Estera - Chemarea datoriei

Estera

Chemarea datoriei

Daniel Brknzei
1

Estera - Chemarea datoriei

Cuprins

1. Introducere
1. O scurtq prezentare 					

11

2. Estera - O carte a providenyei				

51

2. Estera - O lecyie de casnicie				

91

4. Anexe							
Contextul istoric (Ezra, Neemia)			

104

Haremul ‘n civilizayiile vechi			

117

Horoscopul						

127

Cosmogonia biblicq					

137

3

Daniel Branzai

4

Estera - Chemarea datoriei

Introducere

Decembrie 2006 - “n America, vkzqtoarele din marile magazine ‘n
care ne facem cumpqrqturile au fost instruite sq nu mai salute clienyii
cu tradiyionalul <Merr] Christmas> (Crqciun fericit), ci cu un neutru wi
cenuwiu: <Sqrbqtori fericite>. Noi, romknii, ne-am simyit <ca acasq>, pe
vremea cknd comunismul era ‘n floare wi se crea un om nou wi o societate
multilateral dezvoltatq doar pe orizontalq, fqrq nici o referinyq la verticala
cerului. Ateului Nicolae Ceauwescu wi prealeasa lui doamnq Elena vegheau
la aceasta. Din pricina lui ne-am mutat ‘n America. Acum ... Mqcar acolo
trecuse necontestat deghizatul <pom de Crqciun>. Aici, ‘n aeroportul din
Seattle, {ashington, <cineva> a ordonat ca sutele de brqduleyi care decorau
terminalele sq fie ‘nlqturayi de urgenyq. Au fost reawezayi la loc numai dupq
ckteva zile, sub presiunea unei adevqrate revolte populare.
Octombrie, 2007 - Din ce ‘n ce mai multe districte wcolare din America
marilor metropole hotqrqsc sq renunye la sqrbqtoarea Nqwterii Domnului
Isus (Christmas), preferknd sq numeascq celebrqrile: sqrbqtori de iarnq sau
festivaluri de iarnq. “n Illinois, ‘n wcolile publice copiii nu au voie sq citeascq
din Biblie wi sq se roage lui Dumnezeu. Aceasta ‘n timp ce aceleawi district
wcolar a introdus ore de rugqciune pentru arabi pe perioada Ramadanului.
Europa, 2007 - Cancelarul german Angela Mer\el, dupq ce a ckwtigat
alegerile pe o platfomq care promitea germanilor cq va lupta pentru o Europa
unitq ‘n jurul valorilor istorice crewtine ale yqrii ei, s-a declarat ‘nvinsq
wi neputincioasq sq convingq celelalte state europene, ‘n special Franya,
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sq accepte ca ‘n preambulul noii Constituyii sq fie amintitq wi mowtenirea
crewtinq care stq la baza acestui continent. Constituyia europeanq va fi un
document pur umanist care vrea sq marcheze ruptura definitivq cu trecutul
wi inaugurarea unei noi ere sociale. Documentul nu va cuprinde nici mqcar o
singurq referire la numele lui Dumnezeu.
Afarq cu tradiyiile! La gunoi cu valorile wi terninologiile crewtine! Vrem
sq fim moderni! Ba nu, am depqwit pknq wi <modernismul>! Suntem ‘n
<postmodernism>, societatea farq valori absolute, ‘n care toate lucrurile sunt,
