PREFAÞÃ

M

ã vãd nevoit sã-mi cer scuze pentru ceea ce nu veþi gãsi în
aceastã carte. Deºi scriu despre Vechiul Testament, „Biblia
pe care a citit-o Isus“, simt cã totuºi nu am calificarea necesarã sã
mã ocup de aspecte precum autorul, data scrierii sau de problemele ridicate de critica literarã ºi de formã. Citesc Biblia la fel ca
un cititor obiºnuit, interacþionând cu ceea ce conþine ºi încercând
sã pãtrund intenþia originarã a autorului. Pentru cã îmi câºtig existenþa ca scriitor, arunc o privire ºi „în culise“, pentru a încerca sã
înþeleg de ce autorul a folosit o anumitã ilustraþie, de ce a ales o
metaforã neobiºnuitã sau de ce a început aºa cum a început.
Dupã primul capitol în care am prezentat Vechiul Testament
ca o singurã carte, am ales din toate secþiunile lui mari câteva
exemple: istorie, profeþi, poezie ºi literatura de înþelepciune. De
ce m-am oprit la aceste cãrþi? Oswald Chambers a spus cã Psalmii
îl învaþã cum sã se roage, Iov îl învaþã cum sã sufere, Cântarea
Cântãrilor îl învaþã cum sã iubeascã, Proverbele îl învaþã cum sã
trãiascã, iar Eclesiastul îl învaþã cum sã se bucure. Aº vrea ca ºi
încrederea mea sã fie tot atât de seninã în aºteptãrile mele cu
privire la Biblie! Mã tem cã am ales Iov, Deuteronomul, Psalmii,
Eclesiastul ºi Profeþii datoritã propriilor mele îndoieli ºi frãmântãri ºi nu pentru cã mã aºtept ca aceste cãrþi sã mã înveþe secretele
vieþii. În ele am descoperit tovarãºi pentru pelerinajul meu. În ele
mã descopãr pe mine însumi ºi acesta a fost motivul pentru care
am scris despre ele în mod personal ºi subiectiv, nu analitic.
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BIBLIA PE CARE A CITIT-O ISUS
Am început cu Iov pentru cã am petrecut mult timp examinând în propriile mele scrieri întrebãrile lui Iov. Mulþi cercetãtori
biblici cred cã aceasta este cea mai veche carte a Bibliei, o dramã
extraordinarã plasatã înainte de Avraam. Iov reduce relaþia cu
Dumnezeu la ceea ce este esenþial: un om singur, dezbrãcat,
purtând o discuþie aprinsã cu Dumnezeu. Într-un model care se
repetã în Vechiul Testament, Dumnezeu îºi asumã toate riscurile
prin respectarea libertãþii umane ºi chiar faptul cã Biblia conþine
cartea lui Iov, cu argumentele ei împotriva nedreptãþii lui
Dumnezeu, subliniazã acest model.
Am ales Deuteronomul pentru cã îmi place realismul lui
melancolic. În timp ce evreii rãmaºi se pregãteau sã treacã un râu
pentru a intra în þara promisã, bãtrânul Moise are timp sã reflecteze asupra lecþiilor dificile pe care le-au învãþat ºi asupra lecþiilor
ºi mai grele pe care urmau sã le înveþe. Din faptul cã acum
folosim expresia „a trece Iordanul“ ca imagine a triumfului spiritual reiese adevãrul cã nu am înþeles încã mesajul central al acestei cãrþi remarcabile. Am scris o versiune diferitã a acestui capitol pentru filmul de desene animate The Prince of Egypt, produs
de Dreamworks, care relateazã povestea lui Moise ºi a exodului.
(În câteva ocazii am urmat firul istorisirii, dar am adãugat câteva
detalii fictive relatãrii biblice.) Cititorii evrei ai manuscrisului
meu s-au scandalizat. De ce acest pesimism, acest fatalism, acest
antisemitism latent într-o lucrare care sãrbãtoreºte marea minune
a exodului? Unul dintre evreii cãruia i-am dat manuscrisul sã-l
citeascã a scris pe marginea unor pasaje: „Acesta de unde este?“
I-am spus cã fiecare citat pus la îndoialã provenea direct din
Deuteronomul, parte a Torei sacre.
Pentru mine aspectele derutante gãsite în Psalmi au devenit
probleme, iar calea cea mai bunã pe care o ºtiu de a-mi rezolva
problemele este sã scriu despre ele. În timpul acestui proces,
Psalmii au trecut din categoria „cele mai puþin îndrãgite cãrþi“ în
categoria „cele mai îndrãgite cãrþi“. În noianul de voci din Psalmi
putem desluºi toate nuanþele unei relaþii cu Dumnezeu.
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Prefaþã

Cum a ajuns Eclesiastul sã facã parte din Biblie? Mi-am pus
deseori aceastã întrebare, mai ales în perioadele când m-am identificat cu punctul de vedere cinic al autorului lumesc. În ceea ce
priveºte Profeþii, încã din copilãrie mã aflu în „convalescenþã“ din
cauza abuzurilor omiletice la care au fost supuse aceste cãrþi pline
de mister. Am scris despre aceste cãrþi din dorinþa de a le înþelege.

Cu un oarecare regret, voi evita aducerea în discuþie a multor
dificultãþi ºi pietre de poticnire pe care le întâlnesc oamenii când
citesc Vechiul Testament. De exemplu, el conþine aproximativ
ºase sute de pasaje în care sunt prezentate acþiuni violente, multe
dintre acestea fiind legate direct de Dumnezeu. Cum împãcãm
aceste pasaje cu nonviolenþa predicatã de Fiul lui Dumnezeu,
Isus? Sunt ispitit sã renunþ la orice alt subiect pentru a mã ocupa
doar de acesta, dar ar însemna sã fie vorba de o cu totul altã carte.
Nu este o carte de apologeticã, în care sã prezint argumente, ci o
carte în care eu însumi am descoperit adevãrurile despre care
scriu. În plus, mulþi alþi autori, mult mai bine pregãtiþi decât mine,
au abordat în detaliu aceste aspecte.
Trebuie sã subliniez douã lucruri. Primul este cã eu consider
Vechiul Testament, mai presus de orice altceva, o carte realistã.
Când vãd o piesã de teatru cum ar fi Macbeth sau Regele Lear, ori
un film ca Naºul sau Salvaþi-l pe soldatul Ryan, întâlnesc o lume
a rãului, a violenþei ºi a rãzbunãrii. Sunt miºcat de aceste experienþe pentru cã îmi recunosc lumea proprie, cea a copilãriei mele
petrecute pe terenurile de joacã din Chicago, marcate de violenþã,
precum ºi teatrele de rãzboi din Europa ºi Asia. Copiii se împuºcã
unii pe alþii în ºcoli, teroriºtii aruncã în aer avioane ºi clãdiri,
poliþiºtii brutalizeazã prizonieri cu mâinile încãtuºate.
Vechiul Testament prezintã lumea aºa cum este, fãrã ezitãri.
Pe paginile lui veþi gãsi pasionante poveºti de iubire ºi de urã,
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relatãri despre violuri, despre secþionarea membrelor trupului
care fac sã-þi îngheþe sângele în vene, despre comerþul cu sclavi
ºi istorisiri reale despre onoare ºi despre trãdare în rãzboi. Nimic
nu este curat ºi ordonat. Copiii rãsfãþaþi, ca Solomon ºi Samson,
primesc daruri supranaturale, iar o persoanã cu adevãrat excepþionalã ca Iov, are parte de tragedie dupã tragedie. Când citeºti
aceste relatãri, fie te revolþi împotriva lor, fie te îndepãrtezi de
Dumnezeul care a fãcut parte din ele. Dar Vechiul Testament este
extraordinar tocmai pentru cã în el apar exact aceste reacþii!
Dumnezeu anticipeazã obiecþiile noastre ºi le include în scrierile
Sale sacre.
În cartea ei Amazing Grace (Mãreþul har), Kathleen Norris
ne oferã o perspectivã sãnãtoasã asupra acestui aspect:
Mulþi oameni ai zilelor noastre simt cã ceva lipseºte din
vieþile lor, lucru exprimat prin dorinþa lor acutã de „ceva mai
mult“, un cãmin spiritual, o comunitate a credinþei. Dar atunci
când încearcã sã citeascã Biblia, o aruncã furioºi dupã un
timp. Pentru mine reacþia lor este încurajatoare, un început
bun, un semn al angajãrii într-o relaþie cu Dumnezeul care
este revelat de Scripturã. Altora le este foarte uºor sã renunþe
imediat la Biblie datoritã aspectelor negative, violente ºi
pline de rãzbunare. Eu sper ca aceºti oameni sã respingã din
aceleaºi motive ºi violenþa catalogatã drept distracþie, prezentatã pe marile ºi pe micile ecrane ºi sã rosteascã o rugãciune ori de câte ori rãsfoiesc paginile unui ziar sau urmãresc
CNN-ul. În contextul vieþii reale, Biblia este o carte înviorãtor de întreagã, care reflecteazã cu onestitate asupra relaþiei
umanitãþii cu sacrul ºi cu profanul. Nu pot învãþa suficient
despre ea, dar trebuie sã cred puþinul pe care-l cunosc ºi apoi,
prin credinþã, sã-L caut pe Dumnezeu acolo.

Al doilea lucru este faptul cã am detectat în Vechiul Testament o deplasare progresivã dar sigurã spre har. Evreii au trãit în
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vremuri sãlbatice, barbare. Legile lor, care astãzi ni se par dure,
reprezintã o mare atenuare a severitãþii excesive a legilor popoarelor din jur. Legile evreilor au stabilit regulile fundamentale ale
rãzboiului ºi ele reflectã respect pentru sãraci ºi grijã pentru mediu.
Ele limiteazã rãzbunarea ºi stabilesc cetãþi de refugiu. Privind la
acele vremuri în care se practica rãzbunarea pentru vãrsarea sângelui, sclavia, poligamia ºi cãsãtoria cu soþia fratelui, sã nu
omitem faptul cã Dumnezeu a fost nevoit sã lucreze la starea
moralã a poporului la un moment dat. În scrierile acestei perioade
se aflã seminþele, dar numai seminþele harului lui Dumnezeu.
„Cercetaþi Scripturile […] ele mãrturisesc despre Mine“ le-a spus
Isus cititorilor Torei din zilele lui ºi a fãcut o remarcã pãtrunzãtoare: „pentru cã socotiþi cã în ele aveþi viaþa veºnicã“.
„Aºa cum procedeazã asistentele cu nou-nãscuþii, Dumnezeu
are obiceiul, într-o oarecare mãsurã, «sã ne vorbeascã asemenea
unor copii mici»“, a spus John Calvin. Dumnezeu ne-a vorbit ca
unor copii mici, mai ales în Vechiul Testament. Vorbind într-un
mod în care sã fie înþeles, Dumnezeu ºi-a învãþat poporul încetul
cu încetul o altã cale. El a luat partea celor oprimaþi ºi le-a promis
un Rob care va suferi, care îi va rãscumpãra nu prin violenþã, ci
devenind El Însuºi victimã a violenþei. Uneori a permis manifestarea comportamentelor neplãcute Lui „din pricina împietririi
inimilor“ lor. Între timp, deºi oarecum în zig-zag, lungii vectori ai
istoriei au îndreptat permanent privirile spre Fiul Sãu, Isus, revelaþia finalã a lui Dumnezeu în chip de om. În Isus, Dumnezeu nu
ne-a mai vorbit ca unor copii mici; Cuvântul a vorbit tare ºi clar.
Mi-ar face plãcere sã analizez mai profund aceste lucruri, dar
nu aici. Aceasta nu este o carte a rãspunsurilor, ci a întrebãrilor pe
care le am cu privire la Vechiul Testament, un set de scrieri la fel
de mistice, de supãrãtoare, dar, în mod ciudat, satisfãcãtoare ca
viaþa însãºi.
În vremea noastrã, a spus un istoric al bisericii, socio-liberalii au încercat sã redescopere Evangheliile, penticostalii cartea
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Faptele Apostolilor ºi evanghelicii Epistolele. Poate cã ar trebui
sã ne alãturãm lor din spirit ecumenic pentru a redescoperi cãrþile
biblice care le-au precedat pe toate aceste cãrþi. Cât de uºor uitãm
cã afirmaþia cuprinzãtoare despre inspiraþia divinã („Toatã
Scriptura este insuflatã de Dumnezeu ºi de folos ca sã înveþe, sã
mustre, sã îndrepte, sã dea înþelepciune în neprihãnire, pentru ca
omul lui Dumnezeu sã fie desãvârºit ºi cu totul destoinic pentru
orice lucrare bunã“, 2 Timotei, 3:16-17) a fost scrisã despre Vechiul
Testament, Biblia pe care au avut-o aceºti autori.

