Capitolul 7

Atunci a venit Amalec!

În capitolul anterior am våzut ceva din semniﬁcaøia manei.
Acum trebuie så ne întoarcem la Exod 17, pentru a putea înøelege
la ce s-a referit Pavel când a scris, în 1 Corinteni 10, nu doar despre
„mâncarea duhovniceascå“ (versetul 3), dar µi despre „aceeaµi
båuturå duhovniceascå, pentru cå beau dintr-o stâncå duhovniceascå
ce venea dupå ei; µi stânca era Cristos“ (versetul 4).
Când copiii lui Israel au cålåtorit din Pustia Sin, au vrut så-µi
ridice corturile la Reﬁdim, dar nu era apå; µi, aµa cum devenise din
ce în ce mai caracteristic pentru ei în pustie, au cârtit împotriva lui
Moise µi l-au acuzat, iar „Moise a strigat cåtre Domnul µi a zis: Ce
så fac cu poporul acesta? Încå puøin µi au så må ucidå cu pietre“
(Exod 17:4). Drept råspuns la strigåtul lui, Dumnezeu i-a spus lui
Moise så ia în mânå toiagul cu care despårøise râul, µi i-a zis: „Iatå,
Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca, µi va
øâµni apå din ea, µi poporul va bea.“ (17:6). Moise a fåcut aµa µi apa
a øâµnit din stânca lovitå. Poporul a båut µi setea i-a fost potolitå.
Imaginea de aici este clarå. Apa din stânca lovitå, într-un påmânt
arid, reprezintå darul vieøii veµnice, prin Domnul Isus Cristos cel
cruciﬁcat, pentru cå, aµa cum aﬁrmå apostolul Pavel, „acea stâncå
era Cristos“.
Aµa cum vom vedea mai târziu, aceastå întâmplare nu reprezintå
totul, ci doar începutul, pentru cå aici, într-adevår, este singurul
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loc în care poate începe istoria råscumpårårii omului – în locul în
care a fost lovitå Stânca.
Sub crucea lui Isus
Må aµez bucuros,
E umbra unei stânci puternice,
Într-o øarå seacå;
O caså în pustie,
Odihnå pe cale,
Dupå cåldura dogoritoare a amiezei,
Ωi dupå povara zilei.
O, adåpost sigur µi fericit!
O, refugiu încercat µi dulce!
O, loc de întâlnire între dragostea cerului
Ωi dreptatea divinå!
Aµa cum sfântului patriarh
I s-a dat acel vis minunat,
Tot aµa îmi pare mie crucea Mântuitorului,
O scarå spre ceruri.
Aici este portretul întreit pe care Dumnezeul îl face poporului
råscumpårat care tråieµte în pustie: au fost botezaøi pentru Moise –
creµtinul identiﬁcat cu Cristos µi adus împreunå cu El din moarte la
viaøå. Mâncau toøi din mana zilnicå – creµtinul care experimenteazå
mårturia Duhului Sfânt în inima sa cu privire la faptul cå el este copilul
lui Dumnezeu, pecetluit pentru ziua råscumpårårii, dar care gustå doar
puøin din ceea ce Cristos poate fi pentru cei care se bucurå de plinåtatea
Duhului Såu. Au fost råcoriøi cu apå din stânca lovitå – creµtinul care
primeµte darul vieøii veµnice, pe baza råscumpårårii prin sângele preøios
al Domnului Isus Cristos cruciﬁcat. Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri,
„...muløi dintre ei nu au fost plåcuøi lui Dumnezeu.“
Întorcându-ne la Exod 17, vedem cå, imediat ce Dumnezeu a
dat apå poporului din stânca lovitå de Moise, „a venit Amalec så
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batå pe Israel la Reﬁdim.“ Aici Amalec este o întruchipare a cårnii
cåutând cu orice preø så împiedice înaintarea poporului råscumpårat
al lui Dumnezeu prin pustie spre øara promiså.