cum se spunea pe vremuri, <fqrq nici un Dumnezeu>.
Cum ne vom descurca noi, crewtinii, ‘n societatea acestei <noi ordini
mondiale> unde nu va mai fi voie sq pomenim Numele lui Dumnezeu?
Paradoxal, rqspunsul ni-l dq o carte din Biblie ‘n care nu este pomenit
nici mqcar o singurq datq ... Numele lui Dumnezeu! Este vorba despre cartea
Esterei. Dewi este scrisq acum aproape douq mii cinci sute de ani, ea este cea
mai potrivitq pentru vremuri ca acestea. Cartea Esterei cuprinde <evanghelia
zilei>, ghidul wi manifestul copiilor lui Dumnezeu exilayi vremelnic ‘n
condiyiile unui imperiu puternic wi ostil. La prima vedere, lucrul acesta nu se
vede. Puyinq atenyie ‘nsq wi ... cartea va aweza ‘naintea ochilor nowtri uimiyi
comoara unui mesaj extraordinar, etern wi extrem de practic pentru viaya
noastrq cotidianq.
Petreceri, concursuri de frumuseye, lux exorbitant, o loviturq de stat, un
atentat dejucat ‘n ultima clipq, bani, foarte mulyi bani, sume exorbitante,
elemente de religii primitive mistice, fulgerqtoare schimbqri de situayie, o
‘ntreaga nqyiune ‘n pericol de holocaust, lupte de stradq, execuyii publice
.... Reyeta idealq pentru o nuvelq de mare succes? Prima paginq a unui ziar
occidental de mare tiraj? Nici una nici cealaltq. Toate elementele de mai sus
se gqsesc ‘n ... cartea Estera din Biblie!
Preocuparea mea cu aceastq carte a ‘nceput dupq o vizitq fqcutq
‘n adolescenyq la Templul Coral din Bucrewti, pe paisprezece sau pe
cincisprezece Martie. Era Purim wi evreii participau cu tot entuziasmul la o
re-actualizare dramaticq a evenimentelor pentrucute cu ..... de ani ‘nainte.
M-a prins mai ales vraja unei melodii compuse de unul din cei mai cunoscuyi
compozotori de muzicq uwoarq romkneascq, care-wi ascunsese pknq atunci
pentru mine apartenenya la nayiunea iudaicq prin numele squ romknizat. Titul
melodiei era: <Ceiulalyi ‘mi pot spune Estera, dar pentru voi rqmkn pentru
totdeauna Hadasa.>
Includerea unei astfel de cqryi ‘n canonul Scripturii a ridicat nu puyine
sprkncene ... La prima vedere, cartea Estera ‘wi justificq foarte greu locul
‘ntre celelalte cqryi ale Bibliei. Ce cautq ‘n colecyia de cqryi sfinte o cronicq
‘n care nu apare nici mqcar o singurq datq numele divin? Cuvkntul <’mpqrat>
apare ‘n carte de mai mult de o sutq de ori, iar numele acestui ‘mpqrat,
6
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Ahawverow, este pomenit cam de trei zeci de ori. Totuwi, numele Suveranului
universului, numele Dumnezeului evreilor nu este menyionat nici mqcar o
singurq datq!
Apoi, ce cautq ‘n biblioteca evreilor chemayi la sfinyenie wi cumpqtare