Prefaþã

Sã nu ne amãgim cã avem o bunã cunoaºtere a Bibliei
numai pentru cã ne-am învãþat sã nu ne mai mire, pentru cã
ne-am obiºnuit sã nu ne mai punã probleme.
Opening the Bible (Deschizând Biblia)

Dupã ce am petrecut mult timp examinând Vechiul
Testament, pot spune cu toatã siguranþa cã am ajuns mai uimit de
el, nu mai puþin uimit.
Philip Yancey

Avertizare: citirea Bibliei ar putea fi un lucru periculos. O
abordezi cu o serie de întrebãri, dar, când îi deschizi paginile, vezi
cã aceste întrebãri sunt îndreptate spre tine. Regele David s-a
lãsat captivat de povestea pe care i-a spus-o profetul Natan ºi s-a
umplut de indignare, pentru a afla apoi cã „eroul“ povestirii era
chiar el. Când citesc Vechiul Testament observ întotdeauna cã are
loc acest proces. Credinþele îmi sunt puse la încercare. Sunt obligat sã mã reexaminez. Cuvintele lui Thomas Merton despre Biblie
în general se aplicã mai ales Vechiului Testament:
Într-un cuvânt, nu existã nimic liniºtitor în Biblie —
pânã când ne obiºnuim atât de mult cu ea încât o facem noi
sã fie liniºtitoare pentru noi […] Am încetat sã mai punem
întrebãri cãrþii ºi sã ne lãsãm întrebaþi de ea? Am încetat sã
mai luptãm cu ea? În acest caz, probabil cã nu mai citim cu
seriozitate.
Pentru cei mai mulþi oameni, înþelegerea Bibliei este, ºi
trebuie sã fie, o luptã: nu doar pentru a gãsi înþelesuri pe care
le prezintã cãrþile scrise despre Biblie, ci pentru a ajunge la
un modus vivendi cu ea, cu problemele ºi contradicþiile pe
care le întâlnim […]

14

15

BIBLIA PE CARE A CITIT-O ISUS
Faptele Apostolilor ºi evanghelicii Epistolele. Poate cã ar trebui
sã ne alãturãm lor din spirit ecumenic pentru a redescoperi cãrþile
biblice care le-au precedat pe toate aceste cãrþi. Cât de uºor uitãm
cã afirmaþia cuprinzãtoare despre inspiraþia divinã („Toatã
Scriptura este insuflatã de Dumnezeu ºi de folos ca sã înveþe, sã
mustre, sã îndrepte, sã dea înþelepciune în neprihãnire, pentru ca
omul lui Dumnezeu sã fie desãvârºit ºi cu totul destoinic pentru
orice lucrare bunã“, 2 Timotei, 3:16-17) a fost scrisã despre Vechiul
Testament, Biblia pe care au avut-o aceºti autori.

Prefaþã

Sã nu ne amãgim cã avem o bunã cunoaºtere a Bibliei
numai pentru cã ne-am învãþat sã nu ne mai mire, pentru cã
ne-am obiºnuit sã nu ne mai punã probleme.
Opening the Bible (Deschizând Biblia)

Dupã ce am petrecut mult timp examinând Vechiul
Testament, pot spune cu toatã siguranþa cã am ajuns mai uimit de
el, nu mai puþin uimit.
Philip Yancey

Avertizare: citirea Bibliei ar putea fi un lucru periculos. O
abordezi cu o serie de întrebãri, dar, când îi deschizi paginile, vezi
cã aceste întrebãri sunt îndreptate spre tine. Regele David s-a
lãsat captivat de povestea pe care i-a spus-o profetul Natan ºi s-a
umplut de indignare, pentru a afla apoi cã „eroul“ povestirii era
chiar el. Când citesc Vechiul Testament observ întotdeauna cã are
loc acest proces. Credinþele îmi sunt puse la încercare. Sunt obligat sã mã reexaminez. Cuvintele lui Thomas Merton despre Biblie
în general se aplicã mai ales Vechiului Testament:
Într-un cuvânt, nu existã nimic liniºtitor în Biblie —
pânã când ne obiºnuim atât de mult cu ea încât o facem noi
sã fie liniºtitoare pentru noi […] Am încetat sã mai punem
întrebãri cãrþii ºi sã ne lãsãm întrebaþi de ea? Am încetat sã
mai luptãm cu ea? În acest caz, probabil cã nu mai citim cu
seriozitate.
Pentru cei mai mulþi oameni, înþelegerea Bibliei este, ºi
trebuie sã fie, o luptã: nu doar pentru a gãsi înþelesuri pe care
le prezintã cãrþile scrise despre Biblie, ci pentru a ajunge la
un modus vivendi cu ea, cu problemele ºi contradicþiile pe
care le întâlnim […]

14

15

titlu capitol 1 - de pe film,
pagina 17
fiºierul
Yancey_cap_1.tif
(2 mm margine de tãiere în culoare,
dimensiune dupã tãiere 137 x 210)
UNU
Meritã Vechiul Testament efortul studierii lui?

UNU
Meritã Vechiul Testament efortul studierii lui?
Credinþa nu este un ataºament faþã de un lãcaº de
cult, ci o cãlãtorie nesfârºitã a inimii. Dorinþã fierbinte,
cântece înflãcãrate, gânduri îndrãzneþe, un impuls care
copleºeºte inima, uzurpând puterea minþii — acestea sunt
forþele care ne îndreaptã spre [iubirea Celui] care face ca
inimile noastre sã rãsune ca niºte clopote.
ABRAHAM HESCHEL

F

ratele meu, care a frecventat cursurile unui colegiu biblic într-o
perioadã din viaþa lui în care dorea sã ºtie totul ºi sã fie capabil sã rãspundã la orice întrebare, se delecta cu ºocarea unor grupuri de credincioºi prin împãrtãºirea cu ei a „versetului vieþii lui“.
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desluºeascã un adevãr spiritual profund care le scãpase înainte.
Poate cã vorbea în altã limbã.
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Dacã fratele meu era într-o dispoziþie proastã, mai cita un
verset:
Ah! fiica Babilonului […] Ferice de cine va apuca pe pruncii tãi,
ºi-i va zdrobi de stâncã! Psalmul 137:8-9

În încercarea lui de a ºoca oamenii, fratele meu a identificat
cu multã ingeniozitate douã obstacole principale în calea citirii
Vechiului Testament: nu înþelegem totul, iar ceea ce înþelegem
este ofensator pentru urechile moderne. Din aceste douã motive
ºi din altele, Vechiul Testament, trei sferturi din Biblie, rãmâne
deseori necitit.
Drept rezultat, cunoaºterea Vechiului Testament nu li se mai
pare oportunã creºtinilor, iar pentru societate ea a dispãrut aproape
în totalitate. În emisiunea de divertisment a lui, Jay Leno a testat
cunoºtinþele biblice ale auditoriului cerând spectatorilor sã spunã
una dintre Cele Zece Porunci. O mânã s-a ridicat, iar rãspunsul a
fost: „Dumnezeu îi ajutã pe cei care se ajutã singuri?“ Toþi au
izbucnit în râs, dar nici unul nu a putut da un rãspuns mai bun.
Sondajele aratã cã optzeci la sutã dintre americani cred în Cele
Zece Porunci, dar foarte puþini pot enumera mãcar patru dintre
ele. Jumãtate dintre adulþii americani nu ºtiu cã prima carte a
Bibliei este Geneza, iar paisprezece la sutã cred cã Ioana d’Arc
este soþia lui Noe.
Un fapt ºi mai surprinzãtor este cã Gary Burge, profesor la
Colegiul Wheaton, a ajuns la concluzia cã ignoranþa în privinþa
Vechiului Testament afecteazã ºi biserica. Timp de mai mulþi ani,
Burge i-a examinat pe studenþii care începeau colegiul, una dintre instituþiile cele mai prestigioase din acest domeniu. Cercetãrile lui au arãtat cã studenþii care au participat la ªcoala duminicalã întreaga lor copilãrie, au vizionat de nenumãrate ori filmele
VeggieTales ºi care au ascultat foarte multe predici nu aveau nici
cele mai elementare cunoºtinþe despre Vechiul Testament.
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Experienþa lui Barry Taylor, fost muzician rock, actualmente
pastor, ne sugereazã un rãspuns. El mi-a spus: „La începutul anilor
1970 prietenul meu a devenit membru al miºcãrii Jesus freak. Am
crezut cã înnebunise ºi de aceea am început sã studiez Biblia pentru a gãsi argumente care puteau combate nebunia lui. Nu am
înþeles nici în ruptul capului de ce Dumnezeu era preocupat de
aripa frântã a unui porumbel sau de ce a poruncit sã fie uciºi
40.000 de amaleciþi. De fapt, cine erau amaleciþii? Din fericire,
am continuat sã citesc, «brãzdând» terenul arid al cãrþilor Bibliei.
Ajungând la Noul Testament, nu am avut cum sã-L evit pe Isus,
aºa cã am devenit eu însumi membru al miºcãrii Jesus freak.“
Sunt bucuros cã Barry Taylor a reuºit sã-L gãseascã pe Isus,
dar recunosc faptul cã el ridicã întrebãri foarte pertinente în acest
proces al convertirii. De ce alocã Biblia un spaþiu atât de amplu
templelor, preoþilor ºi regulilor referitoare la sacrificii care astãzi
nu se mai aduc? De ce este preocupat Dumnezeu de cusurul animalelor aduse ca jertfã — cele ºchioape sau porumbei cu aripi
frânte — sau de interdicþia de a fierbe un ied în laptele mamei lui,
dar pare neinteresat de popoare precum amaleciþii? Cum putem
înþelege ciudãþenia Vechiului Testament ºi cum îl putem aplica în
vieþile noastre? Pe scurt, meritã Vechiul Testament efortul necesar pentru citirea ºi înþelegerea lui?
Am auzit de la misionarii din Africa sau Afghanistan cã populaþia de acolo rãspunde imediat Vechiului Testament, pentru cã
povestirile lui despre disputele pentru pãmânt sau pentru sursele
de apã, despre duºmãniile tribale ºi despre cãsãtoriile aranjate se
leagã direct de felul în care trãiesc ei. Dar astfel de obiceiuri erau
total strãine modului grec de a gândi al unui om de cultura apostolului Pavel, de exemplu, ºi total strãine modului de a gândi al
omului contemporan din Occident. Noi cei din þãrile dezvoltate
care citim Vechiul Testament începem sã ne plictisim, suntem
derutaþi ºi uneori chiar ofensaþi de violenþa prezentã pe paginile
lui. Cu Isus ne putem identifica, iar pe apostolul Pavel credem cã
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îl putem înþelege, dar care este situaþia popoarelor barbare care au
trãit în Orientul Mijlociu cu mai multe mii de ani în urmã? Ce sã
facem cu ele?
Cei mai mulþi oameni scapã de aceastã dilemã evitând întreg
Vechiul Testament sau au o altã abordare, probabil chiar mai greºitã: „scormonesc“ solul Vechiului Testament pentru a gãsi o pepitã
de adevãr care poate fi extrasã ºi adusã la luminã, la fel cum un
diamant este scos dintr-o minã de cãrbuni. Dar aceastã metodã
poate avea efecte nescontate: amintiþi-vã de versetele preferate
ale fratelui meu.
Cred cã existã un „avantaj“ ironic al ignoranþei faþã de Vechiul
Testament. „Omul de astãzi […] trebuie sã citeascã Scripturile ca
pe un material complet nefamiliar pentru el, ca un fel de mâncare
aºezatã înaintea lui nepregãtitã“, a scris cercetãtorul evreu Martin
Buber. În zilele noastre, i s-a împlinit dorinþa lui Buber: oamenii
citesc într-adevãr Vechiul Testament ca pe un material complet
nefamiliar!

