 
idei, aceiaşi autori biblici care ne încredinţează 
despre mîntuirea prin credinţă, ne vorbesc şi des
pre o judecată a tuturor oamenilor după faptele 
lor. De nu ar exista o asemenea judecată, ce mare 
nevoie aş mai avea de mîntuire? Dar dacă o ase
menea judecată există, cîtă solemnitate trebuie să 
imprime gîndul ei întregii mele vieţil 

Noi trebuie să trăim în temere de Dumne7.eul 
care este Judecătorul tuturor oamenilor. Cel mîn
tuit prin simpla credinţă este acum în părtăşie cu 
Dumnezeu şi se întîlneşte mereu cu seriozitatea ne
cruţătoare a lui Dumne7.eu care şi pe Fiul Său L-a 
lovit cu moarte cînd a fost încărcat de păcate, pica
tele noastre. 

Mtntuirea nu elibereazit pe cineva de obligllţia de 
a fmplini voia lui Dumnezeu, ci credinţa care duce la 
mtntuire este tocmai împlinirea acestei vol 

Noi nu cunoaştem toate lucrurile şi nu ştim cum 
se armoni7.ează între ele. Dar ştim două lucruri: că 
prin credinţă eşti mîntuit şi de aceea trebuie să 
slujeşti lui Dumne7.eu cu recunoştinţă. "Şi că există 

o judeacată, tn vederea cdreio. trebuie să te temi 
de Dumnezeu". Acest gînd, Ia Judecata din Urmă, 
este un important corectiv Ia învăţătura apostolului 
Pavel despre mîntuirea prin credinţă. 
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Nu trebuie să facem din Învăţătura mîntuirii 
prin credinţă o apărare contra învinovăţirilor pro
priei noastre conştiinţe şi denunţărilor dumneze
ieşti contra păcatului. 

Pavel care glorifică credinţa vorbeşte însă şi de 
o credinţă zadarnică. Şi este la mintea oricui că nu 
te poate mântui o credinţă pe care numai cu vorba o 
ai. Lucrurile sfinte nu trebuie atât spuse, cît făcute. 
Credinţa este un trup desllvfrşit, dar gol şi jlitmtnd. 
Faptele o tmbracll şi o hrllnesc. Nu mîntuieşte 
o simplă credinţă a capului, o simplă recunoaşte
re intelectuală a adevărurilor despre Dumnezeu şi 
Hristos. Ele trebuie acceptate din inimă. Trebuie să 
ne încredem şi să credem în aceste adevăruri. A 
crede este unul şi acelaşi lucru cu a trage concluzii 
practice din încredinţarea ta. 

Faptele credinţei stnt de o tnsemnlltate uriaşii fn 
mfntuire. Avraam a fost socotit neprihănit nu numai 
din pricina credinţei lui, ci şi din pricina faptelor 
sale. De exemplu, pentru fapta de a fi fost gata să 
ad1,1că pe singurul său fiu drept jertfă, din ascultare 
faţă de Dumnezeu. 

Faptele credinţei sfnt cu totul altceva dectt faptele 
Legii sau faptele morale. De multe ori sfnt tn con
trazicere flagrant4 cu ele. Avraam, călcînd Legea 
"s4 nu uc"izi", trecînd peste dragostea de tată, care 
este o lege a naturii Înscrisă în inimi de Dumnezeu, 
n jertfeşte pe fiul său din credinţă că Dumnezeu i-a 

213 



poruncit aceasta şi În credinţa că Dumnezeu îşi va 
împlini totuşi făgăduinţele, înviindu-l pe Isaac după 
moarte. 

Un alt personaj biblic, prostituata Rahav, scapă 
pe spionii evrei pătrunşi în Ierihon, călcînd pentru 
aceasta legea solidarităţii naţionale, călcînd legea 
morală care condamnă trădarea neamului, minţind 
cînd împrejurarea o cere, în credinţa că obligaţiile 
faţă de Dumnezeul Cerurilor şi al Pămîntului sînt 
mai Înalte; În credinţa că Dumnez.eu a dat Canaanul 
evreilor, toţi oamenii fiind datori să colaborez.e 
la împlinirea planurilor lui Dumnez.eu, chiar dacă 
contravin interesului lor familial, naţional sau per
sonal. 