o carte construitq pe structura a patru banchete dewanyate pline de abuzuri
de toate felurile? Ce cautq ‘n cartea Legii lui Dumnezeu aceastq relatare
despre beyii notorii, despre haremuri cu mii de cadkne wi despre un dictator
vremelnic dezechilibrat lquntric? Studiul acesta vq oferq rqspunsuri al aceste
‘ntrebqri. Unele din ele s-ar putea sq vq surprindq.
“mpreuna cu cartea Rut, Estera este a doua carte din Biblie care poartq
drept titlu un nume de femeie. Astfel, douq tinere femei ‘wi dau mkna peste
veacuri ‘n dragostea lor pentru poporul evreu: Rut wi Estera. Amkndouq sunt
minunate exemple pentru femeile care vor sq se punq la dispoziyia Domnului.
Binecunoscutele cuvinte rostite de Rut:
<Nu sta de mine sq te las wi sq mq ‘ntorc de la tine! “ncotro vei
merge tu voi merge wi eu, unde vei locui tu, voi locui wi eu; poporul
tqu va fi poporul meu wi Dumnezeul tqu va fi Dumnezeul meu;
unde vei muri tu, voi muri wi eu wi voi fi ‘ngropatq acolo. Facqmi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mq va despqryi de tine deckt
moartea!> (Rut 1:16-17)
‘wi gqsesc corespondent ‘n exemplara declarayie a Esterei:
< ... Wi eu voi posti odatq cu slujnicele mele; apoi voi intra la
‘mpqrat, ‘n ciuda legii; wi, dacq va fi sq per, voi peri> (Estera 4:16).
Cartea Esterei ilustreazq faptul cq Dumnezeu ‘wi yine promisiunea fqcutq
lui Avraam:
<Voi face din tine un neam mare wi te voi binecuvknta; ‘yi voi
face un nume mare wi vei fi o binecuvkntare. Voi binecuvknta pe
cei ce te vor binecuvknta wi voi blestema pe cei ce te vor blestema;
wi toate familiile pqmkntului vor fi binecuvkntate ‘n tine> (Geneza
12:2-3).
Orice duwman care a ‘ncercat sq-i extermineze pe evrei a fost exterminat
de Dumnezeu. La sqrbqtoarea <Pawtelor>, evreii aniverseazq biruinya lui
Dunezeu asupra egiptenilor. “n fiecare Decembrie, la sqrbqtoarea <Hanuca>
(sqrbqtoarea luminilor), evreii aniverseazq biruinya lui Dumnezeu asupra
grecilor, victoria lui Iuda Macabeul wi curqyirea Templului. La <Purim>,
‘n fiecare primqvarq, evreii aniverseazq biruinya lui Dumnezeu ‘mpotriva
amalechitului Haman wi a conspirayiei pe care o pusese el la cale ‘n imperiul
persan. Satan wi agenyii lui continuq sq-i atace pe evrei, dar Dumnezeu va
veghea asupra poporului Squ wi-l va pqstra ‘n comunitatea nayiunilor pknq cewi va ‘mplini rolul ‘n “mpqrqyia mesianicq care i-a fost rknduitq.
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Iatq o reprezentare graficq a conyinutului cqryii. Cu ea ‘n minte, vq
propun sq studiem ‘mpreunq aceastq carte. Trecutul este materia primq din
care se construiewte prezentul. Veyi rqmkne surprinwi sq constatayi ckt de
contemporanq sunt ideile acestei cqryi.
Schiya