Meritã deranjul?
Aceastã carte vã va dezvãlui modul în care am încetat sã mai
evit Vechiul Testament, cum am început sã-l citesc ºi cum am
ajuns pânã la urmã sã-l îndrãgesc. Mãrturisesc cã am început sã-l
citesc din motive dezonorante pentru mine: l-am citit pentru cã
am fost plãtit sã o fac, deoarece citirea lui fãcea parte din datoria
mea editorialã în pregãtirea Bibliei pentru studenþi, The Student
Bible. Dar, mult timp dupã ce The Student Bible a fost publicatã
ºi se afla pe rafturile librãriilor, eu am continuat sã mã întorc la
Vechiul Testament din proprie iniþiativã.
Experienþa citirii Vechiului Testament s-a asemãnat cu experienþa citirii cãrþilor lui William Shakespeare. Într-un elan idealist,
am luat hotãrârea, la începutul unui an nou, sã citesc în decursul
anului toate cele treizeci ºi opt de piese de teatru ale lui Shakespeare.
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Dar, din cauza cãlãtoriilor pe care a trebuit sã le fac, a schimbãrii
domiciliului în alt stat ºi a altor întreruperi, am fost obligat sã prelungesc termenul limitã. Cu toate acestea, spre surpriza mea,
îndeplinirea acestei sarcini s-a dovedit a fi mai mult o încântare
decât un efort. La început trebuia sã caut în dicþionar cuvintele
arhaice, sã mã concentrez pentru a nu încurca personajele ºi sã-mi
depãºesc stângãcia totalã în citirea pieselor de teatru. Dar, pe
mãsurã ce continuam sã citesc ºi sã mã obiºnuiesc cu ritmul ºi
limbajul scrierii, mi-am dat seama cã lucrurile care îmi distrãgeau
atenþia de la lecturã au început sã disparã ºi m-am cufundat cu
totul în povestire. Abia aºteptam clipele de lecturã din fiecare
searã dedicatã lui Shakespeare.
Eram convins cã voi învãþa despre lumea lui Shakespeare ºi
despre oamenii care au trãit în ea. Dar am ajuns la concluzia cã
Shakespeare m-a învãþat mai mult despre lumea mea. Succesul lui
de dramaturg care a rãzbãtut pânã în zilele noastre se datoreazã
geniului sãu de a sonda secretele umanitãþii, talent care l-a fãcut
atrãgãtor pentru oamenii din Statele Unite, din China sau din Peru,
oameni care trãiesc la sute de ani dupã moartea lui. În piesele lui
ne regãsim pe noi înºine.
Am trecut prin acelaºi proces în ceea ce priveºte Vechiul
Testament. De la împotrivirea mea iniþialã, am trecut la un sentiment de ezitare, învins doar de sentimentul obligaþiei de a citi
cele trei sferturi neglijate ale Bibliei. Pe mãsurã ce am depãºit
unele bariere (la fel ca în cazul citirii lui Shakespeare), am ajuns
sã simt o nevoie de a citi, datoritã lucrurilor pe care le-am învãþat
din Vechiul Testament. În cele din urmã, am început sã doresc sã
citesc cele treizeci ºi nouã de cãrþi, care satisfãceau o anumitã
foame din sufletul meu, pe care nu o simþeam citind o altã carte,
nici chiar Noul Testament. Cãrþile Vechiului Testament m-au
învãþat despre Viaþa cu Dumnezeu: nu cum ar trebuie sã fie trãitã,
ci cum este trãitã în realitate.
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nici chiar Noul Testament. Cãrþile Vechiului Testament m-au
învãþat despre Viaþa cu Dumnezeu: nu cum ar trebuie sã fie trãitã,
ci cum este trãitã în realitate.

23

BIBLIA PE CARE A CITIT-O ISUS
Recunosc faptul cã recompensele oferite de Vechiul Testament nu se dobândesc cu uºurinþã. Este nevoie de timp ºi de efort
pentru a te simþi ca acasã în paginile lui. Toate realizãrile, cucerirea unor vârfuri muntoase, cântatul la chitarã, participarea la un
concurs de triatlon, fac necesarã depunerea unui efort mare ºi noi
perseverãm pentru cã suntem convinºi cã recompensele vor veni.
Cititorul Vechiului Testament se confruntã cu obstacole pe
care nu le întâlneºte în alte cãrþi. De exemplu, eu am evitat citirea
lui din cauza lipsei de continuitate. Vechiul Testament nu se
citeºte ca un roman cu o mare coeziune, deoarece conþine pãrþi
poetice, istorice, predici ºi povestiri scurte, materiale care au fost
scrise de diverºi autori ºi apoi compilate ca sã alcãtuiascã o carte.
Desigur, în acele vremuri nimeni nu s-a gândit la Vechiul
Testament ca la o singurã carte. Fiecare carte avea sulurile ei proprii, iar sulul unei cãrþi lungi, cum este Ieremia, avea pânã la cinci
metri lungime. Un evreu care intra în sinagogã putea vedea rafturi cu suluri, nu o singurã carte ºi, conºtient de diferenþele dintre
ele, alegea cartea pe care o dorea. (La anumite sãrbãtori solemne,
evreilor li se permitea sã citeascã dintr-o singurã carte, cum ar fi
Iov, Ieremia ºi Plângerile, pentru a rãmâne într-o stare sufleteascã
sobrã. Celelalte cãrþi le-ar fi oferit o plãcere prea mare.)
Cu toate acestea, eu consider cã este un lucru remarcabil faptul cã aceastã colecþie diversã de manuscrise scrise de-a lungul
unui mileniu de cãtre mai mulþi autori posedã unitatea pe care o
are. Pentru a aprecia aceastã caracteristicã, imaginaþi-vã o carte
care a început sã fie scrisã cu cinci sute de ani înainte de Columb
ºi care a fost încheiatã doar acum. Unitatea uimitoare a Bibliei
este una dintre dovezile convingãtoare cã Dumnezeu a condus
scrierea ei. Folosind o diversitate de autori ºi de situaþii culturale,
Dumnezeu ne-a oferit o consemnare completã a tot ceea ce a dorit
El ca noi sã cunoaºtem ºi este uimitor faptul cã pãrþile se îmbinã
atât de bine încât relateazã o singurã poveste.
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Cu cât am perseverat mai mult, cu atât am ajuns sã înþeleg
mai multe pasaje. Cu cât am înþeles mai multe pasaje, cu atât m-am
regãsit mai bine în acele pasaje. Chiar ºi într-o societate atât de
laicã cum este cea a Statelor Unite, bestselleruri precum Care of
the Soul (Grijile sufletului) de Thomas Moore ºi The Cloister
Walk (Viaþa la mânãstire) de Kathleen Norris scot la ivealã faptul
cã existã o foame spiritualã adâncã. Vechiul Testament se
adreseazã acestei nevoi mai profund decât orice altã carte. El nu
ne þine o lecþie de teologie, folosind concepte abstracte, aranjate
sistematic într-o ordine logicã. Dimpotrivã: ne predã un curs
avansat de trãire a Vieþii cu Dumnezeu, exprimându-se într-un stil
personal ºi plin de pasiune.

Nici unul dintre Testamente nu este suficient
Creºtinii aparþinãtori tuturor confesiunilor au ceva în comun:
toþi cred cã Vechiul Testament nu este suficient. Isus Mesia a venit
pentru a aduce „Noul legãmânt“ sau Noul Testament ºi, urmând
exemplul lui Pavel, ne întoarcem spre Vechiul Testament, considerându-l o perioadã de pregãtire. Sunt de acord cu acest lucru fãrã
nici o ezitare. Cu toate acestea, sunt tot mai convins de faptul cã
nici Noul Testament nu este suficient ca atare. Dacã nu l-am avea
decât pe el, nu am putea sã-L înþelegem pe Dumnezeu ºi nici
lumea noastrã.
Atunci când Thomas Cahill a scris cartea The Gifts of the
Jews (Darurile evreilor), a ales subtitlul „Cum un trib de nomazi
din deºert a schimbat modul în care toþi gândesc ºi simt“. Cu siguranþã cã are dreptate. Civilizaþiile occidentale s-au construit direct
pe temelia pusã de era Vechiului Testament ºi, fãrã ea, nu am
înþelege nimic din lumea occidentalã. Aºa cum aratã Cahill, credinþa monoteistã a evreilor ne-a dãruit Marele Întreg, un univers
unit care, fiind rezultatul acþiunii unui singur Creator, poate sã fie
studiat ºi schimbat ºtiinþific. Este o ironie faptul cã lumea noastrã
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tehnologicã modernã îºi are originea în acel trib de nomazi din
deºert.
Evreii ne-au mai dãruit ºi ceea ce Cahill numeºte „conºtiinþa
Vestului“, credinþa cã Dumnezeu se exprimã în principal prin
„vocea liniºtitã“ a conºtiinþei, nu prin manifestãri exterioare spectaculoase. Fiind un Dumnezeu al dragostei ºi al compasiunii, Lui
îi pasã de toate creaturile Lui, în special de oamenii care sunt
creaþi „dupã chipul ºi asemãnarea“ Sa ºi ne cheamã ºi pe noi sã
procedãm la fel. Fiecare persoanã de pe pãmânt are o demnitate
umanã inerentã. Urmându-L pe acel Dumnezeu, evreii ne-au oferit
un model al marilor miºcãri de eliberare din istoria modernã ºi al
legilor corecte care protejeazã drepturile celor slabi, ale
minoritãþilor ºi ale celor oprimaþi.
Conform lui Cahill, fãrã evrei
… nu am fi avut miºcarea aboliþionistã, reforma instituþiilor de detenþie, manifestarea antirãzboi, manifestarea
pentru drepturile oamenilor muncii, manifestarea drepturilor
omului, cele ale apãrãrii oamenilor sãraci, miºcarea antiapartheid din Africa de Sud, Sindicatul Solidaritatea din
Polonia, manifestãrile pentru libertatea cuvântului ºi prodemocraþie din þãrile Asiei, cum este Coreea de Sud, Filipine
ºi chiar China.

