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Valerie Elliot Shepard, Cu dragoste, - Scrisorile
personale și povestea de dragoste dintre Jim și
Elisabeth Elliot, Oradea, Scriptum, 2012

n anul 1505 d.Hr., Papa Iulius II (suveran pontif între 1503 - 1513) a comandat, pentru viitorul său mormânt,
o sculptură care să-l înfățișeze pe Moise.
Monumentul urma să fie realizat de reputatul artist renascentist italian Michelangelo
Buonarroti (1475–1564). Sculptura a fost realizată (foto) și acum se află în Biserica „San
Pietro in Vincoli”, dar comanditarul nu a mai
apucat să vadă forma finală. Cei care au însă
posibilitatea de a admira statuia rămân intrigați de un detaliu neobișnuit: eroul biblic
reprezentat de Michelangelo are coarne. Încă
și mai straniu este faptul că introducerea acestui detaliu a fost o justificare biblică, luată din
versiunea folosită atunci în context catolic,
anume Vulgata tradusă de Ieronim în sec. IV
d.Hr. În mod firesc, se naște întrebarea: „Ce
text biblic a avut Michelangelo sub ochi, de
a ajuns să-l reprezinte pe Moise cu coarne?”
Pentru a elucida misterul coarnelor lui
Moise, trebuie să pornim de la Exodul 34:29.
Contextul mai larg al acestui verset descrie
momentul în care Moise coboară de pe
Muntele Sinai după cele patruzeci de zile petrecute în prezența lui Dumnezeu. Potrivit textului latinesc, „Moise nu știa că fața lui are
coarne” (ignorabat quod cornuta esset facies
sua, v. 29). În versiunea greacă, datând din
sec. II î.Hr., nu se pomenește nimic despre
„coarne”. Potrivit Septuagintei, Moise „nu știa
că înfățișarea pielii feței sale era cuprinsă de
slavă”. Nici apelul la versiunile moderne nu
ne ajută să identificăm motivele pentru care
Moise a ajuns să aibă coarne în textul latinesc
și în operele de artă care s-au inspirat din
Vulgata.
Pentru a dezlega misterul, trebuie facem
un pas suplimentar, pentru a ne opri la textul
ebraic, care conține un cuvânt-cheie, pe care
îl vom reda în transliterare: „Moise nu știa că
pielea feței sale strălucea (qаr̄ an) pentru că
vorbise cu Domnul” (Ex. 34:29 EDCR). Verbul qаr̄ an este polisemantic și poate să fie tradus fie prin „a străluci”, fie prin „a avea coarne”. Influențat de faptul că radicalul QRN se
întâlnește și în termenul qeren („corn”), traducătorul Vulgatei a privilegiat a doua categorie de sens. În fapt, textul spune că fața lui
Moise este învăluită de raze. Acest sens al lui
qeren este atestat în Hab. 3:4: „din mâna Lui
pornesc raze (qarnayim)”.
Așadar, potrivit textului biblic, strălucirea feței lui Moise era asemănătoare unor
coarne de lumină.
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ulți dintre noi știu povestea lui Jim Elliot, misionarul ucis de membrii tribului Auca, și vorba sa devenită celebră: „Nu
e nebun cel ce renunță la ceea ce nu poate
păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate
pierde”. Elisabeth Elliot, soția lui Jim, a
continuat misiunea începută de soțul ei,
a conferențiat în multe locuri și a scris
despre viața și misiunea lui Jim Elliot –
„La umbra Celui Autotputernic” și „Prin
porțile splendorii” – precum și alte cărți
despre viața creștină.
Cartea pe care o prezint de data aceasta
ne dezvăluie detalii din viața lui Jim și a
lui Elisabeth de dinaintea de a se cunoaște
unul pe celălalt, și apoi din toată perioada
prieteniei și logodnei lor. Singura lor fiică,
Valerie Elliot Shepard, a selectat pasaje
din jurnalele și scrisorile părinților ei și a
surprins frământările, trăirile, bucuriile,
emoțiile și dorința neobosită a acestora de
a face mereu și mereu voia lui Dumnezeu.