PROMOVARE

“mpqryirea
cqryii

“nqlyarea
Esterei

PERICOL
Complotul lui
Haman

PROCLAMARE

Umilirea
lui Haman

“nqlyarea
lui Mardoheu

Textul

1 - 2

3-5

5-7

8-10

Teme

Ospqyul lui
Ahawverow

Mesajul lui
Mardoheu

Ospqyul
Esterei

Ospqyul de
Purim

PROMOVARE

PERSECUYIE

PROVIDENYQ

PREZERVARE

Locul

Persia

Autorul

Neindicat de text - probabil Mardoheu

Timpul

Aproximativ 10 ani (483-473 ‘.Ch.)

De ce am numit acest comentariu la careta Esterei <Chemarea datoriei>?
Pentru cq aceastq cronicq istoricq aratq ce poate face Dumnezeu prin niwte
<mici wi ne’nsemnayi>, mereu ‘n pericol wi mereu biruitori copii ai Sqi care i
se pun la dispoziyie. Estera wi Mardoheu sunt doi oameni obiwnuiyi aruncayi
‘n vkrtejul unor evenimente neobiwnuite. Ceea ce li s-a ‘ntkmplat lor li s-a
‘ntkmplat unui wir ‘ntreg de <eroi>, aproape involuntari prin care Suveranul
wi-a dus la ‘ndeplinire planurile.
Mesajul acestei cqryi este cq Dumnezeu este wi astqzi ‘n cqutarea unor
oameni care sq-L ia ‘n serios wi care sq I se dedice ‘n ‘ntregime:
<Cqci Domnul “wi ‘ntinde privirile peste tot pqmkntul, ca sq
sprijineascq pe aceia a cqror inimq este ‘ntreagq a Lui> ( 2 Cronici
16:9).
N-ai vrea ca sq fi unul dintre acewtia ‘n generayia contemporanq? N-ai
vrea sq-yi faci <datoria>? Cineva a spus cq <lumea n-a vqzut ‘ncq ce poate
face Dumnezeu cu un om care I se predq Lui fqrq wovqire wi fqrq rezerve>.
“n apatia generalq, ‘n decadenya wi ‘n dezamqgirile devenite regulq, nu
excepyie: <El (Dumnezeu) vede cq nu este nici un om, wi Se mirq cq nimeni
nu mijlocewte> (Isaia 59:16).
<Caut printre ei un om care sq ‘nalye un zid wi sq stea ‘n mijlocul
spqrturii ‘naintea Mea pentru yarq, ca sq n-o nimicesc, dar nu gqsesc
niciunul!> (Ezechiel 22:30).
Cartea aceasta a fost scrisq nu doar pentru ca tu sq vezi ce a putut face
Dumnezeu cu alyii, ci ca sq te ajute sq te ‘ntrebi: <Oare ce-ar putea face El
8
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prin Mine, dacq m-aw preda Lui astqzi ‘n ‘ntregime ca sq-mi fac datoria?>
<A-yi face datoria> sau <a fi la datorie> sunt definite ‘n dicyionar ‘n felul
urmqtor: <Un act sau un curs de acyiune cerut de la cineva de convenyiile
sociale, de religie, de lege, de conwtiinyq sau de poziyia lui socialq>. Datoria
este o <obligayie moralq> sau ‘nclinarea de a te simyi responsabil de awa ceva.
Mecanismul lumii acesteia are niwte royi uriawe care sunt ‘nsq miwcate ‘n
angrenajul istoriei de rotiye mici wi, aparent, mult inferioare ‘n importanyq. “n
ultima instanyq, miwcarea generalq depinde ‘n exact aceiawi mqsurq de felul ‘n
care fiecare din royi, indiferent de mqrimea ei, ‘wi face <datoria>.
Mq ‘ntorsesem oarecum descumpqnit din orawul pe care-l tocmai
vizitasem. Locul era foarte pitoresc, iar Biserica, ‘n cqutare de pqstor, mq
<curtase> cu toatq dragostea wi delicateyea unor foarte amabili prieteni. I-am