Dacă nu avem fapte ale credinţei cu ce sîn
tem mai presus de Diavolul? S"mtem oare mÎntuiţi 
fiindcă ştim, cunoaştem Scriptura? Diavolul o ştie 
mai bine. Fiindcă credem? Crede şi el. Numai fapte 
ale credinţei nu are. Şi pe acestea trebuie să le 
facem noi. 

Fără faptele credinţe� religia este zadarnică. 
Un criminal care şi-a ispăşit pedeapsa, un da

tornic căruia i s-a achitat datoria este neprihănit 
înaintea legii. Criminalul cu pedeapsa ispăşită poate 
trece fluierînd pe dinaintea poliţiei, Întocmai ca 
unul care nu a comis nici un delict Dar, ca să pri
mească un serviciu, nu este îndestulător numai 
faptul de a-şi fi ispăşit pedeapsa pentru crimă. Chiar 
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dacă este în regulă din punct de vedere juridic, el 
trebuie să se reabiliteze, dînd dovadă de dragoste şi 
credincioşie. 

Sfintul Pavel vorbeşte despre relaţia legală. 
Odată ce Isus S-a jertfit pentru noi, Dumnezeu nu 
mai are nimic contra noastră. Datoria este plătită. 
Trecutul nu ne mai împovărează. 

Dar apostolul Iacov în epistola sa, spune că 
omul devine neprihănit prin fapte, punîndu-se astfel 
în aparentă contrazicere cu apostolul Pavel. De fapt 
nu-l contrazice deloc, ci vorbeşte despre caracterul 
moral pe care trebuie să-l redobîndim. Cel iertat 
prin sîngele lui Isus trebuie să-şi cucerească prin 
fapte mari poziţia în împărăţia Cerurilor, trebuie să 
se reabiliteze. Celor nereabilitaţi nu li se va da cîr
muirea de cetăţi în împărăţia viitoare. Singurul titlu 
de a fi un păcătos iertat, nu-i de ajuns! 

Apostolul Pavel se gîndeşte la o credinţă vie. 
Aceasta poate să mîntuiască, aşa cum un muzicant 
viu poate să cînte şi un cizmar viu poate să facă 
ghete. Dar în toate trebuie să fii viu. Şi credinţa ta 
trebuie să fie o credinţă vie. 

Un dansator pe sîrmă stăpîn pe meseria lui a 
întrebat pe un copil: "Ai tu încredere că eu te pot 
duce tn spate pe sfrmă pfnă la capătul celălalt'!' 

"Cred aceasta cu siguranţă", răspunse copilul: 
"Suie-te atunci", îi spuse dansatorul. Dar înfricoşat, 
copilul se dădu înapoi şi strigă: "Nu vreau". 
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Iată cum arată acei oameni care cred în nepri
hănirea prin credinţă, dar nu au credinţa care duce 
la neprihănire. 

Inchiziţia la Sevilla a început de la un tînăr, 
care, ducîndu-se să comită adulter În casa unui 
maranl, a fost surprins de stăpînul casei care s-a 
repezit asupra acestuia, împreună cu mai mulţi 
marani, pronunţînd cuvinte contra credinţei cato
lice. Desfrînatul îl denunţă, căci zicea că are cre
dinţa catolică "dreaptă". Era �los pentru credin
ţă, dar aceasta nu-l Împiedica să comită adulterul, 
condamnat de Biserica catolică. Iată, acesta este 
tipul de credinţă lipsită de viaţă: bigotism fără 
moralitate. 

Numai Împotriva acestei caricaturi de credin
ţă se ridică apostolul Iacov. Despre credinţa vie şi 
lacov este de acord că mîntuieşte. Zadarnică este 
numai credinţa care este un sentiment intelectual. 

Credinţa singură mtntuieşte, dar credinJa care 
mttuieşte nu-i niciodatit singurii, ci este fnsoJită de 
fapte. 