(

Atât de multe concepte ºi cuvinte pe care le folosim zilnic:
nou, individual, persoanã, istorie, libertate, spirit, dreptate, timp,
credinþã, pelerinaj, revoluþie, derivã din Vechiul Testament, încât
cu greu ne-am putea imagina lumea ºi locul nostru fãrã sã depindem de moºtenirea evreiascã. Un personaj comic dintr-una din
piesele de teatru ale lui Moliere îºi dã seama dintr-o datã:
„Vorbesc în prozã! Vorbesc în prozã!“ La fel, rãdãcinile noastre
sunt atât de adânc înfipte în modul de a gândi al Vechiului
Testament, în atât de multe feluri — drepturile omului, conducerea statelor, tratarea vecinilor, înþelegerea lui Dumnezeu — încât
noi deja vorbim ºi gândim „în Vechiul Testament“.
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Cu siguranþã cã nu putem înþelege Noul Testament fãrã
Vechiul Testament. Dovada este uºor de adus: încercaþi sã înþelegeþi Epistola cãtre Evrei, cea a lui Iuda sau Apocalipsa fãrã nici o
referire la conceptele Vechiului Testament. Acest lucru este imposibil (fapt ce poate explica de ce mulþi creºtini moderni evitã sã
citeascã ºi aceste cãrþi din Noul Testament). Evangheliile pot fi
citite ca o relatare de sine stãtãtoare, dar un cititor nefamiliarizat
cu Vechiul Testament nu va putea gãsi toatã bogãþia pe care o
conþin ele. Pavel s-a referit tot timpul la Vechiul Testament. Toþi
autorii Noului Testament, fãrã excepþie, au scris despre noua
lucrare a lui Dumnezeu pe pãmânt, privindu-o prin prisma lucrãrii
anterioare, mai „vechi“ a lui Dumnezeu.
Un filozof chinez cãlãrea întotdeauna cu spatele înainte pe
mãgarul lui pentru a nu-i fi distrasã atenþia de drum ºi pentru a
putea astfel medita la locul unde a fost. Biblia trebuie cititã, oarecum, în acest mod. Epistolele lumineazã înspre trecut, asupra
evenimentelor din Evanghelii, pentru a putea înþelege Evangheliile într-un mod nou. Epistolele ºi Evangheliile aruncã ºi ele o
luminã spre trecut, asupra Vechiului Testament.
Expresia „aºa cum au zis prorocii“ a fost timp de secole una
dintre cele mai puternice influenþe pentru venirea oamenilor la
credinþã. Iustin Martirul a pus convertirea sa pe seama impresiei
pe care a lãsat-o asupra sa acurateþea profeþiilor din Vechiul
Testament. Strãlucitul matematician francez Blaise Pascal a considerat de asemenea profeþiile împlinite unul dintre factorii cei
mai importanþi în credinþa sa. În zilele noastre, puþini creºtini
citesc profeþii altfel decât pentru a gãsi indicii pentru viitor, la fel
cum consultã tablele Ouija. Am pierdut profundul sentiment al
unitãþii dintre cele douã Testamente ale reformatorilor.
Înþelegerea civilizaþiei noastre ºi înþelegerea Bibliei pot fi
motivele cele mai importante pentru citirea Vechiului Testament,
dar titlul acestei cãrþi sugereazã cã motivul principal ar putea fi
urmãtorul: Vechiul Testament a fost Biblia cititã de Isus. El a gãsit
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în pasajele lui toate faptele importante despre El Însuºi ºi misiunea Lui. El a citat din Vechiul Testament pentru a lãmuri disputele cu oponenþii Sãi, fariseii, saducheii ºi chiar Satan însuºi.
Imaginile pe care le-a folosit Isus cu privire la El Însuºi: Mielul
lui Dumnezeu, Pãstorul cel bun, semnul lui Iona, piatra din capul
unghiului aruncatã de zidari, toate acestea au provenit direct de pe
paginile Vechiului Testament.
Conducerea Germaniei naziste a încercat sã amputeze
Vechiul Testament din Scriptura creºtinã, interzicând studierea
acestei „cãrþi evreieºti“ ºi cercetãtorii Vechiului Testament au fost
înlãturaþi din seminarii ºi de pe paginile revistelor teologice germane. În anul 1940, la apogeul puterii naziste, Dietrich Bonhoeffer
a sfidat autoritãþile publicând o carte despre Psalmi, dar a fost
amendat. La apel a argumentat convingãtor, susþinând cã a scris
despre cartea de rugãciuni pe care a folosit-o Isus Cristos Însuºi.
Isus a citat frecvent din Vechiul Testament, a susþinut Bonhoeffer,
ºi nu din vreo altã carte, deºi canonul evreiesc nu era închis din
punct de vedere oficial. În plus, o mare parte din Vechiul Testament Îl prezintã explicit sau implicit pe Isus.
De câte ori citim Vechiul Testament, citim Biblia pe care a
citit-o ºi a folosit-o Isus. Acestea sunt rugãciunile pe care le-a
fãcut Isus, poeziile pe care le-a memorat, cântecele pe care le-a
cântat, povestirile spuse înainte de culcare când era copil, profeþiile la care a meditat. El a respectat fiecare „iotã sau frânturã de
slovã“ din Scripturile evreieºti. Cu cât înþelegem mai bine
Vechiul Testament, cu atât Îl înþelegem mai bine pe Isus. Martin
Luther a spus: „Vechiul Testament este scrisoarea-testament a lui
Cristos, care a dorit sã fie deschisã dupã moartea Sa, cititã ºi
proclamatã pretutindeni prin evanghelie.“
Într-un pasaj interesant din Evanghelie, Luca ne spune cã
Isus a apãrut deodatã lângã cei doi ucenici care mergeau spre
Emaus. Cu toate cã vestea învierii se rãspândea cu iuþeala unui
incendiu, este evident faptul cã cei doi ucenici nu puteau crede
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încã, iar Isus a vãzut acest lucru privind la ochii lor deznãdãjduiþi.
Parcã jucându-le o farsã, Isus le-a cerut sã-I povesteascã tot ce se
întâmplase în ultimele zile cu acel om Isus, pe care ei încã nu L-au
recunoscut. Apoi i-a mustrat:
„O, nepricepuþilor ºi zãbavnici cu inima, când este
vorba sã credeþi tot ce au spus proorocii! Nu trebuia sã
sufere Hristosul aceste lucruri ºi sã intre în slava Sa?“ ªi a
început de la Moise ºi de la toþi proorocii ºi le-a tâlcuit, în
toate Scripturile, ce era cu privire la El.

Astãzi noi avem nevoie de o experienþã opusã experienþei de
pe drumul Emausului. Ucenicii au ºtiut ce au spus Moise ºi profeþii, dar nu au înþeles cum sã relaþioneze cuvintele lor la Isus,
Cristosul. Biserica modernã Îl cunoaºte pe Isus Cristosul, dar
pierde în ritm alert cunoaºterea lui Moise ºi a profeþilor.
O datã, Isus le-a vorbit despre doi oameni care ºi-au construit
case. Casele lor arãtau la fel în exterior. Diferenþa dintre ele s-a
vãzut când a venit furtuna. O casã a rãmas pe fundaþie, deºi a
plouat cu gãleata, pârâiaºele s-au umflat ºi vânturile puternice au
suflat, deoarece ea era construitã pe stâncã. Cea de-a doua casã,
construitã în mod nesãbuit pe nisip, s-a prãbuºit cu mare zgomot.
Fundaþia este importantã atât în construcþii, cât ºi în teologie.

Spune repede cum este Dumnezeu?
Conform spuselor lui Elaine Storkey, aceastã întrebare:
„Spune repede cum este Dumnezeu?“ i-a fost pusã la spital frãþiorului ei nou-nãscut de cãtre surioara lui de cinci ani când l-a vãzut
pentru prima oarã. Fiind foarte perspicace, ea s-a gândit cã fratele
ei, care tocmai a venit din Cer, ar putea avea informaþii proaspete
despre Dumnezeu. Din nefericire, noul-nãscutul a gângurit ceva
ºi a adormit.
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în pasajele lui toate faptele importante despre El Însuºi ºi misiunea Lui. El a citat din Vechiul Testament pentru a lãmuri disputele cu oponenþii Sãi, fariseii, saducheii ºi chiar Satan însuºi.
Imaginile pe care le-a folosit Isus cu privire la El Însuºi: Mielul
lui Dumnezeu, Pãstorul cel bun, semnul lui Iona, piatra din capul
unghiului aruncatã de zidari, toate acestea au provenit direct de pe
paginile Vechiului Testament.
Conducerea Germaniei naziste a încercat sã amputeze
Vechiul Testament din Scriptura creºtinã, interzicând studierea
acestei „cãrþi evreieºti“ ºi cercetãtorii Vechiului Testament au fost
înlãturaþi din seminarii ºi de pe paginile revistelor teologice germane. În anul 1940, la apogeul puterii naziste, Dietrich Bonhoeffer
a sfidat autoritãþile publicând o carte despre Psalmi, dar a fost
amendat. La apel a argumentat convingãtor, susþinând cã a scris
despre cartea de rugãciuni pe care a folosit-o Isus Cristos Însuºi.
Isus a citat frecvent din Vechiul Testament, a susþinut Bonhoeffer,
ºi nu din vreo altã carte, deºi canonul evreiesc nu era închis din
punct de vedere oficial. În plus, o mare parte din Vechiul Testament Îl prezintã explicit sau implicit pe Isus.
De câte ori citim Vechiul Testament, citim Biblia pe care a
citit-o ºi a folosit-o Isus. Acestea sunt rugãciunile pe care le-a
fãcut Isus, poeziile pe care le-a memorat, cântecele pe care le-a
cântat, povestirile spuse înainte de culcare când era copil, profeþiile la care a meditat. El a respectat fiecare „iotã sau frânturã de
slovã“ din Scripturile evreieºti. Cu cât înþelegem mai bine
Vechiul Testament, cu atât Îl înþelegem mai bine pe Isus. Martin
Luther a spus: „Vechiul Testament este scrisoarea-testament a lui
Cristos, care a dorit sã fie deschisã dupã moartea Sa, cititã ºi
proclamatã pretutindeni prin evanghelie.“
Într-un pasaj interesant din Evanghelie, Luca ne spune cã
Isus a apãrut deodatã lângã cei doi ucenici care mergeau spre
Emaus. Cu toate cã vestea învierii se rãspândea cu iuþeala unui
incendiu, este evident faptul cã cei doi ucenici nu puteau crede
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Vechiul Testament oferã un rãspuns la întrebarea fetiþei, un
rãspuns diferit de cel pe care l-am primi dacã am avea numai
Noul Testament. Cu toate cã Isus este „chipul Dumnezeului celui
nevãzut“, El s-a golit de Sine Însuºi, adicã de prerogativele lui
Dumnezeu pentru a deveni om. Regretatul profesor Langdon
Gilkery obiºnuia sã spunã cã, în cazul în care creºtinismul evanghelic are o erezie, aceastã erezie este neglijarea lui Dumnezeu
Tatãl, Creatorul, Susþinãtorul ºi Conducãtorul istoriei omenirii ºi
al tuturor comunitãþilor umane, în favoarea lui Isus, Fiul, care este
legat de sufletele oamenilor ºi de destinele lor.
Dacã am avea numai Evangheliile, am putea crede despre
Dumnezeu cã este limitat, prea uman ºi chiar slab, pentru cã Isus,
pânã la urmã, a sfârºit pe cruce. Evreii au avut obiecþii atât de
mari faþã de Isus pentru cã, în pofida afirmaþiilor Sale îndrãzneþe,
El nu s-a conformat concepþiei lor despre Dumnezeu. Ei L-au
respins pentru cã nu s-a ridicat la înãlþimea cerinþelor lor. Cartea
Apocalipsa ne prezintã o imagine diferitã a lui Isus: o luminã
strãlucitoare, o glorie mãreaþã ºi o putere nelimitatã, iar Vechiul
Testament, în acelaºi fel, completeazã imaginea despre Dumnezeu. La fel ca primii ucenici ai lui Isus, avem nevoie de aceastã
imagine despre Dumnezeu pentru a aprecia cât de mult ne-a iubit
încât s-a întrupat pentru noi ºi la cât de multe a renunþat
Dumnezeu.
Fãrã Vechiul Testament am avea o concepþie denaturatã ºi
limitatã despre Dumnezeu. Dumnezeu nu este o entitate filozoficã, ci Persoana care acþioneazã în istoria omenirii: Cel care l-a
creat pe Adam, Cel care i-a fãcut lui Noe o promisiune, Cel care
l-a chemat pe Avram ºi i-a spus lui Moise care este numele Sãu,
Cel care a binevoit sã locuiascã în deºert într-un cort, pentru a fi
aproape de poporul Lui. Începând cu Geneza, capitolul 1, Dumnezeu a dorit sã se facã cunoscut ºi Vechiul Testament este cea
mai completã revelaþie pe care o avem despre felul cum este
Dumnezeu.
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John Updike a spus: „Creierele noastre nu mai sunt condiþionate ca sã manifeste reverenþã ºi teamã sfântã.“ Însãºi aceste
cuvinte par demodate ºi, în aceeaºi mãsurã în care nu mai sunt la
modã, ne-am îndepãrtat ºi noi de imaginea lui Dumnezeu revelatã
în Vechiul Testament. Nu-L putem închide pe Dumnezeu într-o
cutie, nu-L putem explica în totalitate. Dumnezeu pare a fi ciudat
ºi misterios, o Fiinþã total diferitã, un Dumnezeu pe care ne este
greu sã-L înþelegem. Nimeni nu-I spune ce sã facã (ideea centralã
în discursul aspru al lui Dumnezeu adresat lui Iov).
Recunosc faptul cã Vechiul Testament îmi creeazã niºte
probleme pe care aº prefera sã le evit. Când citesc toate pasajele
referitoare la revelaþia lui Dumnezeu trebuie sã mã zbat ca sã le
înþeleg. „Uitã-te, deci, la bunãtatea ºi asprimea lui Dumnezeu“, a
scris Pavel creºtinilor din Roma. Eu aº prefera sã iau în considerare numai bunãtatea lui Dumnezeu, dar, dacã procedez aºa, îmi
construiesc propria imagine despre Dumnezeu, în loc sã depind
de revelaþia lui Dumnezeu despre Sine Însuºi. Nu îndrãznesc sã
vorbesc pentru Dumnezeu înainte de a-L asculta pe Dumnezeu
vorbind El Însuºi.
Imaginea pe care ne-o formãm despre Dumnezeu are un
impact enorm asupra noastrã. Este Dumnezeu un ceasornicar aflat
departe de noi, care a tras ceasul universului ºi priveºte de la distanþã cum funcþioneazã atâta timp cât mai are energie? Sau este
Dumnezeu un pãrinte grijuliu care se ocupã nu numai de univers,
ci de fiecare om în parte? Nu cred cã existã un proiect mai important decât acela de a reface imaginea lui Dumnezeu, adevãrata
concepþie despre El.
Este inevitabil ca sã transferãm asupra lui Dumnezeu sentimentele ºi reacþiile pãrinþilor noºtri. Lui George Bernard Shaw i-a
fost greu sã-L accepte pe Dumnezeu pentru cã tatãl sãu a fost un
om de nimic, un tatã mai mult absent, cãruia nu-i pãsa decât de
crichet ºi de baruri. La fel, C.S. Lewis s-a luptat mult pentru a
învinge imaginea tatãlui sãu întipãritã în fiinþa lui, un om dur care
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recurgea la citate din Cicero atunci când îºi certa copii. În
momentul în care a murit mama lui, s-a simþit de parcã Atlantisul
s-a prãbuºit iar el a rãmas izolat pe o insuliþã. Dupã ce a învãþat
la o ºcoalã publicã al cãrei director era un om foarte crud, despre
care s-a aflat apoi cã era nebun ºi a fost internat într-un ospiciu,
Lewis a trebuit sã depãºeascã impactul negativ al acestor doi bãrbaþi pentru a gãsi o cale de a-L iubi pe Dumnezeu.
Vechiul Testament Îl prezintã pe Dumnezeu ca Tatã, este adevãrat, dar un tatã diferit de tatãl cunoscut de Shaw ºi de Lewis. El
Îl prezintã pe Dumnezeu ca pe un leu, dar ºi ca pe un miel, ca pe
un rege, dar ºi ca pe un slujitor, ca pe un judecãtor, dar ºi ca pe un
pãstor. Atunci când credem cã L-am înþeles în sfârºit pe Dumnezeu, Vechiul Testament mai introduce o imagine nouã despre
El: Cel care ne ºopteºte, pãzitorul viei ºi altele.
La fel ca o bãtaie necontenitã la tobã, pe paginile Vechiului
Testament auzim mesajul consecvent cã lumea se învârte în jurul
lui Dumnezeu, nu în jurul nostru. Cultura evreilor era plinã de
multe lucruri care le aduceau aminte de Dumnezeu. Primul nãscut, fie dintre animale, fie dintre copii, era dedicat lui Dumnezeu;
ei purtau pasaje din Lege pe cap ºi la încheieturi, pe uºã se aflau
mementouri, cuvântul „binecuvântat“ era rostit de o sutã de ori pe
zi, chiar ºi pãrul le era aranjat în mod distinct, iar hainele lor
aveau ciucuri. Un evreu devotat nu putea sã petreacã nici o orã,
darãmite o zi întreagã, fãrã a vedea un memento al faptului cã
trãia în lumea lui Dumnezeu. Chiar ºi calendarul evreiesc indica
timpul dupã evenimente importante, precum Paºtele, Ziua Ispãºirii, nu doar dupã ciclurile agricole ºi dupã lunã. Ei credeau cã
lumea se aflã în proprietatea lui Dumnezeu. Viaþa umanã este
„sacrã“, ceea ce înseamnã cã ea Îi aparþine lui Dumnezeu, care
poate face cu ea ceea ce doreºte.
Noþiunile Vechiului Testament au o rezonanþã neamericanã.
Nu garanteazã documentele pe baza cãrora s-a întemeiat naþiunea
americanã dreptul omului la viaþã, libertate ºi cãutarea fericirii?
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Noi ne revoltãm împotriva oricãrui lucru care ne împiedicã sã ne
exercitãm drepturile personale ºi împotriva oricãrei persoane care
încearcã sã ne invadeze propriul spaþiu. În mediul nostru laic,
industrializat, putem petrece o întreagã sãptãmânã, nu doar o zi,
fãrã sã vedem ceva care sã ne aducã aminte cã trãim în lumea lui
Dumnezeu.
Îmi aduc aminte de un mesaj rostit la un serviciu de la capela
Colegiului Wheaton în anii 1970, când miºcarea Moartea lui
Dumnezeu atingea apogeul. Profesorul Robert Webber s-a gândit
sã dezbatã un subiect despre porunca a treia: „Sã nu iei în deºert
Numele Domnului, Dumnezeului tãu.“ De obicei noi interpretãm
aceastã poruncã în sensul ei îngust de a nu înjura, a spus Webber,
care a continuat apoi sã explice cã sensul poruncii este mult mai
larg: „sã nu trãieºti de parcã Dumnezeu nu ar exista.“ Sau, în sensul ei pozitiv: „Trãieºte mereu conºtient de existenþa lui Dumnezeu.“ Cu cât studiez mai mult aceastã poruncã în contextul ei
din Vechiul Testament, cu atât sunt mai de acord cu Webber.
Secretul unei vieþi trãite în conºtienþa existenþei lui Dumnezeu se
aflã în extraordinara moºtenire evreiascã a Vechiului Testament.
Nu propun sã ne întoarcem la purtarea zulufilor, a filacterilor
ºi la regimul alimentar care exclude carnea de porc ºi homarii, dar
cred cã avem multe de învãþat de la un popor a cãrui viaþã era centratã pe Dumnezeu. Când studiem legãmântul dintre Dumnezeu ºi
evreii antici, ceea ce remarcãm imediat este stricteþea lui, aparentul caracter arbitrar al unor legi. Dar printre evrei nu am observat
o reacþie asemãnãtoare. Foarte puþini dintre ei au mijlocit înaintea
lui Dumnezeu pentru anularea restricþiilor alimentare sau pentru
eliminarea unor obligaþii religioase. Mai degrabã, ei par uºuraþi
de faptul cã Dumnezeul lor, spre deosebire de zeii pãgâni din
jurul lor, a fost de acord sã defineascã relaþia dintre ei ºi El.
Cercetãtorul biblic puritan Petry Miller a fãcut o afirmaþie
interesantã: când ai un legãmânt cu Dumnezeu, nu mai ai de a
face cu o Divinitate inefabilã, îndepãrtatã, inabordabilã, ci ai un
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Noi ne revoltãm împotriva oricãrui lucru care ne împiedicã sã ne
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Dumnezeu pe care te poþi baza. Evreii ºi Dumnezeu au intrat
împreunã într-o istorie comunã ºi tot ce a existat în viaþa lor
reprezintã ecoul acestei istorii. Istoria lor este încã de la începutul
ei o poveste de dragoste. Dumnezeu i-a ales nu pentru cã erau mai
mulþi ºi mai puternici decât alte triburi, din contrã. Nu i-a ales nici
pentru superioritatea lor moralã, ci i-a ales pentru cã i-a iubit.
Ca orice îndrãgostit, Dumnezeu a tânjit dupã dragostea lor.
Toate poruncile date evreilor proveneau din prima poruncã: „Sã
iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta, cu tot sufletul tãu ºi cu toatã puterea ta.“ Desigur, evreii nu au reuºit sã
împlineascã aceastã poruncã, dar motivul pentru care acum
creºtinii numesc trei sferturi din Biblia lor „Vechiul“ Testament
este cã nici chiar incapacitatea lor fatidicã de a-L iubi pe Dumnezeu nu a reuºit sã anuleze dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu
a gãsit o cale nouã: un legãmânt, sau un testament-nou al dragostei Sale.
Soren Kierkegaard are la îndemânã douã sugestii pentru cititorul care se confruntã cu porþiunile dificile ale Bibliei. În primul
rând, citiþi Biblia ca pe o scrisoare de dragoste, spune el. Când vei
întâlni dificultãþi create de limbaj, culturã ºi alte bariere, considerã cã ele reprezintã procesul necesar pentru a înþelege mesajul
important al cuiva care te iubeºte. În al doilea rând, aplicã ceea ce
ai înþeles. Kierkegaard are un cuvânt de spus ºi la obiecþia cã
„existã atât de multe pasaje obscure în Sfintele Scripturi ºi cãrþi
întregi sunt adevãrate ghicitori“ rãspunzând cã el ia în considerare aceastã obiecþie numai dacã este fãcutã de cei care au aplicat
pe deplin toate pasajele uºor de înþeles!