spus toate acestea tatqlui meu, care mi-a simyit ‘n inimq predispoziyia la o
anticipatq mutare acolo.
<Dar de cknd facem noi ceea ce ne place, Dane? Un lucrqtor al lui
Dumnezeu n-are voie sq facq ce-i place lui, ci ceea ce trebuie! Ceea ce-i
place lui este voia lui, ceea ce trebuie e voia Domnului.>
Pentru ceu care s-au ‘ntors la Dumnezeu, aceastq <voie a lui Dumnezeu>
este elemental care-i readuce la <normalul> ‘n care trqiewte ‘ntregul universe,
toatq <lumea celor necqzute ‘n pqcat>. Uneori, voia lui Dumnezeu pare
restrictivq, ‘n realitate ‘nsq, ea este ‘ntotdeauna <prescriptivq>, punkndu-ne
la dispoziyie exact ceea ce ne trebuie pentru atingerea maximului de feicire
wi ‘mplinire personalq. Awa cum spunea Bill Gothard: <Voia lui Dumnezeu
este ceea ce-am face wi noi din proprie iniyiativq, dacq am cunoawte toate
lucrurile.>
Pentru cq ne scoate din mersul obiwnuit la iluzorii noastre <libertqyi> (voia
noastrq), ‘mplinirea voiei lui Dumnezeu pare uneori cq dq buzna peste noi
dezechilibrkndu-ne lquntric. “n astfel de momente de rqscruce, ceea ce ne
face sq alegem ‘ntr-un fel sau ‘ntr-altul este sentimental datoriei. El mqsoarq
calitatea ascultqrii noastre fayq de Suveranul acestui univers wi dq pe fayq
maturitatea credinyei adevqrate.
<Datoria> ne cqlquzewte ‘ntotdeauna pe cea mai bunq din cqile posibile.
Este adevqrat cq la momentul alegerii credinya pare cq ‘wi asumq pe termen
scurt riscuri mari, dar, pe termen lung, necredinya ‘wi asumq niwte riscuri
wi mai mari, catastrofale. La ‘ntrebarea: <Oare nu este rsicant sq fac cutare
sau cutare lucru?> un mare evreu a rqspuns: <Doamnq, este un risc wi sq te
nawti! Viaya implicq ‘ntotdeauna riscuri. Cel mai mare este cq, riscknd sq nu
ascultqm de Dumnezeu, s-ar putea sq ajungem ‘n pedeapsa vewnicq.>
<Datoria> este prietenul neglijat wi nepreyuit care se strqduiewte toatq
viaya sq ne fereascq de nenorocire, cqlquzindu-ne spre ceea ce este bine wi
benific atkt pentri noi, ckt wi pentru cei din jurul nostru. Uneori, datoria ne
dezmowtenewte de <plqcerile mici wi trecqtoare din lumea aceasta>, dar o face
9
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numai pentru cq are de gknd sq ne facq pqrtawi mowtenirii vewnice.
Cronica Esterei vine la noi de pe vremea de dupq exilul Babilonian wi
‘n timpul reconstrucyiei Israelului re’ntors ‘n vatra strqmoweascq. Condiyiile
seamqnq mult cu reconstruirea nayiunii romkne dupq prqbuwirile colective wi
personale de sub tirania comunismului. Acyiunea cqryii s-a petrecut ‘n paralel
cu isprqvile unor alyi oameni care <wi-au fqcut datoria>: Zorobabel, Ezra,
Iosua, Neemia, Hagai wi Zaharia. Vq propun sq studiem ‘mpreunq aceastq
carte wi sq remarcqm <mqreyia> unor oameni mici care au acceptat <sq stea la
datorie>.
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Despre ce este vorba?
