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Să ne amintim cu câtă bucurie vorbește apostolul Petru despre Sara: „ca
Sara, care asculta pe Avraam și
îl numea «domnul ei». Fiicele ei
v-ați făcut voi, dacă faceți binele
fără să vă temeți de ceva.” (1 Petru
3:6). Adică, având încredere în chemare,
având încredere în călătorie, având o
credință tare în Cel care v-a făcut promisiunile, așa cum a avut Sara. Așa a
ajuns Sara să fie mama lui Isaac, dar
iată Domnul o cheamă să fie și mama
tuturor femeilor credincioase, fidele
lui Dumnezeu și soților lor, pentru că
despre aceasta este vorba. Credincios,
adică fidel, este Cel care a făcut promisiunea și Sara arată multă încredere
în această fidelitate a lui Dumnezeu.
Ea a probat-o.
Știți cât a trăit Sara? În Geneza
23:1,2 ni se spune că Sara a trăit până
la vârsta de o sută douăzeci și șapte de
ani. Așa că l-a dus pe fiul ei Isaac până
la vârsta de treizeci și șase de ani. Isaac
era om în toată firea când Sara și-a încheiat călătoria pe acest pământ, fără
nici un pic de regret, fiindcă, așa cum
scrie în Evrei 11:12-13, Sara știa că are
un destin veșnic. Și destinul ei nu s-a
terminat la Hebron, într-un mormânt.
Destinul ei, alături de cel al soțul ei,
Avraam era așa cum spune tot apostolul
Petru: „Bărbaților, purtați-vă și
voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând
cinste femeii ca unui vas mai slab,
ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu
fie împiedicate rugăciunile voastre.” (1 Petru 3:7) Amin! Observăm
aici ce înseamnă o pereche de oameni
credincioși. Sara îl respectă pe Avraam
și în conversația cu Îngerul Domnului,
în Geneza 18: „Domnul meu, bărbatul,
este și el în vârstă, cum să mai avem
noi un copil?” (vezi Geneza 18:12-13).
Da, știm acest lucru, că așa vorbea Sara
despre soțul ei cu cei din gospodărie
când pregăteau masa pentru oaspeții
deosebiți pe care îi aveau în Geneza 18.
Dar nu este greu să ne dăm seama că,
la rândul lui, și Avraam, dădea cinste
Sarei, chiar dacă a avut și ea slăbiciunile ei. Pentru că soția, doamna casei,
este împreună moștenitoare a harului
vieții.
Aici, dragii mei, este o parte de învățătură pe care unii din noi o neglijăm.
Sunt două aspecte aici. Mai întâi, Sara îl
respectă pe Avraam și îl numește „domnul meu”. Apoi, am văzut cum rând pe
rând s-a dovedit că Avraam avea un
respect deosebit, dând cinste femeii.