Este Dumnezeu cu adevãrat bun?
Evreii au înãlþat timp de mii de ani urmãtoarea rugãciune:
„Lãudaþi pe Domnul, cãci este bun, cãci îndurarea Lui þine în
veac!“ Este o rugãciune foarte bunã ºi putem reflecta asupra ei,
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pentru cã astãzi punem la îndoialã chiar aceste douã lucruri. Este
Domnul bun? Þine îndurarea Sa [sau dragostea, KJV — n.tr.) în
veci? O singurã privire înspre trecut sau doar simpla citire a
titlurilor principale din ziarele de fiecare zi sunt suficiente pentru
ca orice om rezonabil sã înceapã sã se întrebe dacã aceste douã
afirmaþii îndrãzneþe sunt adevãrate. Vechiul Testament meritã
toatã atenþia noastrã tocmai din acest motiv, ºi anume cã evreii s-au
îndoit chiar de rugãciunea pe care o fãceau. Aºa cum se întâmplã
în orice relaþie apropiatã normalã, evreii au venit cu îndoielile lor
la cealaltã parte a relaþiei, la Dumnezeu Însuºi, ºi au primit un rãspuns direct.
Din Vechiul Testament învãþãm cum lucreazã Dumnezeu, un
mod de lucru care ne ia prin surprindere. Dumnezeu acþioneazã
încet, imprevizibil ºi paradoxal. Primele unsprezece capitole din
Geneza prezintã o serie de greºeli umane care pun sub semnul
îndoielii întreaga creaþie. Ca soluþie la aceste probleme, Dumnezeu prezintã un plan în Geneza, 12, plan care se ocupã de problema generalã a umanitãþii prin întemeierea unei anumite familii,
un trib care avea sã fie cunoscut cu numele de evrei. Prin ei, pântecele Întrupãrii, Dumnezeu va restaura întregul pãmânt ºi-l va
aduce la scopul lui iniþial.
O datã planul prezentat, Dumnezeu începe punerea lui în
aplicare în cel mai misterios mod cu putinþã. Pentru a întemeia
acest trib, Dumnezeu alege un pãgân dintr-o zonã care se aflã
acum în Irak ºi îl supune la o serie de teste, dintre care la multe a
cãzut. În Egipt, de exemplu, Avraam dã dovadã de o moralitate
inferioarã celei afiºate de închinãtorii zeului Soare.
Dupã ce promite cã din Avraam ºi Sara va ieºi un popor la fel
de numeros ca stelele de pe cer ºi ca nisipul de pe malul mãrii,
Dumnezeu ne oferã un studiu de caz în domeniul sterilitãþii.
Avraam ºi Sara au aºteptat pânã la nouãzeci de ani ca sã-ºi vadã
copilul. Rebeca, nora lor, a fost ºi ea incapabilã sã nascã, cel puþin
o perioadã de timp. Fiul ei, Iacov, a trebuit sã aºtepte paisprezece
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ani dupã soþia visurilor lui, ca sã afle cã ºi ea este sterilã. Trei generaþii consecutive de femei sterile par un început total lipsit de eficienþã pentru a da naºtere unui popor numeros.
Dupã ce face promisiuni asemãnãtoare legate de posesia unei
mari þãri (Avraam însuºi nu a posedat decât un loc de înmormântare în Canaan), Dumnezeu aranjeazã ca evreii sã plece în
Egipt, unde fac cãrãmizi timp de patru secole, pânã când Moise
intrã în scenã ºi îi conduce în þara promisã, nefericita cãlãtorie
durând patruzeci de ani în loc de douã sãptãmâni. Devine evident
faptul cã Dumnezeu lucreazã conform unui orar diferit de cel
folosit de nerãbdãtoarele fiinþe umane.
Surprizele continuã ºi în perioada Noului Testament, pentru
cã nici unul dintre mândrii cercetãtori evrei ai Scripturii nu L-a
recunoscut pe Mesia anunþat de Psalmi ºi de Profeþi în persoana
lui Isus din Nazaret. Mai mult, ei continuã sã facã acest lucru ºi
astãzi, când aceºti autopropuºi profeþi îi identificã în mod cert pe
tiranii ºi personajele importante ale lumii cu Anticristul, deºi au
observat cum Hitler, Stalin, Kissinger ºi Hussein au dispãrut din
istorie.
Creºtinii contemporani se confruntã cu multe promisiuni
neîmplinite. Sãrãcia mondialã ºi populaþia lumii continuã sã
creascã, iar creºtinismul, referindu-ne la procente, abia se mai
menþine pe poziþie. Planeta se îndreaptã împleticindu-se spre
autodistrugere. Aºteptãm ºi continuãm sã aºteptãm zilele glorioase promise în Profeþi ºi în Apocalipsa. De la Avraam, Iosif,
Moise ºi David învãþãm cã Dumnezeu acþioneazã în moduri pe
care noi nu le prevedem ºi poate cã nici nu le dorim. Uneori istoria lui Dumnezeu se pare cã se desfãºoarã pe un alt plan decât
istoria noastrã.
Vechiul Testament ne oferã indicii referitoare la tipul de istorie pe care o scrie Dumnezeu. Cartea Exodul le identificã dându-le
nume celor douã moaºe evreice care au contribuit la salvarea
vieþii lui Moise, dar nu se deranjeazã sã menþioneze numele lui
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faraon care conducea Egiptul în acea vreme (o omisiune care i-a
derutat dintotdeauna pe cercetãtori). Cartea 1 Regi acordã un total
de opt versete regelui Omri, deºi istoricii laici îl considerã unul
dintre cei mai puternici regi ai Israelului. În propria Sa istorie,
Dumnezeu nu este impresionat de mãrime, de putere sau de
bogãþie. Credinþa este pionul dorit de El ºi eroii pe care-i evidenþiazã sunt eroii credinþei, nu ai puterii sau ai bogãþiei.
Istoria lui Dumnezeu se concentreazã, în consecinþã, asupra
celor care-I rãmân credincioºi Lui, indiferent cum se desfãºoarã
lucrurile. Atunci când Nebucadneþar, unul dintre numeroºii tirani
care i-au persecutat pe evrei, îi ameninþã pe cei trei tineri cã îi va
arunca în cuptorul cu flãcãri, ei rãspund:
Iatã, Dumnezeul nostru, cãruia Îi slujim, poate sã ne
scoatã din cuptorul aprins ºi ne va scoate din mâna ta,
împãrate. ªi chiar de nu ne va scoate, sã ºtii, împãrate, cã nu
vom sluji dumnezeilor tãi, ºi nici nu ne vom închina chipului
din aur pe care l-ai înãlþat!