Istoria Esterei se desfqwoarq ‘ntre capitolele wase wi wapte ale cqryii lui
Ezra, ‘ntr-un interval de timp de aproximativ doisprezece ani, ‘ntre prima
‘ntoarcere condusq de Zorobabel wi cea de a doua ‘ntoarcere condusq de Ezra.
Cartea ne dq singura imagine biblicq a majoritqyii populayiei evreiewti care a
preferat sq rqmknq mai degrabq ‘n teritoiile imperiului deckt sq se ‘ntoarcq ‘n
Israel. Providenya wi protecyia lui Dumnezeu continuq sq se manifeste asupra
acestui popor, dewi numele lui Iehova nu apare nici mqcar o singurq datq ‘n
carte.
Planul distrugqtor urzit de Haman, duwmanul de moarte al evreilor (cap.
1-4) este contrabalansat de curajul frumoasei Estera wi de ‘nyelepciunea lui
Mardoheu. Acyiunile acestora doi le aduce evreilor o mare biruinyq (Cap.
5-10), a cqrei amintire trebuie permanentizatq printr-o sqrbqtoare anualq
numitq: Purim. Istoria Esterei este frumoasq cum numai o istorie orientalq
poate sq fie. Dewi are accente de tragedie, ‘ntreaga ‘ntkmplare are un <Happ]
end> wi este originea uneia dintre cele mai vesele sqrbqtori ale evreilor. Este
11
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o sqrbqtoare la care se mqnkncq wi se bea wi ‘n care, dupq cuvintele rabinului
pe care l-am ascultat la Templul coral din Bucurewti, chiar wi unui rabin i se
permite sq fie puyin <ameyit>.
“ntreaga acyiune se desfqwoarq ‘n jurul a trei ospeye principale: ospqyul
dat de Ahawverow ‘n cinstea tuturor domnitorilor wi slujitorilor lui (cap. 1 wi
2), ospqyul dat de Estera (cap. 7) wi ospqyul prilejuit de sqrbqtoarea Purim
(cap.9). De fapt, cartea menyioneazq nu mai puyin de zece banchete wi mese
de sqrbqtoare: There are ten banquets: (1) 1:3–4, (2) 1:5–8, (3) 1:9, (4) 2:18,
(5) 3:15, (6) 5:5–6, (7) 7:1–10, (8) 8:17, (9) 9:17, (10) 9:18. Banchetul
amintit ‘n capitolul ‘ntki conyine de faprt trei banchete paralele. Existq un
banchet ocazioinat de ‘ncoronarea Esterei (2:18), o masq de sqrbqtoare a lui
Haman ‘mpreunq cu ‘mpqratul (3:15), douq banchete date de Estera pentru
‘mpqrat wi haman (cap. 5 wi 7) masa la care au sqrbqtorit evreii dupq ce au
auzit de darea legii ‘n favoarea lor (8:17) wi masa ceremonialq a sqrbqtorii
<Purim> (9:17-19).
Chiar wi o lecturq superficialq a cqryii ne va arqta imediat cq primele cinci
capitole ale ei ne aratq cum Dumnezeu a <anticipat> criza prin care aveau sq
treacq copiii lui neascultqtori care au rqmas ‘n imperiul persan ‘n loc sq se
‘ntoarcq acasq dupq decretul dat de ‘mpqratul Cir. Celelalte cinci capitole ne
aratq cu a <rezolvat> Dumnezeu aceastq crizq.
Estera a ajuns ‘mpqrqteasq probabil prin 479 ‘.Ch. Pe atunci, perwii
stqpkneau lumea, ‘n timp ce o mknq de exilayi evrei re’ntorwi acasq prin
mqrinimia imperialq se strqduiau din rqsputeri sq-wi reconstruiascq nayiunea
‘n Yara Sfkntq (Ezra 1 - 6).