Nu era planul lui Dumnezeu ca poporul Lui så råmânå în locul
în care fusese lovitå stânca. Moise le reaminteµte israeliøilor în
Deuteronom 1:6: „Domnul Dumnezeul nostru ne-a vorbit la Horeb,
zicând: ‚Aøi locuit destulå vreme la muntele acesta.’“ Cât au locuit
ei la muntele Horeb? Destulå vreme! „Întoarceøi-vå µi plecaøi;
duceøi-vå... Vedeøi, v-am pus øara înainte; intraøi µi luaøi în ståpânire
øara pe care Domnul a jurat pårinøilor voµtri, Avraam, Isaac µi Iacov,
cå o va da lor µi seminøei lor dupå ei“ (vers. 7, 8). Cu alte cuvinte,
„Coborâøi, mergeøi înainte µi intraøi!“ Dar era treaba µi ambiøia lui
Amalec så împiedice acest lucru!
Amalec ne oferå un studiu fascinant µi ilustreazå consecvenøa
neabåtutå a Duhului Sfânt în limbajul pe care-l foloseµte pentru a
revela adevårul pe tot cuprinsul Bibliei. El foloseµte tot felul de
simboluri pentru a ilustra acelaµi principiu spiritual; dar aceste
simboluri sunt folosite de El cu o consecvenøå desåvârµitå în
întreaga Scripturå.
Aceasta este una dintre cele mai remarcabile dovezi ale inspiraøiei
divine a Bibliei. Vei descoperi cå Biblia prinde viaøå într-un mod
nou, µi Vechiul Testament, în special, va deveni mult mai bogat, o
Carte încårcatå cu semniﬁcaøii spirituale, dacå Îi vei permite Duhului
Sfânt så te înveøe sensul limbajului pe care îl foloseµte.
Am våzut deja cå imediat ce Duhul Sfânt este pus în duhul tåu
omenesc, iar tu devii un påcåtos råscumpårat, sarcina Lui este så-øi
invadeze suﬂetul, så restabileascå acolo suveranitatea Domnului
Isus în mintea, sentimentele µi voinøa ta – pentru ca întreaga ta
personalitate umanå så devinå disponibilå pentru El, care a venit
så locuiascå din nou în umanitatea ta råscumpåratå, µi ca trupul tåu
så devinå templul Dumnezeului celui viu.
Totuµi, apare imediat împotrivirea cårnii: „Cåci carnea pofteµte
împotriva Duhului, µi Duhul împotriva cårnii“ (Galateni 5:17).
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Carnea luptå împotriva oricårei încercåri a Duhului lui Dumnezeu
de a te conduce spre maturitate spiritualå. Amalec stå de-a
curmeziµul în calea ta, chiar de la începutul vieøii tale creµtine.
„Atunci Moise a zis lui Iosua: „Alege niµte bårbaøi µi ieµi de
luptå împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului
cu toiagul lui Dumnezeu în mânå. Iosua a fåcut ce-i spusese Moise
µi a ieµit så lupte împotriva lui Amalec“ (Exod 17:9, 10).
Aµadar, Iosua era pe câmpul de luptå împotriva vråjmaµului;
totuµi, rezultatul luptei nu øinea de el, deoarece „...când îµi ridica
Moise mâna, era mai tare Israel; µi când îµi låsa mâna în jos, era
mai tare Amalec.“ Principiul este clar. Victoria împotriva lui Amalec
este datå de Dumnezeu; ea nu poate fi câµtigatå, poate fi numai
primitå, µi aceasta prin exersarea credinøei.
În Exod 4, vedem cå, dupå ce Dumnezeu l-a împuternicit pe
Moise så ﬁe un instrument în mâinile Sale pentru scoaterea
poporului Såu din Egipt, Moise a råspuns:
„Moise a råspuns µi a zis: „Iatå cå n-au så må creadå, nici n-au
så asculte de glasul meu. Ci vor zice: ‘Nu øi s-a aråtat Domnul!’