Prietenia dintre Jim și Elisabeth (pe
atunci Elisabeth Howard) începe în anul
1948, deși prima mențiune despre Jim
pe care Elisabeth o face în jurnalul ei datează din anul 1947, Jim fiind coleg și
prieten cu Dave, fratele lui Elisabeth. Atât
Jim, cât și Elisabeth au fost preocupați,
încă de tineri, de dorința de a fi pe placul
lui Dumnezeu și de misiune, iar apariția
unor urme plăpânde de afecțiune reciprocă
îi împingea și mai tare către Dumnezeu.
Teama constantă a lui Jim și a lui
Elisabeth a fost ca nimeni și nimic să nu
le distragă atenția și dragostea față de
Dumnezeul pe care Îl slujeau. Preocuparea celor doi era în primul rând să descopere care era voia lui Dumnezeu pentru ei
(în mod separat), în ceea ce privea viața
de misiune, iar pentru aceasta se rugau,
studiau și erau mereu atenți la oportunitățile ce le apăreau în cale. O posibilă relație de prietenie și mai apoi de căsătorie
nu prea avea loc pe lista lor de priorități.
Jim Elliot a fost convins pe toată durata
prieteniei lor (care a durat cinci ani) că
nu trebuie să se căsătorească. Cu toate
acestea, Jim și Elisabeth au avut câteva
întâlniri și și-au scris sute de scrisori în
care povesteau despre trăirile lor cu Dumnezeu, despre activitățile lor și despre

Misterul „coarnelor de lumină”
ale lui Moise (Exodul 34:29)

sentimentele lor. Citind cartea „Cu dragoste,” se poate observa cum, pe măsură
ce timpul trecea și sentimentele lor erau
mai puternice, scrisorile erau mai pline
de afecțiune, iar ei doi erau mai maturi și
mai hotărâți în a-L pune în centrul vieții
și al relației dintre ei pe Hristos.
Scrierile lui Jim și ale lui Elisabeth
Elliot sunt adevărate comori care arată
adâncimea relației pe care amândoi au
avut-o cu Dumnezeu. Maturitatea și răbdarea cu care Elisabeth a știut să aștepte călăuzirea lui Dumnezeu în privința relației
cu Jim, disponibilitatea ei de a renunța
oricând la această prietenie, dacă asta ar
fi fost voia lui Dumnezeu, și capacitatea
ei de a rămâne integră în gânduri și gesturi sunt, pentru generația noastră, virtuți prețioase. Jim și Elisabeth s-au căsătorit pe 8 octombrie 1953 și și-au început
viața de misionari împreună.
În tot timpul prieteniei dintre ei, Dumnezeu lucrase la inimile lor și i-a pregătit
pentru ceva cu totul special: Jim urma
să moară ucis de cei pe care dorea să-i
evanghelizeze, iar Elisabeth Elliot, rămasă singură la doar trei ani de la căsătorie, a continuat să vorbească despre
Dumnezeu în multe moduri. „Învață-i pe
credincioși, iubito!” – acestea au fost ultimele cuvinte pe care Jim Elliot i l-a spus
lui Elisabeth înainte de a pleca cu avionul
spre plaja unde urma să fie ucis.

Iar Elisabeth Elliot a continuat să-i
învețe pe oameni despre Dumnezeu: prin
emisiunile radio, prin conferințe, prin cărțile pe care le-a scris și prin exemplul
personal.
Da, relația lui Jim și a lui Elisabeth a
fost una cu adevărat deosebită, pentru
că ei au avut o chemare deosebită. Deși
dinamica vieții și a relațiilor noastre este
diferită, în zilele noastre, de cea anilor
'50, consider că adolescenții și tinerii necăsătoriți sau care urmează să se căsătorească pot învăța multe principii sănătoase din povestea dintre Jim și Elisabeth. Iar cea mai mare lecție pe care cei
doi ne-au lăsat-o prin intermediul
scrisorilor și a jurnalelor lor este dorința
aprinsă de a-L pune pe Dumnezeu
mereu și mereu în centrul vieții lor.