Fiindcă era conștient că erau împreună
moștenitori ai acelorași binecuvântări.
Și atât de frumos pune aici în cuvinte
sfântul apostol Petru mesajul pentru
noi cei de astăzi, vorbind despre soții:
„ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții” (1 Pet. 3:7).
Da, suntem împreună pe același drum,
călători spre aceeași destinație – viața
veșnică. Har înseamnă o favoare nemeritată. N-am fi meritat, n-am fi avut
cum să ajungem noi acolo, pentru că
nimic necurat, nimic slab, n-ar putea
intra acolo. Oricine dintre noi va intra
acolo, intră numai prin har. Avraam, ca
și Noe, a crezut pe Dumnezeu și aceasta
i s-a socotit neprihănire. Sara a crezut
pe Cel care îi făcuse făgăduința, a dus
făgăduința la bun sfârșit, a născut. A
fost oare ușor să nască la nouăzeci de
ani? Întrebați doamnele mai în vârstă.
Nimeni nu se mai gândește astăzi la o
naștere la vârste înaintate. Am avut un
episod în România cu o doamnă care a
născut la șaizeci sau șaizeci și ceva de
ani și a fost un eveniment pentru prima
pagină a ziarelor. Chiar la treizeci și
cinci, la patruzeci de ani, dacă naște o
femeie este deja o problemă. Ce înseamnă să nască cineva ca Sara, o doamnă,
iată, la nouăzeci-nouăzeci și unu de ani?
N-a fost ușor, dar, fiindcă a conceput
prin credință, a primit putere să ducă
sarcina la bun sfârșit și apoi să-și crească
fiul până la treizeci și șase de ani. A fost
un mare har, o minune dumnezeiască!
Avraam era conștient de aceasta,
dar mai era conștient de încă ceva și
aș vrea ca noi toți, ca bărbați, să fim
conștienți de lucrul acesta: de atitudinea pe care o avem față de soție depinde
eficiența rugăciunilor noastre. Avem
încă ocazia să reparăm unele lucruri,
să punem lucrurile în ordine în familie, cu soția noastră, cu copiii noștri,
pentru că așa încheie sfântul apostol
Petru aici: „ca să nu fie împiedicate
rugăciunile voastre” (1 Petru 3:7).
Dacă vrem să dăm cale liberă rugăciunilor noastre spre tronul de har al lui
Dumnezeu trebuie să trăim în armonie
cu soția și chiar și cu copiii!
Zilele acestea ne rugăm și vom zice:
„Binecuvântează, Doamne, România!
Ajută, Doamne, familiilor noastre! Ajută-ne, Doamne, să reparăm altarele
adeseori dărâmate din familiile noastre. Te rugăm, Doamne, ajută-ne!”
Vrem să fim ascultați? Sunt sigur că da!
Pentru că noi nu facem din rugăciunea
noastră doar un act religios, formal, de
care să ne achităm și să plecăm mai departe. Pentru noi, rugăciunea este o conversație cu Dumnezeu și noi așteptăm
răspuns de la Dumnezeu. N-am vrea

ca rugăciunile noastre să fie împiedicate.
Prin credință, așadar, ca și Sara, de
la o deficiență, la puterea de a concepe,
de a crede planul lui Dumnezeu.
Vom face aceasta prin credință, pas cu
pas, până la capăt, știind că s-ar putea să
trecem prin valea umbrei morții - știm
că aceasta este o chestiune temporară
pentru că și dincolo de mormânt, credincios este Cel care a făcut promisiunea.
Și noi, ca și Avraam, acolo vrem să ajungem, într-o Patrie Cerească. La fel și-a
dorit și Sara, alături de soțul ei. Așa ne
dorim și noi, alături de soț / soție și de
cei dragi din familia noastră, împreună
moștenitori ai harului vieții.

Ajută-ne, Doamne, și Îți
mulțumim că, prin credință,
totul este cu putință. Amin!

Mireasma
primăverii
Se-arată florile pe câmp;
Mireasma lor mă-mbie
Un imn, din inimă să cânt
Cu-a slavei simfonie...
E primăvară pe pământ,
E cânt și armonie;
În inimă renaște iar
Speranța-n veșnicie!
Când toate-L laudă cu har,
Mai poți opri cântarea?
Căci, de la El avem, în dar,
Viața și mișcarea!
Chiar dacă mâine s-or usca,
Splendoarea lor va trece
Și-n zborul lor, vor săruta,
Căzând, țărâna rece...
O primăvară va veni
Cum n-a mai fost vreodată,
Când tot ce-i vechi se va-nnoi
De seva-nmiresmată...
Atunci, Hristos ne va-mbrăca
În straie de lumină;
Parfum de cer vom emana,
Ca florile-n grădină...
De ești săpat în palma Sa
Ca fiu al învierii,
Găsești, de vrei, la Golgota
Mireasma primăverii!