„Domnul i-a zis: ‘Ce ai în mânå?’ El a råspuns: ‘Un toiag’. Domnul
a zis: ‘Aruncå-l la påmânt’. El l-a aruncat la påmânt µi toiagul s-a
prefåcut într-un µarpe. Moise fugea de el. Domnul i-a zis lui Moise:
‘Întinde-øi mâna µi apucå-l de coadå’. El a întins mâna µi l-a apucat;
µi µarpele s-a prefåcut iaråµi într-un toiag în mâna lui“ (vers. 1-4).
Acesta a fost semnul pe care Dumnezeu i l-a dat lui Moise cu privire
la o victorie deja obøinutå, o victorie pe care Dumnezeu le-o då
celor care se încred în El. Când a fugit de µarpe, Dumnezeu i-a
spus: „Nu fugi de el! Întoarce-te! Înfruntå-l! Întinde-øi mâna µi
apucå-l de coadå!“ – µi, în momentul în care Moise µi-a întins mâna
µi l-a luat, µarpele a devenit la fel de neajutorat µi inofensiv ca un
toiag.
Care este µarpele din viaøa ta din faøa cåruia fugi? În calitatea
ta de creµtin, ce anume te urmåreµte? Sau de ce øi-e teamå?
Dumnezeu spune: „Nu mai fugi – µi pentru tine este victorie!
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Întoarce-te, întinde-øi mâna µi primeµte victoria pe care øi-o dau
Eu.“ Când Moise îµi låsa mâna jos, Amalec era mai tare µi Iosua
ducea o luptå deja pierdutå. Când Moise îµi ridica mâna, Iosua era
mai tare – µi se bucura de o victorie deja câµtigatå.
Existå nenumåraøi creµtini care duc o luptå deja pierdutå,
încercând så învingå subtilitåøile påcatului prin forøele proprii.
Aceasta este o luptå pe care poøi så o duci în ﬁecare zi, dar îøi spun
de pe-acum cå este o luptå pe care nu o poøi câµtiga! Este o luptå
deja pierdutå, pierdutå cu primul Adam, care a fost fåcut un suﬂet
viu µi a murit; dar ultimul Adam, Isus Cristos, a învins deja påcatul
µi moartea µi iadul, µi pe Satan însuµi! De ce nu accepøi în El victoria pe care a câµtigat-o deja? Victoria asupra cårnii nu trebuie
obøinutå – ea trebuie primitå.
„Umblaøi cârmuiøi de Duhul µi nu veøi împlini poftele cårnii“
(Galateni 5:16). Nu conteazå ce te ameninøå; dacå umbli cârmuit
de Duhul, poøi så te întorci µi så-øi înfrunøi inamicul. Poøi så-l „iei
de coadå“ µi så vezi cå e neajutorat µi inofensiv în mâna ta, cåci
Dumnezeu a zdrobit deja capul µarpelui (Geneza 3:15; Evrei 2:14)!
Cu alte cuvinte, så umbli cârmuit de Duhul înseamnå så-øi însuµeµti,
prin credinøå, victoria pe care øi-o pune Dumnezeu la dispoziøie, µi
Dumnezeu îøi va råsplåti credinøa, transformând victoria într-o
experienøå realå în viaøa ta.
Diavolului îi place så råstoarne adevårul µi så-l transforme într-o
minciunå, µi probabil cå øi-a spus aµa :“Încearcå så nu împlineµti
poftele cårnii µi atunci vei umbla cârmuit de Duhul“, ca µi cum
ultima parte ar fi o recompenså pentru prima. El µtie cå, în felul
acesta, vei fi preocupat de tine însuøi, în loc så ﬁi preocupat de
Cristos.
Nu este nimic mai patetic sau mai dezguståtor decât carnea în
încercarea ei de a fi sfântå! Carnea are o înclinaøie pervertitå spre
dreptate – dar dreptatea pe care o poate obøine este întotdeauna o
dreptate proprie, µi dreptatea proprie este întotdeauna o dreptate
conµtientå de sine; iar dreptatea conµtientå de sine este întotdeauna
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plinå de laudå de sine. Aceasta då naµtere extrovertitului, care
întotdeauna vrea så ﬁe observat, recunoscut, consultat µi aplaudat.