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Episodul descris mai sus este precedat de
căderea israeliților în păcatul idolatriei. Naratorul anunță încă de la începutul narațiunii
legătura dintre Moise, ca reprezentant al
Domnului, și vițelul de aur făurit de israeliți
pe post de surogat religios (Ex. 32:1-2). Poporul
dorea să aibă o reprezentare vizuală a dumnezeului care i-a eliberat din robia egipteană.
Moise, mediatorul dintre Dumnezeu și popor,
părea să-și fi pierdut urma undeva pe munte.
Astfel, cele două episoade, cel al căderii și cel
al coborârii, sunt legate prin antiteza dintre
Moise, adevăratul reprezentant al lui
Dumnezeu, și erzațul cerut de popor.
Textul biblic nu conține informații despre forma idolului plăsmuit de Aaron, dar
simplul fapt că este vorba despre un animal
cu coarne introduce în text un contrast suplimentar, între vițelul de aur dorit de popor și
Moise, reprezentantul Dumnezeului adevărat. Strălucirea înșelătoare a aurului care a
luat forma unui idol pălește în fața strălucirii
care iradiază de pe chipul lui Moise. Dumnezeu le arată israeliților diferența calitativă
dintre lucrarea mâinilor lor și reprezentatul
Lui. În Orientului Apropiat antic, coarnele
reprezentau un simbol al puterii. Datorită razelor / coarnelor care îi înconjoară fața, Moise
se încarcă de acel atribut pe care fiii lui Israel
l-au atribuit, în mod eronat, vițelului de aur.
Moise a fost reconfirmat în rolul de mediator
al gloriei și prezenței divine în mijlocul taberei israelite. Demonstrația făcută de Dumnezeu este fără apel. Mesajul a fost cât se poate
de limpede.
În episodul prezentat mai sus, vițelul devine un simbol negativ, fiindcă este menționat în contextul idolatriei. Alte episoade
biblice sprijină aceste asocieri. Israelul idolatru este și el descris cu ajutorul unor metafore
din același registru tematic. În Deuteronom
32:15, text în care Israel primește numele de
alint „Ieșurun” („Cel drept”), se face aluziv
trimitere la Exodul 34. Generația care a ieșit
din Egipt este comparată cu un vițel care a
crescut și s-a făcut nărăvaș: „S-a îngrășat
Ieșurun și a azvârlit din picior”.
Revenind la episodul cu vițelul de aur,
mai trebuie spus că Israel este numit „un popor tare de cerbice” (Ex. 32:9; 33:5).
Expresia qeșe-ˁoref („cu grumazul înțepenit”, i.e. „încăpățânat”) era folosită, la propriu, pentru a descrie animalele de povară
care își înțepeneau grumazul pentru a se
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opune înjugării. În sens figurat, expresia este
folosită pentru a descrie atitudinea de împietrire a poporului care nu acceptă alinierea
la standardul cerut de Dumnezeu.
Implicațiile textului biblic din Exod 34
sunt relevante nu doar pentru generația pustiei, ci și pentru noi. Fața lui Moise a prins a
străluci în prezența lui Dumnezeu. În urma
întâlnirii cu Domnul, conducătorul israelit
a ajuns purtătorul acelei slave care a fost văzută de popor. Ecoul acestui episod răzbate
până la capătul celălalt al revelației biblice.
Apostolul Pavel folosește textul din Exod
34 în 2 Corinteni. Tema „slavei” (dóxa), preluată de Apostol din versiunea greacă, domină capitolul 3 al epistolei. Experiența lui
Moise devine, în epoca Duhului, experiența
oricărui credincios, fiindcă prin întoarcerea
la Domnul, orice om ajunge să vadă slava Lui,
„cu fața descoperită, ca într-o oglindă” și să
fie transformat „în același chip al Lui”.
Din relatarea care descrie idolatria generației Exodului și din semnificațiile chipului luminos al lui Moise înțelegem că este important ce mesaj transmitem mai departe
semenilor. Confruntați cu pericolul de a ne
închina idolilor poleiți ai acestei lumii și de
a fi definiți de valorile lor, trebuie să urmăm
exemplul lui Moise, adică să devenim oameni prin care persoana, gloria și valorile
lui Dumnezeu ajung să fie văzute de ceilalți.
Masterand Sorin Loghin
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