LIDIA DUCIUC

Psalmul 87 – Între Ierusalimul vechi și Noul Ierusalim

P

saltirea este cartea din care se
citește în fiecare duminică în
bisericile penticostale. Probabil nicio altă carte biblică nu are cota de
popularitate a Psalmilor. Totuși, în ce
măsură este ea înțeleasă deplin? Când punem această întrebare, avem în vedere
faptul că Psalmii urmează convenții literare specifice antichității. Cartea Psalmilor
ne pune în fața unor reflecții teologice rafinate, care necesită efort pentru a putea
fi înțelese în profunzime. De asemenea,
ea conține teme teologice veterotestamentare care îmbină profunzimea cu rafinamentul artistic.
Unii cititori vor avea dificultăți în
înțelegerea textului Psalmilor din cauza
distanței dintre contextul psalmiștilor
și contextul cititorului contemporan. Dificultatea este amplificată atunci când psalmii citiți fac referire la un anumit mod
de a înțelege lumea, specific contextului
antic. Putem exemplifica această dificultate cu ajutorul Psalmului 87, care este
dedicat cetății Ierusalim. Nouă ne este
greu să înțelegem de ce un autor ar compune un cântec în onoarea unei cetăți.
Pentru a înțelege motivele care l-au făcut
pe compozitor să cânte despre Ierusalim,
trebuie să aprofundăm contextul în care
a scris compozitorul.
În perioada antică, în Mesopotamia,

și nu numai, cetatea avea un rol fundamental, nu doar pentru individ, ci și pentru națiunea propriu-zisă. Nomadismul
era considerat un mod de viață inferior,
un semn de primitivism. În schimb, sedentarismul și viața în cetate erau considerate superioare. Cetatea, în organizarea
ei, reflecta ordinea cosmosului. Pentru
antici, cetățile erau ctitorite de zei. În
aceeași linie de gândire, regalității îi era
atribuită origine divină. Astfel, cetatea
și regalitatea erau orânduite prin voință
divină. Nu întâmplător, fiecare cetate avea
o zeitate protectoare, al cărei templu se
afla în cetate. Bunăstarea acesteia depindea de modul în care locuitorii cetății se
raportau la zeitatea protectoare.
Între gândirea biblică și cea mesopotamiană există, atât puncte de convergență, cât și deosebiri fundamentale.
Potrivit unor pasaje veterotestamentare, Dumnezeu locuiește în Templul Său,
în cetatea Ierusalim, de unde cârmuiește,
atât lumea văzută, cât și lumea nevăzută,
inaccesibilă nouă (vezi și Ps. 122:5). Cu
toate acestea, nu Dumnezeu a întemeiat
Ierusalimul, ci El doar l-a ales pentru a-Și
așeza locuința acolo. De asemenea, El
este cel care a ales locul în care avea să fie
ridicat Templul. Dumnezeu nu domnește
doar peste o cetate, ci peste întreg pământul. Deși este stăpân peste tot universul,

Dumnezeu a ales să locuiască în Templul
din Ierusalim, fiindcă dorește să locuiască
împreună cu poporul Său. Locuirea lui
Dumnezeu în Templul din Ierusalim evocă
locuirea Sa în Eden cu omul și anunță locuirea Lui cu noi în momentul instaurării
depline a Împărăției Sale (Apoc. 21:3). De
asemenea, locuirea lui Dumnezeu în Templul din Ierusalim prefigurează întruparea Domnului Isus. Anticipează momentul
în care Dumnezeu a coborât între oameni,
într-o manieră inedită și de o profunzime
care depășește capacitatea noastră de înțelegere (In. 1:14).
Psalmul 87 prezintă alegerea Ierusalimului ca locuință a lui Dumnezeu, prin
referirea la faptul că cetatea este așezată
pe „munții cei sfinți” (v. 1). Temeliile cetății sunt sfinte, datorită alegerii făcute de
Dumnezeu. Din acest loc unic, Dumnezeu
Își manifestă domnia asupra întregului
pământ.
Inevitabil, locuirea lui Dumnezeu
într-un anumit areal geografic își va lăsa
amprenta asupra tuturor aspectelor umane ale locului respectiv. Când se referă la
„porți” („Dumnezeu iubește porțile Sionului” - v. 2) psalmistul are în vedere
întreaga activitate socială, economică și
judiciară din Ierusalim. În antichitate,
poarta era locul în care se tranșau dispu(continuare în pag. 29)
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