Pe de altå parte, când carnea, în goana dupå dreptate de sine,
eµueazå, atunci, în loc så ﬁe plinå de mândrie, este plinå de
autocompåtimire, µi aceasta då naµtere introvertitului. Un „caz“
profesional pentru consilieri profesionali!
Diavolului nu-i paså dacå eµti introvertit sau extrovertit, dacå
reuµeµti sau eµuezi folosind energia cårnii, dacå eµti plin de mândrie
sau de autocompåtimire, pentru cå µtie cå, în ambele cazuri, eµti
preocupat de propria ta persoanå, µi nu de Cristos. Vei fi „egocentric“ – centrat asupra propriei persoane – µi nu „Deocentric“ –
centrat asupra lui Dumnezeu!
Aµadar, Satan va încerca så te convingå cå „a umbla în Duhul“
este pur µi simplu consecinøa efortului tåu pios de a nu împlini
„poftele cårnii“, al cåror autor este chiar el; astfel, încurcând subtil
mijloacele cu scopul, îøi va fura ceea ce µtie cå este singura ta
posibilitate de a câµtiga.
Oare nu aceasta ai încercat så faci de atâta timp? Ai încercat så nu
împlineµti pofta cårnii, ca så umbli în Duhul – ducând o luptå deja
pierdutå. Ceea ce Dumnezeu øi-a spus este: „Umblå cârmuit de Duhul“,
într-o atitudine de totalå dependenøå de El, abandonându-te întru totul
în mâna Lui, µi atunci „nu vei împlini poftele cårnii“ – pentru cå atunci
te vei bucura prin El de victoria pe care Cristos a câµtigat-o deja. A
umbla cârmuit de Duhul nu este o recompenså, ci este modul de a
umbla! Înseamnå a te bucura de Viaøa izbåvitoare a lui Cristos!
Pe måsurå ce faci ﬁecare pas într-o atitudine de dependenøå
totalå de Domnul Isus Cristos care locuieµte în tine prin Duhul
Såu, El sårbåtoreµte în tine victoria pe care a câµtigat-o deja asupra
påcatului, asupra morøii µi asupra lui Satan. Când Moise îµi ridica
mâna – o imagine a însuµirii prin credinøå a victoriei date de
Dumnezeu – Iosua era mai tare µi ...
„...Iosua a biruit pe Amalec µi poporul lui cu tåiµul såbiei.
Domnul a zis lui Moise:’ Scrie lucrul acesta în carte, ca så se
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påstreze aducerea aminte, µi spune lui Iosua cå voi µterge pomenirea
lui Amalec de sub ceruri.’ Moise a zidit un altar µi i-a pus numele
‚Domnul, steagul meu.“ El a zis: ‚Pentru cå µi-a ridicat mâna
împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta
råzboi împotriva lui Amalec, din neam în neam!“ (Exod 17:13-16).
Nu va exista nici o zi în care Dumnezeu va face pace cu Amalec!
Dumnezeu spune despre tine cå în carnea ta nu locuieµte nimic
bun, µi cå nici o carne nu se va låuda în prezenøa Lui – Romani
7:18 µi 1 Corinteni 1:29. Adu-øi aminte ce este carnea: „duhul care
lucreazå acum în ﬁii neascultårii“ µi care s-a aråtat prima datå la
cåderea lui Satan, când acesta µi-a spus în inima lui: „Må voi sui în
cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui
Dumnezeu; voi µedea pe muntele adunårii dumnezeilor, la capåtul
de miazå-noapte; må voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt“
(Isaia 14:13, 14).
El a vrut så aibå ceva, så facå ceva µi så ﬁe ceva în afara lui
Dumnezeu, µi carnea cautå så perpetueze în tine tocmai aceastå
ambiøie satanicå. Carnea este tot ceea ce tu devii cåutând så ai, så
faci µi så ﬁi în afara a ceea ce este Cristos – µi Dumnezeu este, din
generaøie în generaøie, în råzboi cu acest principiu satanic care te
face ceea ce eµti despårøit de ce este Cristos.