Imperii se ridicã ºi se prãbuºesc, conducãtori puternici se
ridicã la putere ºi cad. Acelaºi Nebucadneþar care a dat porunca
sã fie aruncaþi cei trei tineri în cuptorul cu foc ajunge nebun ºi se
hrãneºte cu iarbã ca vacile. Succesiunea imperiilor care urmeazã
imperiului sãu, Persia, Grecia ºi Roma, atât de puternice în zilele
lor de glorie, ajung în lada de gunoi a istoriei, în timp ce evreii,
poporul lui Dumnezeu, supravieþuiesc pogromurilor ucigãtoare.
Încet, dureros, Dumnezeu Îºi scrie propria istorie pe pãmânt prin
faptele urmaºilor Sãi credincioºi, unul câte unul.
Prin istoria lor îndureratã, evreii ne învaþã cea mai surprinzãtoare lecþie dintre toate: nu greºeºti dacã Îl personalizezi pe
Dumnezeu. Dumnezeu nu este o putere vagã, prezentã undeva în
eter, nici o abstracþiune cum au sugerat grecii, nici un supraom
senzual cãruia i s-au închinat romanii ºi, cu siguranþã, nu este ceasornicarul absent al deiºtilor. Dumnezeu este personal. El
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Dumnezeu. Dumnezeu nu este o putere vagã, prezentã undeva în
eter, nici o abstracþiune cum au sugerat grecii, nici un supraom
senzual cãruia i s-au închinat romanii ºi, cu siguranþã, nu este ceasornicarul absent al deiºtilor. Dumnezeu este personal. El
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pãtrunde în viaþa oamenilor, este interesat de familii, se aratã în
locuri neaºteptate, alege conducãtori puþin promiþãtori ºi le cere
socotealã oamenilor. Mai mult decât orice altceva, Dumnezeu
iubeºte.
Teologul evreu Abraham Heschel în cartea sa The Prophets
(Profeþii) remarcã:
Dumnezeu nu se descoperã profetului ca un absolut
abstract, ci printr-o relaþie personalã ºi intimã cu lumea. El
nu se mulþumeºte sã porunceascã ºi sã se aºtepte la ascultare,
ci este miºcat ºi influenþat de ceea ce se întâmplã în lume ºi
reacþioneazã în conformitate. Evenimentele ºi acþiunile
oamenilor trezesc în El bucurie sau tristeþe, plãcere sau
mânie […]. Faptele oamenilor Îl pot miºca, Îl pot influenþa,
Îl pot întrista sau, pe de altã parte, Îl pot bucura ºi Îi pot face
plãcere.
[…] Dumnezeul Israelului este un Dumnezeu care
iubeºte, un Dumnezeu care este cunoscut omului ºi preocupat
de om. El nu numai cã stãpâneºte lumea în maiestatea puterii
ºi înþelepciunii Sale, ci reacþioneazã în faþa evenimentelor
istoriei.

Mai mult decât celelalte cuvinte sugestive, Dumnezeu foloseºte cuvinte precum „copii“ ºi „preaiubiþi“ pentru a descrie relaþia
noastrã cu El, relaþie intimã ºi personalã. În Vechiul Testament
abundã imaginea soþ-mire. Dumnezeu „face curte“ poporului Sãu
ºi îl iubeºte cu multã pasiune, aºa cum un iubit simte pentru
aleasa lui. Atunci când poporul Sãu Îl ignorã, El se simte jignit,
dispreþuit, ca un iubit pãrãsit. Schimbând metaforele de-a lungul
generaþiilor, Vechiul Testament ne spune ºi nouã cã suntem copiii
lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cel mai bine înþelegem cum ne
priveºte Dumnezeu atunci când ne gândim la oamenii care
înseamnã cel mai mult pentru noi: propriul nostru copil, iubitul
sau iubita noastrã.
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Gândiþi-vã la un pãrinte plin de iubire care, înarmat cu o
camerã video, o îndeamnã pe fiica lui de un an sã nu se mai þinã
de masã ºi sã facã trei paºi spre el. „Vino, dragã, poþi sã mergi! Lasã
masa. Tati este aici.“ Gândiþi-vã la o adolescentã îndrãgostitã
pânã peste cap de un bãiat, care þine tot timpul telefonul la ureche, gândindu-se în fiecare secundã la cel care este ºi el „îndrãgostit nebuneºte“ de ea ºi îi aratã interes. Gândiþi-vã la aceste douã
scene ºi imaginaþi-vã cã Dumnezeu se aflã la un capãt, iar voi la
celãlalt. Acesta este mesajul Vechiului Testament.

Cine sunt prietenii lui Dumnezeu
Poþi afla foarte multe despre cineva uitându-te la prietenii pe
care ºi-i alege ºi nimic nu este mai surprinzãtor cu privire la
Dumnezeu decât uitându-te la prietenii pe care ªi i-a ales, cu cine
a hotãrât sã aibã relaþii strânse. Avraam a minþit în privinþa soþiei
sale ºi chiar a fost de acord sã o dea altcuiva de soþie, Iacov ºi-a
înºelat fratele, Moise a comis o crimã, David a comis atât adulter
cât ºi crimã, dar, cu toate acestea, toþi aceºti oameni au fost incluºi
în lista de favoriþi ai lui Dumnezeu. Iacov a primit un nume nou,
Israel (Cel ce luptã cu Dumnezeu), dupã o noapte întreagã de
luptã cu Dumnezeu ºi poporul lui Dumnezeu face referinþã de
atunci încoace la acea luptã. Oamenii lui Dumnezeu sunt, literalmente, copiii luptei.*
* Thomas F. Torrance (The Meditation of Christ — Meditaþiile lui Cristos) a
emis ipoteza cã antisemitismul îºi poate avea originea aici. Conflictul lui Israel
cu Dumnezeu, relaþia lui de dragoste-urã, oglindeºte propria noastrã relaþie. În
loc sã venim cu resentimentele noastre înaintea lui Dumnezeu, ne revãrsãm
mânia asupra evreilor, poporul ales al lui Dumnezeu: „[…] deºi disputa noastrã
realã este cu lumina pãtrunzãtoare a revelaþiei divine reflectatã de cãtre Israel,
ne refulãm toate resentimentelor asupra Israelului însuºi. Aici se aflã, dupã pãrerea mea, rãdãcina antisemitismului. Dar oriunde ºi oricând apare antisemitismul, el este o dovadã clarã cã oamenii se aflã în conflict cu Dumnezeu ºi este
vorba de acelaºi fel de conflict care ºi-a lãsat amprenta asupra Israelului. Nici
un alt popor nu s-a angajat cu Dumnezeu la acelaºi nivel de profunzime, nici cu
aceeaºi intensitate a contradicþiei dintre om ºi Dumnezeu cum a fãcut Israelul.“
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Dumnezeu are o explicaþie deschisã cu oamenii care s-au
plâns pe faþã, oameni ca Iov, Ieremia sau Iona. El s-a angrenat în
lungi discuþii contradictorii cu Avraam ºi Moise ºi uneori i-a lãsat
sã câºtige! În lupta Sa cu Iacov, Dumnezeu a aºteptat pânã la
ivirea zorilor pentru a-l lovi. Pânã atunci Iacov a rezistat. Este
evident faptul cã Dumnezeu preferã disputele oneste în locul supunerii lipsite de onestitate. El priveºte la fiinþele umane cu multã
seriozitate, poartã dialoguri cu ele, le include în planurile Sale ºi
ascultã de ele.
Dacã lecþia cea mai importantã a Vechiului Testament e cã
Dumnezeu este personal ºi apropiat de oameni, lecþia cea mai
importantã despre fiinþele umane este cã noi avem valoare. Ceea
ce spunem, cum ne purtãm, chiar ºi ceea ce gândim ºi simþim, toate
aceste lucruri au un efect enorm asupra lui Dumnezeu. De fapt,
ele au implicaþii cosmice.
Nouã, celor care trãim în era când putem vedea planeta noastrã din perspectiva unei nave spaþiale, ca un glob minuscul albastru ºi verde suspendat în vastitatea inimaginabilã a universului, ne
vine greu sã credem cã fiinþele ºi vieþile noastre conteazã. Ironia
este cã cele mai mari progrese tehnologice, cum este telescopul
Hubble, au arãtat cât de mici suntem din perspectiva cosmologicã. Ernst Becker a spus cã purtãm în pieptul nostru „durerea
caracterului cosmic special“, întrebându-ne cum putem avea o
valoare atât de mare în univers.
Bãiatul rãu al baschetului, Dennis Rodman, exprimã punctul
de vedere modern: „Dacã existã o fiinþã supremã, el/ea are mult
mai multe probleme pe cap decât sã se preocupe de stupidele
mele probleme.“ Dar Vechiul Testament este devotat infirmãrii
acestei obiecþii, pe care au avut-o ºi vechii evrei.
Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna ºi
stelele pe care le-ai fãcut, îmi zic: „Ce este omul, ca sã Te
gândeºti la el? ªi fiul omului, ca sã-l bagi în seamã?“
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Relatãrile mesopotamiene despre creaþie prezintã fiinþele
umane aproape ca pe niºte accidente ale creaþiei, fiinþe inferioare
fãcute pentru a sluji capriciile zeilor, pentru a le satisface nevoile
personale. Prin contrast, Geneza considerã bãrbatul ºi femeia ca
fiind apogeul creaþiei ºi le dãruieºte libertatea ºi puterea de a
decide — ºi a distruge — soarta restului creaþiei. Conform lui
Cicero, „Zeii se ocupã de probleme importante; ei le neglijeazã pe
cele mãrunte.“ Vechiul Testament nu le dã dreptate ºi prezintã un
Dumnezeu care îºi gãseºte „plãcerea în fiii oamenilor“. Psalmul 8,
care începe prin mirarea faþã de grija lui Dumnezeu pentru
oameni, continuã astfel:
L-ai fãcut cu puþin mai pe jos decât Dumnezeu ºi l-ai
încununat cu slavã ºi cu cinste. I-ai dat stãpânire peste
lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui…

David ºi ceilalþi psalmiºti au pãrut copleºiþi de noþiunea cã un
Dumnezeu „de acolo de sus“ din cer poate sã fie interesat de ceea
ce se întâmplã pe aceastã planetã neînsemnatã, dar Dumnezeu le
dovedeºte acest lucru în mod incontestabil de nenumãrate ori.
Mesajul cã acþiunile noastre conteazã pentru Dumnezeu defineºte
practic Vechiul Testament. Noi avem o influenþã profundã asupra
lui Dumnezeu. Un verset din profetul Þefania exprimã foarte bine
acest lucru:
Domnul Dumnezeul tãu este în mijlocul tãu, ca un viteaz
care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va
tãcea în dragostea Lui ºi nu va mai putea de veselie pentru
tine.