Apostolul Iacov vorbeşte despre faptele de 
credinţă pe care trebuie să le săvîrşim pentru a do
bîndi mîntuirea. Pavel este de acord că asemenea 
fapte sînt de neapărată trebuinţă, dar el priveşte la 

1 MARANI: Nume dat evreilor iberici convertiţi cu forţa la 
catollcism tn secolele al XIV • lca şi al XV • lea. Au fost 
persecutaţi şi dupl crqtinarc. 
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uriaşa disproporţie dintre micile noastre fapte şi mi
nunate moştenire pe care o dobîndim prin ele. 

Ceea ce facem este neînsemnat în comparaţie 
cu ceea ce ni se dă în schimb. Meditînd la aceasta 
apostolul Pavel exclamă: "Mtntuirea este tn dar" sau 
cum s-ar spune astăzi un adevărat chilipir, un noroc 
neaşteptat. Iacov pe de altă parte, ne atrage atenţia 
asupra puţinelor fapte pe care trebuie să le săvîrşim 
noi.. 

Dreptate au deci amtndoi. Stntem mtntuiţi numai 
prin credin/ă. Sfntem socotiţi neprihăniţi fi prin fapte, 
nu numai prin credinţă. 

Apostolul Pavel se referă la mijlocul de mîntu
ire, acesta este credin/a. Apostolul Pavel scrie cum 
se mîntuiesc păgtnii. Apostolul Iacov seri� cum tre
buie să-şi ducă la capăt mîntuirea creştinii. Apos
tolul Pavel insistă pe ideea că faptele trebuie să 
izvorască din credinţă, apostolul Iacov insistă pe 
faptul că, credinţa trebuie dovedită cu fapte. 

Apostolul Pavel se ridică contra robiei sub 
Lege, apostolul Iacov contra fărădelegii. Apostolul 
Pavel avertizează oamenii, împotriva credinţei în 
meritele lor, apostolul Iacov ne pune în gardă 
contra unei credinţe care nu este decît o formă 
goală. 

Să ţinem apoi seama de faptul că mîntuirea fie
căruia dintre noi a fost dobînditi prin fapte, prin 
viaţa stintă şi prin mArturisirea altora, care au în-
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fluenţat asupra noastră. Ote binecuvîntări în cre
dinţă nu am primit noi oare prin faptele altora? 

"Credinţa dacă nu are fapte, este moartă tn ea 
tnsăşi"" (lacov 2: 17). 

• • • 

Să învăţăm deci din viaţa lui Avraam să-L cre
dem pe Dumnezeu, şi vom fi socotiţi neprihăniţi. Şi 
să învăţăm din viaţa lui să facem fapte mari de 
credinţă. Numai astfel ne vom arăta vrednici urmaşi 
ai strămoşului Avi'aam pe care Dumnezeu l-a numit 
prieten al Său. 

Şi tu? 

Drag cititor, nu pot să închei cele expuse aici, 
fără să-ţi atrag atenţia, asupra celor pe care le-ai 
citit şi să nu te întreb: cum stai faţă de cele scrise în 
această carte? Ce fel de raporturi există între tine 
şi Domnul Dumnezeu? Ce fel de credinţă este cre
dinţa ta? Ce fel de fapte rodeşte această credinţă? 
Cunoşti oare pe Domnul Isus şi tot ceea ce avem 
prin adevărata credinţă în El? - din experienţa ta 
personală! - sau niciodată nu ai căutat apropierea 
Lui? Eşti, prin credinţa mîntuitoare, un moştenitor 
al vieţii veşnice - cu Avraam - sau vei fi un 
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expulzat din această Împărăţie? E:şti mîntuit sau eşti 
încă pierdut? 

La toate acestea trebuie singur să-ţi dai răs
punsul şi tot singur să iei hotărîrea care te va duce 
sau te va menţine şi pe mai departe în una din 
aceste două stări. 

Dar ia seama că, mai cuând sau mai tîrziu, vei 
întîlni pe Domnul Dumnezeul tău şi că e "Grorp.v 
lucru să cad tn mtinile Dumnezeului Celui Jliu" 
(Evrei 10: 31). 
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