Este vreun motiv plauzibil pentru care så spunem cå Amalec
reprezintå carnea? Care este tråsåtura lui Amalec care ne då un
motiv legitim, biblic de a gåsi în el imaginea naturii cåzute a omului
cåzut?
Trebuie så ne întoarcem la un pasaj semniﬁcativ din Geneza
25, care, la prima vedere, s-ar putea så nu parå relevant în sensul
discutat de noi acum; în versetul 29 citim:
„Odatå, pe când ﬁerbea Iacov o ciorbå, Esau s-a întors de la
câmp rupt de obosealå. Ωi Esau a zis lui Iacov: Då-mi te rog så
månânc din ciorba aceasta roµiaticå, ﬁindcå sunt rupt de obosealå.’
Pentru aceea s-a dat lui Esau numele de Edom... Ωi Iacov a zis:
‚Jurå-mi întâi.’ Esau i-a jurat µi astfel µi-a vândut dreptul de întâi
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nåscut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine µi ciorbå de
linte. El a mâncat µi a båut; apoi s-a sculat µi a plecat. Astfel µi-a
nesocotit Esau dreptul de întâi nåscut.“ (vers. 29-34).
Care a fost dreptul de întâi nåscut pe care l-a nesocotit Esau µi
pe care urma så-l moµteneascå Iacov? Dreptul de întâi nåscut era
acesta: promisiunea pe care Dumnezeu i-o fåcuse lui Avraam cå,
în såmânøa lui, toate familiile påmântului vor fi binecuvântate; aµa
cum aratå Pavel în Galateni 3, „nu... seminøelor, (ca µi cum ar fi
vorba de mai multe), ci ca µi cum ar fi vorba numai de una: „Ωi
seminøei tale, adicå Cristos“ (versetul 16). Adicå, dreptul din naµtere
implica naµterea lui Cristos – Såmânøa lui Avraam în special, prin
såmânøa lui Avraam în general, Cel care urma så råscumpere omul
din starea lui pierdutå µi så-l repunå în adevårata lui relaøie cu
Dumnezeu, fåcându-l dependent iaråµi de Cel a cårui prezenøå
înseamnå viaøå µi care, singur, poate så-l facå pe om så se poarte ca
om, aµa cum Dumnezeu a intenøionat så ﬁe omul.
Acesta a fost dreptul din naµtere: cå Dumnezeu era pregåtit, în
persoana Fiului Såu întrupat, så-l facå pe om din nou om µi så-i
redea umanitatea lui adevåratå. Ωi Esau a nesocotit acest drept!
Esau µi-a spus în inima lui: „Vorbe de µcoalå duminicalå! Nu am
nevoie de asemenea lucruri pentru copii! Am tot ce-mi trebuie
pentru a fi om, aparte de Dumnezeu!“ S-a perpetuat în el minciuna
de bazå puså de Satan în Adam: „Eµti ceea ce eµti în virtutea a ceea
ce eµti, µi nu în virtutea a ce este Dumnezeu. Poøi så-L pierzi pe
Dumnezeu µi så nu pierzi nimic!“
Duhul lui Satan era întrupat în Esau. „Ce nevoie am de dreptul
de întâi nåscut care så må readucå în dependenøå de Dumnezeu?
Sunt independent, må descurc singur, µi voi fi ceea ce sunt în virtutea
a ceea ce sunt!“
Reøine, într-un context lumesc, unii l-ar putea descrie pe Esau
ca pe un om adevårat. Era vânåtor, avea pår pe piept; putea så
meargå în pådure µi så-µi pregåteascå singur mâncarea. Pe de altå
parte, Iacov era ceea ce am putea descrie o „domniµoricå“. Era
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puiul mamei. Ståtea acaså µi o ajuta la gåtit; se øinea dupå fusta ei.
Ωi ea nici måcar nu l-a låsat så-µi caute o prietenå pânå la vârsta de
µaptezeci de ani! Acesta era Iacov! Numele lui înseamnå „mincinos“
sau „înµelåtor“, µi era la fel de bun ca numele lui! Era un mincinos
µi un necinstit. Ωi-a minøit tatål båtrân µi l-a înµelat de douå ori pe
fratele lui.