Oamenii de ºtiinþã contemporani, chiar ºi cei agnostici,
acceptã, deºi murmurând, „principiul antropic“ pentru cã universul
este atât de bine organizat încât pare menit sã sprijine existenþa
vieþii umane. Vechiul Testament susþine cã se aflã în funcþiune
mai mult decât un principiu antropic. Dumnezeu inverseazã
41

BIBLIA PE CARE A CITIT-O ISUS
Dumnezeu are o explicaþie deschisã cu oamenii care s-au
plâns pe faþã, oameni ca Iov, Ieremia sau Iona. El s-a angrenat în
lungi discuþii contradictorii cu Avraam ºi Moise ºi uneori i-a lãsat
sã câºtige! În lupta Sa cu Iacov, Dumnezeu a aºteptat pânã la
ivirea zorilor pentru a-l lovi. Pânã atunci Iacov a rezistat. Este
evident faptul cã Dumnezeu preferã disputele oneste în locul supunerii lipsite de onestitate. El priveºte la fiinþele umane cu multã
seriozitate, poartã dialoguri cu ele, le include în planurile Sale ºi
ascultã de ele.
Dacã lecþia cea mai importantã a Vechiului Testament e cã
Dumnezeu este personal ºi apropiat de oameni, lecþia cea mai
importantã despre fiinþele umane este cã noi avem valoare. Ceea
ce spunem, cum ne purtãm, chiar ºi ceea ce gândim ºi simþim, toate
aceste lucruri au un efect enorm asupra lui Dumnezeu. De fapt,
ele au implicaþii cosmice.
Nouã, celor care trãim în era când putem vedea planeta noastrã din perspectiva unei nave spaþiale, ca un glob minuscul albastru ºi verde suspendat în vastitatea inimaginabilã a universului, ne
vine greu sã credem cã fiinþele ºi vieþile noastre conteazã. Ironia
este cã cele mai mari progrese tehnologice, cum este telescopul
Hubble, au arãtat cât de mici suntem din perspectiva cosmologicã. Ernst Becker a spus cã purtãm în pieptul nostru „durerea
caracterului cosmic special“, întrebându-ne cum putem avea o
valoare atât de mare în univers.
Bãiatul rãu al baschetului, Dennis Rodman, exprimã punctul
de vedere modern: „Dacã existã o fiinþã supremã, el/ea are mult
mai multe probleme pe cap decât sã se preocupe de stupidele
mele probleme.“ Dar Vechiul Testament este devotat infirmãrii
acestei obiecþii, pe care au avut-o ºi vechii evrei.
Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna ºi
stelele pe care le-ai fãcut, îmi zic: „Ce este omul, ca sã Te
gândeºti la el? ªi fiul omului, ca sã-l bagi în seamã?“

40

Meritã Vechiul Testament efortul studierii lui?

Relatãrile mesopotamiene despre creaþie prezintã fiinþele
umane aproape ca pe niºte accidente ale creaþiei, fiinþe inferioare
fãcute pentru a sluji capriciile zeilor, pentru a le satisface nevoile
personale. Prin contrast, Geneza considerã bãrbatul ºi femeia ca
fiind apogeul creaþiei ºi le dãruieºte libertatea ºi puterea de a
decide — ºi a distruge — soarta restului creaþiei. Conform lui
Cicero, „Zeii se ocupã de probleme importante; ei le neglijeazã pe
cele mãrunte.“ Vechiul Testament nu le dã dreptate ºi prezintã un
Dumnezeu care îºi gãseºte „plãcerea în fiii oamenilor“. Psalmul 8,
care începe prin mirarea faþã de grija lui Dumnezeu pentru
oameni, continuã astfel:
L-ai fãcut cu puþin mai pe jos decât Dumnezeu ºi l-ai
încununat cu slavã ºi cu cinste. I-ai dat stãpânire peste
lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui…

David ºi ceilalþi psalmiºti au pãrut copleºiþi de noþiunea cã un
Dumnezeu „de acolo de sus“ din cer poate sã fie interesat de ceea
ce se întâmplã pe aceastã planetã neînsemnatã, dar Dumnezeu le
dovedeºte acest lucru în mod incontestabil de nenumãrate ori.
Mesajul cã acþiunile noastre conteazã pentru Dumnezeu defineºte
practic Vechiul Testament. Noi avem o influenþã profundã asupra
lui Dumnezeu. Un verset din profetul Þefania exprimã foarte bine
acest lucru:
Domnul Dumnezeul tãu este în mijlocul tãu, ca un viteaz
care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va
tãcea în dragostea Lui ºi nu va mai putea de veselie pentru
tine.

Oamenii de ºtiinþã contemporani, chiar ºi cei agnostici,
acceptã, deºi murmurând, „principiul antropic“ pentru cã universul
este atât de bine organizat încât pare menit sã sprijine existenþa
vieþii umane. Vechiul Testament susþine cã se aflã în funcþiune
mai mult decât un principiu antropic. Dumnezeu inverseazã
41

BIBLIA PE CARE A CITIT-O ISUS
sensul tuturor religiilor, care, pânã atunci, i-au prezentat pe zei
drept fiinþe supranaturale ale cãror acþiuni au repercusiuni pe
pãmânt, influenþând viaþa de pe planeta noastrã. Un zeu plânge ºi
pe pãmânt plouã; un zeu se supãrã ºi fulgerele lovesc pãmântul.
Vechiul Testament aratã — ºi niciunde mai clar decât în Iov — cã
situaþia este cu totul alta. O femeie disperatã se roagã ºi
Dumnezeu îi trimite un profet. Un bãtrân descumpãnit refuzã sã-L
blesteme pe Dumnezeu ºi impactul reverbereazã în întregul
univers.
Din acest motiv se poate afirma cu toatã corectitudinea cã
evreii au inventat istoria. Pentru ei istoria nu se rezumã la repetarea ciclurilor eternitãþii, ci la faptul cã acþiunile umane de pe
pãmânt conteazã ºi exact aceste reacþii umane au creat istoria.
Domnul Suveran al istoriei permite oamenilor sã exercite o influenþã asupra Lui, la fel cum ºi El exercitã influenþã asupra lor.
Filozoful Glenn Tinder face o deosebire între Destin ºi Soartã.
Evreii ne-au dãruit tuturor sentimentul Destinului, cã noi nu
existãm într-o lume fãrã sens ºi nu acþionãm conform capriciilor
unui zeu, ci existãm pentru a împlini un Destin semnificativ hotãrât pentru noi de un Dumnezeu personal.
Dacã vei vizita un muzeu cu artefacte ale vecinilor Israelului,
vei putea vedea schimbarea. În Egipt sau în Siria vei vedea zei ca
Osiris, Lil sau Astartea. Un evreu nu îþi poate arãta nimic de acest
gen deoarece imaginile cu Dumnezeu au fost interzise dintotdeauna. El nu va putea decât sã-þi repete istoria evreilor, istoria
unei relaþii: Dumnezeul nostru i-a vorbit lui Avraam, l-a chemat
pe Moise, ne-a chemat sã ieºim din Egipt. „Dumnezeu, spune
Jack Miles, este ca un romancier care […] îºi poate spune propria
poveste numai prin personajele sale.“
Pânã la urmã am început sã iubesc Vechiul Testament pentru
cã îmi oferea o istorie în care eram cuprins ºi eu. Pe mãsurã ce
m-am familiarizat cu personajele care s-au strãduit în diverse moduri
„sã se înþeleagã cu Dumnezeu“ m-am regãsit pe mine însumi în
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ele. În unele perioade m-am identificat cu Iov, cu Iacov, cu
Învãþãtorul din Eclesiastul, cu psalmiºtii în stãrile lor sufleteºti
schimbãtoare. Mi-am descoperit propria viaþã prin viaþa lor cu
Dumnezeu.
De câtva timp îi întreb pe prietenii mei: „Cum este o relaþie
cu Dumnezeu? Cum merge ea?“ Imaginaþi-vã varietatea de rãspunsuri pe care le primesc la aceastã întrebare de la Avraam,
Enoh, Ieremia, Isaia, Moise, Iacov, David, Iona ºi Iov. Fiecare a
avut experienþe radical diferite cu Dumnezeu ºi eu mã pot regãsi
în întâlnirile lor cu Dumnezeu ºi pot învãþa din ele. Viaþa cu
Dumnezeu este o problemã individualã ºi formulele generale nu
se aplicã uºor.
Kathleen Norris a fãcut mãrturisiri despre experienþele prin
care a trecut ca oaspete al unei mânãstiri benedictine, unde cãlugãrii psalmodiazã zilnic psalmi, dintre care unii exprimã o pace
evlavioasã, iar alþii conþin strigãtele adresate lui Dumnezeu în
care El este acuzat de absenþã sau de nedreptate. În timp însã, pe
mãsurã ce a ajuns sã îi cunoascã pe cãlugãri ºi pe alþi oaspeþi ai
mânãstirii care cântau psalmii, ea ºi-a dat seama cã cineva din
mânãstire se regãsea în cuvintele fiecãrui psalm. Fiecare psalm
reflecta un aspect al vieþii cu Dumnezeu ºi aceia care au ochi sã
vadã ºi urechi sã audã au perceput mesajul de care aveau nevoie.
Creºtinismul contemporan, cu aplecarea lui îngustã asupra
Epistolelor, a neglijat, dupã pãrerea mea, acest adevãr. Crescând
într-o bisericã, am învãþat despre viaþa creºtinã exclusiv de la
Pavel care, sugerez eu, nu este deloc un creºtin „tipic“. Pavel a
avut o experienþã miraculoasã când s-a convertit, apoi a experimentat o serie de minuni ºi de intervenþii supranaturale ºi, cu
excepþia capitolului 7 din Romani, binecuvântat sã fie acest capitol, se pare cã nu a întâmpinat prea mari greutãþi în trãirea marilor
idealuri ale vieþii creºtine, sau cel puþin nu la fel de mari ca mine.
Dupã ce Pavel a înþeles un lucru din punct de vedere intelectual,
emoþiile lui aveau tendinþa de a urma acest drum. Încercarea de
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sensul tuturor religiilor, care, pânã atunci, i-au prezentat pe zei
drept fiinþe supranaturale ale cãror acþiuni au repercusiuni pe
pãmânt, influenþând viaþa de pe planeta noastrã. Un zeu plânge ºi
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situaþia este cu totul alta. O femeie disperatã se roagã ºi
Dumnezeu îi trimite un profet. Un bãtrân descumpãnit refuzã sã-L
blesteme pe Dumnezeu ºi impactul reverbereazã în întregul
univers.
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unei relaþii: Dumnezeul nostru i-a vorbit lui Avraam, l-a chemat
pe Moise, ne-a chemat sã ieºim din Egipt. „Dumnezeu, spune
Jack Miles, este ca un romancier care […] îºi poate spune propria
poveste numai prin personajele sale.“
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m-am familiarizat cu personajele care s-au strãduit în diverse moduri
„sã se înþeleagã cu Dumnezeu“ m-am regãsit pe mine însumi în
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a-l imita pe Pavel (lucru pe care el însuºi ne-a încurajat sã-l
facem) nu este, dupã experienþa mea, mai uºoarã decât încercarea
de a-l imita pe Isus.
În Vechiul Testament am descoperit o þesãturã foarte frumoasã alcãtuitã din întâlniri cu Dumnezeu care oferã un cadru
important pentru exemplul lui Pavel. În Psalmi, de exemplu, am
gãsit dezorientare, confuzie, mânie, disperare ºi îngrijorare,
lucruri despre care nu am auzit în biserica mea. Noi ne-am grãbit
sã ajungem prea repede la experienþa „mai înaltã“ a victoriei spirituale. Spre mirarea mea, am învãþat cã aceºti psalmi „problematici“
au fost psalmii din care Noul Testament, ºi mai ales Isus, au citat
cel mai des!
Multã vreme m-am luptat cu idealurile imposibile ale Predicii de pe Munte ºi cu tonul Epistolelor: Dumnezeu a spus, deci
fã aºa. Am gãsit un mod de abordare extrem de diferit în cãrþi cum
sunt Proverbele sau Eclesiastul. Aceste cãrþi folosesc o abordare
mai moderatã, o „cale de mijloc“: câºtigã bani, dar nu prea mulþi,
distreazã-te fãrã sã devii hedonist. De fapt, acestea sunt principiile
pe care le-au folosit dintotdeauna pãrinþii în educarea copiilor.
Nu-mi pot imagina cum poate fi educat un copil de trei ani pe baza
principiilor din Predica de pe Munte.
Nu este intenþia mea sã fac o distincþie prea mare între Noul
Testament ºi cel Vechi. Dimpotrivã. Este o greºealã sã citeºti
Vechiul Testament numai pentru a-l pune în contrast cu Noul sau
pentru a ne mãri cunoaºterea despre Noul Testament. Citirea
Vechiului Testament nu este, aºa cum a sugerat un teolog, „citirea
corespondenþei trimise altcuiva“, ci este, de asemenea, corespondenþa trimisã nouã. Oamenii care apar în Vechiul Testament au
fost oameni reali care au învãþat sã se înþeleagã cu acelaºi
Dumnezeu cãruia mã închin ºi eu. Am nevoie sã învãþ din experienþele lor chiar ºi atunci când încerc sã încorporez mesajul nou
ºi minunat adus de Isus ºi dezvoltat de Pavel ºi de ceilalþi.