Iacov era o secåturå – din punct de vedere omenesc, Esau nu
avea timp de fratele lui geamån! Putea så ia dreptul de întâi nåscut!
Esau se auto convinsese cå religia era cârja celui slab – µi dacå
exista un om care så aibå nevoie de cârjå, acela era Iacov!
Esau nu avea timp pentru un titlu de întâi nåscut care urma så
îi ofere totul, mai puøin încredere în sine µi independenøå totalå; µi
Dumnezeu nu poate face nimic pentru un astfel de om.
„Proorocia, Cuvântul Domnului cåtre Israel, prin Maleahi:
V-am iubit, zice Domnul! Ωi voi ziceøi: cu ce ne-ai iubit? Nu este
Esau frate cu Iacov? zice Domnul; totuµi, am iubit pe Iacov µi am
urât pe Esau, i-am prefåcut munøii într-o pustietate, µi moµtenirea
lui am dat-o µacalilor din pustie. Iar dacå ar zice Edomul: Suntem
nimiciøi, dar vom ridica iaråµi dårâmåturile! aµa vorbeµte Domnul
oµtirilor: Så zideascå ei, cåci Eu voi surpa, µi se vor numi Øara
råutåøii, µi Poporul pe care S-a mâniat Domnul pentru totdeauna!“
(Maleahi 1:1-4).
De ce l-a urât Dumnezeu pe Esau? Pentru cå Dumnezeu nu
poate face absolut nimic cu un om care nu admite cå are nevoie de
El. Esau a respins metodele prin care Dumnezeu îµi aratå harul, a
negat nevoia intervenøiei divine în viaøa omului, µi-a dispreøuit
dreptul de întâi nåscut – µi Dumnezeu nu l-a iertat niciodatå!
Aceasta este manifestarea tipicå a påcatului – Îl face pe Dumnezeu
inutil în problemele aspre ale vieøii µi îi då omului sentimentul
mågulitor al importanøei de sine, atitudine zugråvitå de William
Henley în poezia „Invictus“:
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Nu conteazå cât de îngustå este poarta,
Cât de încårcat cu pedepse este sulul.
Sunt ståpânul sorøii mele,
Sunt cåpitanul suﬂetului meu.
Dumnezeu nu poate face nimic pentru omul ståpânit de spiritul
lui Esau. Lucrul cel mai trist este cå pânå µi un creµtin poate avea o
pårere atât de bunå despre el însuµi µi despre propriile abilitåøi,
încât, chiar dacå recunoaµte, cu gura, neputinøa lui, totuµi el nu
vede importanøa prezenøei lui Cristos în el, ci considerå cå a insista
pe aµa ceva e o dovadå de misticism; socoteµte cå o astfel de
învåøåturå este exagerat de subiectivå; el se laudå cå este un om
practic, de acøiune; în felul acesta, µi el dispreøuieµte dreptul de
întâi nåscut.
Dar pentru Iacov, înµelåtorul, Dumnezeu a putut face ceva!
Dumnezeu a putut face ceva pentru Iacov, în timp ce n-a putut face
nimic pentru Esau, pentru cå, deµi oamenii l-au putut dispreøui pe
drept cuvânt pe Iacov, nu l-au dispreøuit mai mult decât s-a dispreøuit
el însuµi! Poate cå au fost momente când, în întuneric µi singuråtate,
cu lacrimile µiroindu-i pe obraji, el a strigat în inima lui: „Doamne,
dacå este vreo binecuvântare pe care o poøi da unuia ca mine, care
må poate transforma, de ea am nevoie, µi asta este ceea ce vreau!“
Dumnezeu poate så intre µi så înceapå lucrarea în inima unui
om ajuns la o disperare totalå, când înceteazå så ﬁe impresionat de
ceea ce este µi leapådå orice aµteptare de la el însuµi. Dumnezeu l-a
iubit pe Iacov! Nu l-a iubit pentru ceea ce era – l-a iubit pentru
ceea ce putea face din el. Nici pe tine Dumnezeu nu te-a iubit pentru
ceea ce ai fost. Te-a iubit µi te iubeµte încå pentru ceea ce poate
face din tine.
Dumnezeu nu l-a iubit pe Saul din Tars pentru cå a asistat la
moartea lui Ωtefan µi µi-a dat încuviinøarea la ea; nu l-a iubit pe
Saul din Tars pentru cå era în drum spre Damasc, suﬂând ameninøåri
µi moarte, gata de a arunca în temniøå bårbaøi, femei µi copii care
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îndråzneau så cheme Numele Domnului Isus. Dumnezeu nu l-a
iubit pentru asta; Dumnezeu l-a iubit pe Saul din Tars pentru ceea
ce urma så devinå – Pavel, apostol al lui Isus Cristos „prin voia lui
Dumnezeu“!
Dumnezeu nu te iubeµte pentru ceea ce carnea face din
personalitatea ta umanå, ci pentru ceea ce Cristos poate face din
ea. Dar El nu poate începe decât atunci când recunoµti cå ai nevoie
de Cristos. Esau nu a admis niciodatå cå ar avea aceastå nevoie!
„Proorocia lui Obadia. Aµa vorbeµte Domnul Dumnezeu despre
Edom: Noi am auzit o veste din partea Domnului µi un sol a fost
trimes cu ea printre neamuri, zicând: Sculaøi-vå, så mergem
împotriva Edomului ca så ne råzboim cu el! – Iatå, te voi face mic
printre neamuri, vei fi cel mai dispreøuit. Cåci mândria inimii tale
te-a dus în råtåcire, pe tine, care locuieµti în cråpåturile stâncilor µi
domneµti în înåløime; de aceea tu zici în tine însuøi: Cine må va
arunca la påmânt? Dar chiar dacå ai locui tot atât de sus ca vulturul,
chiar dacå øi-ai aµeza cuibul între stele, tot te voi arunca jos µi de
acolo, zice Domnul... Vai! Ce scormonit este Esau! Cum i s-au
descoperit comorile!“ (Obadia 1:1-4, 6).
Acesta era duhul lui Esau – „Må voi înåløa deasupra stelelor,
ca Dumnezeu! Dreptul de întâi nåscut? Cine vrea un mizerabil drept
de întâi nåscut? Am tot ce-mi trebuie pentru a fi om, aparte de
Dumnezeu – Dumnezeu poate så-µi påstreze dreptul de întâi
nåscut!“ Aµa cå Dumnezeu l-a påstrat µi i l-a dat lui Iacov, pe care
l-a iubit!
Iacov dorea orice putea så primeascå de la Dumnezeu, µi, deµi
au trecut douåzeci de ani grei pânå când a ajuns la plinåtatea
scopului pentru care fusese chemat, Dumnezeu a putut, cel puøin,
så înceapå så lucreze în el. A început mai întâi la Betel, „casa lui
Dumnezeu“, µi a continuat douåzeci de ani mai târziu, la Peniel,
„faøa lui Dumnezeu“, unde, absolvind µcoala disperårii, Iacov s-a
luptat cu un bårbat, care i-a atins coapsa µi l-a întrebat: “Care îµi
este numele?“ Ωi Iacov a µoptit råguµit: „Înµelåtor – secåturå –
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mincinos – hoø – uzurpator – acesta îmi este numele!“ Dumnezeu
a spus: „Iacov, exact asta am aµteptat; am aµteptat ca tu så-øi spui
numele – µi acum Eu îl voi schimba! Te vei numi Israel – Prinøul
lui Dumnezeu!“
Dacå I se då ocazia, Dumnezeu poate så transforme cel mai
josnic element al speciei umane într-un prinø. Ai îngenuncheat
vreodatå în faøa lui Dumnezeu µi I-ai spus cum te vezi? Øi-ai rostit
vreodatå propriul nume? Dacå ai învåøat så faci asta, ai învåøat
secretul binecuvântårii – µi Dumnezeu îøi va schimba numele!
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