44

Meritã Vechiul Testament efortul studierii lui?

Jurnalul spiritual
În timpul când am scris acest capitol, a avut loc un eveniment
trist: a murit socrul meu. Hunter Norwood a trãit optzeci de ani,
o viaþã bogatã, deplinã. A plecat pe mare în 1942 ca sã fie misionar
în America de Sud, ºi-a construit cu propriile mâini o casã în
junglã, a înfiinþat o bisericã ºi un Institut Biblic ºi mai târziu s-a
întors în SUA pentru a coordona o agenþie misionarã. În acest
timp, el ºi soþia lui au crescut ºase fete minunate, una dintre ele
devenind soþia mea.
Hunter a fost un învãþãtor biblic par excellence ºi chiar dupã
ce s-a pensionat a cãutat noi modalitãþi de a-i învãþa pe oameni
Biblia. A predat cursuri la distanþã în cadrul Institutului Biblic
Moody. Mergea cu maºina patruzeci ºi cinci de minute în fiecare
duminicã pentru a preda Biblia la o clasã de la o bisericã prezbiterianã. Când sãnãtatea i s-a ºubrezit, stãtea în faþa clasei într-un
scaun cu rotile ºi abia mai ºoptea la un microfon. Cu ani în urmã
îl angajasem sã mã ajute la revizuirea lucrãrii The Student Bible,
pentru cã nu cunoºteam pe nimeni în care sã am atât de mare
încredere în privinþa documentãrii biblice.
În cele din urmã, din cauza cancerului ºi a unei boli degenerative a nervilor, a venit timpul când Hunter Norwood nu a mai
putut preda Biblia. O studia cu credincioºie în fiecare zi ºi se
ruga, având o listã de oameni pe care îi slujise de-a lungul anilor.
Credea din toatã inima în Viaþa Creºtinã Victorioasã ºi considera
Epistola cãtre Romani cartea sa favoritã, manualul sãu în privinþa
relaþiei cu Dumnezeu. Dar, pe mãsurã ce boala avansa, a început
sã punã la îndoialã unele aspecte ale Vieþii Creºtine Victorioase,
lucru care nu este surprinzãtor, având în vedere starea sa. I s-a pus
un cateter. ªi-a pierdut controlul asupra intestinelor sale.
Maxilarele îi tremurau atât de tare încât abia putea sã-ºi þinã proteza în gurã ºi vizitatorii îi cereau mereu sã repete ce a spus.
Mâinile îi tremurau ºi scãpa adesea tot ce avea în mânã. Este greu
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sã-þi pãstrezi un spirit de bucurie ºi de victorie atunci când trupul
tãu se revoltã împotriva ta, atunci când trebuie sã ceri ajutor pentru a putea bea un pahar cu apã sau pentru a-þi sufla nasul.
În ultimii doi ani de viaþã, lumea lui Hunter s-a fãcut tot mai
micã, mai întâi la dimensiunea unui dormitor cu un pat, apoi la
dimensiunea unui pat de spital, pe care-l pãrãsea foarte rar. Acolo
a început sã scrie într-un jurnal pânã când nu a mai putut þine un
creion în mânã ºi ºi-a descris lupta cu Dumnezeu. Acest jurnal a
ajuns la mine, un carneþel pe care îl am la îndemânã chiar acum
când scriu. Începând din spate, am gãsit listele cu oamenii pentru
care s-a rugat cu atâta credincioºie, ºaptesprezece pagini de liste
de rugãciune, în care erau trecute multe nume: familia lui lãrgitã
(lângã numele soþiei este ºi numele meu), indienii din America de
Sud, studenþii din multele clase unde a predat, misionarii pe care
i-a coordonat, biserica sa, vãduvele ºi vecinii. Paginile erau pãtate
cu mâncare, cafea sau lacrimi.
Dacã încep din partea cealaltã a jurnalului, pot citi despre
relaþia lui Hunter Norwood cu Dumnezeu. Ea se întinde pe
nouãsprezece pagini ºi pot vedea cum a avansat boala lui pe
mãsurã ce scrisul i se deteriora cu fiecare paginã. În cele mai
multe cazuri, el cita un verset biblic ºi apoi îl comenta pe scurt.
De câteva ori a scris despre starea lui fizicã: durerea de spate,
picioarele care nu-l mai þineau, pierderea forþei fizice, deshidratare. Ultima datã când a scris, cuvintele devenind greu lizibile, a
fost în 7 august, aproape cu un an înainte de a muri. În ultimul an
nu a mai putut scrie.
Ceea ce m-a izbit la jurnalul lui este faptul cã, dintre sute de
însemnãri, am putut gãsi doar nouã versete din Noul Testament,
celelalte fiind din Vechiul Testament. Voi reda doar câteva din
cele scrise de el în jurnal:
Psalmul 28. Tatã, ajutor! Sunt deprimat, trist ºi mi-e fricã.
2 Regi, 11-14. Atât de puþini oameni Îi sunt credincioºi lui
Dumnezeu, dar totuºi El are milã ºi îndurare!
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Psalmul 53:5. Au fost copleºiþi de spaimã, deºi nu exista nici
un motiv de teamã.
Psalmul 59:4. Scoalã-Te sã mã ajuþi, uitã-Te la necazul meu.
Iov, 42:2. ªtiu cã Tu poþi face orice lucru. Nici un plan al Tãu
nu poate fi împiedicat!
Psalmul 71:14. Cât despre mine, întotdeauna voi spera!
Psalmul 20:1. Fie ca Domnul sã-þi rãspundã atunci când te
afli în necaz, fie ca Domnul sã te protejeze!
2 Cronici, 28:20. Nu te teme ºi nu te descuraja pentru cã
Domnul Dumnezeu este cu tine.
Plângerile, 3:26. Este bine sã aºtepþi în tãcere salvarea
Domnului.
Psalmul 139. Tu m-ai fãcut într-un chip minunat.
Psalmul 27. Domnul este fortãreaþa vieþii mele, de cine sã mã
tem?
Iov, 23:10. Când El mã încearcã, voi ieºi ca aurul curat.
Psalmul 40:17. O, Dumnezeul meu, nu întârzia.
Iov, 36:15. El le-a vorbit în necazul lor.
Ieremia, 46:28. Nu te teme, Iacov, slujitorul Meu, cãci Eu
sunt cu tine, spune Domnul.
Psalmul 116:15. Cât de scumpã este înaintea Domnului
moartea sfinþilor Sãi.
Psalmul 121:2. Ajutorul meu vine de la Domnul.
Psalmul 10:14. Dar Tu, o Dumnezeule, Tu vezi necazul ºi
tristeþea.
Aceia dintre noi care l-am cunoscut mai îndeaproape pe
Hunter Norwood am putut vedea cã ultimii ani din viaþa lui au
fost, de departe, cei mai grei. Adversarii credinþei sale din Columbia au aruncat în el cu pietre. A avut de înfruntat aligatori, ºerpi
boa ºi peºti pirana în Peru. A crescut ºase fete în douã culturi
diferite. Dar nici una dintre aceste dificultãþi nu s-au comparat cu
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însemnãri, am putut gãsi doar nouã versete din Noul Testament,
celelalte fiind din Vechiul Testament. Voi reda doar câteva din
cele scrise de el în jurnal:
Psalmul 28. Tatã, ajutor! Sunt deprimat, trist ºi mi-e fricã.
2 Regi, 11-14. Atât de puþini oameni Îi sunt credincioºi lui
Dumnezeu, dar totuºi El are milã ºi îndurare!
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Psalmul 53:5. Au fost copleºiþi de spaimã, deºi nu exista nici
un motiv de teamã.
Psalmul 59:4. Scoalã-Te sã mã ajuþi, uitã-Te la necazul meu.
Iov, 42:2. ªtiu cã Tu poþi face orice lucru. Nici un plan al Tãu
nu poate fi împiedicat!
Psalmul 71:14. Cât despre mine, întotdeauna voi spera!
Psalmul 20:1. Fie ca Domnul sã-þi rãspundã atunci când te
afli în necaz, fie ca Domnul sã te protejeze!
2 Cronici, 28:20. Nu te teme ºi nu te descuraja pentru cã
Domnul Dumnezeu este cu tine.
Plângerile, 3:26. Este bine sã aºtepþi în tãcere salvarea
Domnului.
Psalmul 139. Tu m-ai fãcut într-un chip minunat.
Psalmul 27. Domnul este fortãreaþa vieþii mele, de cine sã mã
tem?
Iov, 23:10. Când El mã încearcã, voi ieºi ca aurul curat.
Psalmul 40:17. O, Dumnezeul meu, nu întârzia.
Iov, 36:15. El le-a vorbit în necazul lor.
Ieremia, 46:28. Nu te teme, Iacov, slujitorul Meu, cãci Eu
sunt cu tine, spune Domnul.
Psalmul 116:15. Cât de scumpã este înaintea Domnului
moartea sfinþilor Sãi.
Psalmul 121:2. Ajutorul meu vine de la Domnul.
Psalmul 10:14. Dar Tu, o Dumnezeule, Tu vezi necazul ºi
tristeþea.
Aceia dintre noi care l-am cunoscut mai îndeaproape pe
Hunter Norwood am putut vedea cã ultimii ani din viaþa lui au
fost, de departe, cei mai grei. Adversarii credinþei sale din Columbia au aruncat în el cu pietre. A avut de înfruntat aligatori, ºerpi
boa ºi peºti pirana în Peru. A crescut ºase fete în douã culturi
diferite. Dar nici una dintre aceste dificultãþi nu s-au comparat cu
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cele pe care le-a înfruntat pe patul de spital, unde a zãcut cât era
ziua de lungã, cu trupul inert, care-i sfida toate instrucþiunile ºi
cuprins de dorinþa de a muri. Înspre sfârºit, a trebuit sã depunã tot
efortul pentru a putea face cele mai simple acþiuni, înghiþitul ºi
respiratul.
Hunter a trecut printr-o crizã a credinþei în acei ultimi ºase ani,
o crizã despre care a vorbit deschis. Nu mai era satisfãcut de
rãspunsurile care îl mulþumeau înainte. ªi-a pierdut încrederea
spiritualã, nu în Dumnezeu, ci în el însuºi. Pe mãsurã ce devenea
tot mai îngrijorat, mai nerãbdãtor ºi mai temãtor, plângea plin de
amãrãciune din cauza incapacitãþii sale de a se controla. În faþa
morþii, a dorit din totul sufletul sã „încheie bine“, o expresie pe
care o repeta mereu. Cu toate acestea, din nou ºi din nou, se dezamãgea pe sine însuºi ºi se temea cã Îl dezamãgeºte ºi pe
Dumnezeu.
Credinþa sa fluctuantã, dar tare ca o stâncã, pe care Hunter a
gãsit-o în Vechiul Testament l-a susþinut atunci când nu mai avea
nici un alt punct de sprijin. Chiar ºi în momentele cele mai pline
de îndoieli, el gãsea alinare în realitatea cã unii dintre oamenii
favoriþi ai lui Dumnezeu au luptat cu aceiaºi demoni. El a învãþat
cã braþele Domnului sunt lungi ºi cã îi cuprind pe cei pe care El
îi iubeºte, nu numai când le merge bine ºi sunt fericiþi, ci mai ales
în perioadele de tulburare ºi necaz. Mã bucur cã, în acele zile
întunecate, Hunter Norwood a avut Vechiul Testament ca sprijin.
Dacă doriţi să citiţi şi următoarele capitole din această carte o puteţi
comanda la http://www.nouasperanta.ro/literatura.php .
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