Capitolul 1
Cknd ‘mpqrqteasa spune : <Nu!> (O ceartq familialq ajunge o crizq imperialq)

<Bunq dimineaya, Vasti! Ce frumoasq ewti ‘n dimineaya asta!>
Nimic nu anunya ‘n aceste cuvinte furtuna care avea sq vinq. Ziua aceea
se anunya una grea wi plinq de responsabilitqyi. Palatul imperial gqzduia
familiile regale din imperiu. Totul trebuia sq meargq <ca pe roate>.
Cartea Estera debuteazq cu o petrecere extravagantq de la curtea
‘mpqratului persan Ahawverow (menyionat ‘n analele istorice sub numele
de Xerxes). Susa, strqvechea cetate ‘n care s-a yinut aceastq petrecere era
12
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capitala de iarnq a imperiului.
<Era pe vremea lui Ahawverow, al acelui Ahawverow care domnea
de la India pknq ‘n Etiopia peste o sutq douqzeci wi wapte de yinuturi.
“mpqratul Ahawverow wedea atunci pe scaunul lui ‘mpqrqtesc la Susa,
‘n capitalq> (Estera 1:1).
Nu-i de mirare cq Iranul, Ira\ul, Arabia Sauditq wi Siria cautq din
rqsputeri sq-wi reckwtige poziyia wi puterea pe care au avut-o altqdatq. Aceste
yqri trqiesc astqzi din amintiri wi au melancolia gloriei ‘n care se scqldau
altqdatq sub soarele dogoritor al dewertului wi la umbra uriawelor lor armate.
“mpqrayii (sultanii) din orient cucereau prin cruzime, stqpkneau prin
groazq wi se impuneau printr-un fast care rivaliza cu grqdinile paradisului
(cuvkntul <paradis> nu este o traducere, ci o transliterare a unui cuvknt
stravechi dintr-o limba orientalq, <Avestan> (paradis, <pairidaeza> ‘nseamnq
<‘ngrqditurq>, <parc>, <grqdinq>. Este un termen compus din <pairi>‘mprejur wi <daezo>, zid).
<”n al treilea an al domniei lui, a dat un ospqy tuturor
domnitorilor wi slujitorilor sqi. Cqpeteniile owtirii Perwilor wi Mezilor,
mai marii wi capii yinuturilor, s-au strkns ‘naintea lui. El le-a arqtat
bogqyia strqlucitq a ‘mpqrqyiei lui wi slava minunatq a mqrimii lui, ‘n
multe zile, timp de o sutq optzeci de zile> (Estera 1:3-4)
“n capitolul unu al cqryii Estera sunt menyionate trei banchete: Unul dat
pentru liderii militari wi politici ai imperiului persan (1:1-4), unul pentru
bqrbayii din cetatea Susa (1:5-8) wi unul pentru femeile din Susa, prezidat de
‘mpqrqteasa Vasti (1:9).
Veselia era mare wi abunndenya era coplewitoare:
<Covoare albe, verzi wi albastre, erau legate cu funii din in
subyire wi de purpurq de niwte verigi din argint wi de niwte stklpi din
marmorq. Paturi din aur wi din argint stqteau pe o podealq de porfir,
de marmorq, de sidef wi de pietre negre. Iar de bqut turnau ‘n vase
din aur, de felurite soiuri. Era belwug de vin ‘mpqrqtesc, mulyumitq
dqrniciei ‘mpqratului> (1:6-7)
Se vedea de departe cq ‘mpqratul cquta sq-i facq pe toyi sq se simtq bine wi
dqduse ordine ca fiecare sq fie tratat exact awa cum dorewte:
<Dar nimeni nu era silit sq bea, cqci ‘mpqratul poruncise tuturor
oamenilor din casa lui sq facq dupq voia fiecqruia> (1:8).
Care sq fi fost motivul acestei atkt de afiwate <bunqvoinye> a ‘mpqratului?
Scriptura nu ne spune, dar ne rqspunde istoria secularq. Istoricul grec,
Herodot (485-425 d.Ch.) scrie despre aceste banchete ‘n <Istoria> sa. El
ne spune cq Ahawverow ‘i invitase pe liderii imperiului pentru a pune la
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cale ‘mpreunq o invazie a Greciei. Tatql lui Ahawverow, Darius I, invadase
vremelnic Grecia, dar fusese ‘nvins ‘n umilitoarea ‘nfrkngere de la Maraton
(490 d.Ch.). Acum, fiul squ se simyea dator sq-wi rqzbune tatql wi sq mqreascq
‘n acelawi timp graniyele propriului imperiu. Herodot pretinde cq Ahawverow
avea de gknd sq cucereascq toatq Europa wi sq <aducq tot pqmkntul ‘ntr-un
singur imperiu>.
“n cronica lui Herodot, cuvintele ‘mpqratului Ahawverow ar fi fost
urmqtoarele: <Intenyia mea este sq fac un pod peste Helespont, sq merg cu
armata prin Europa ‘mpotriva Greciei wi sq mq rqzbun ‘mpotriva atenienilor
pentru ceea ce au fqcut ‘mpotriva persilor wi ‘mpotriva tatqlui meu>
(Herodotus, <The Histor]>, cartea VII, secyiunea 8).
Unchiul ‘mpqratului, Artabanus, s-a ‘mpotrivit din toate puterile acestui
plan, dar persistenya wi wiretenia lui Ahawverow i-a convins pe mai marii peste
yinuturi (numiyi wi <satrapi>) sq-l urmeze. Banchetul dat ‘n cinstea lor a fost
parte din aceastq strategie. Era important ca ‘mpqratul sq-i impresioneze
pe musafiri cu averea wi dqrnicia lui. “n sitiayia de atunci, Ahawverow s-a
asemqnat foarte mult cu un <selsman>, un om de afaceri, care ‘wi duce clienyii
potenyiali la unul din cele mai scumpe wi mai exclusive restaurante. Atunci,
ca wi acum, <nu existq nimic pe geaba> (<no free luncheons!). Nota de platq
va trebui plqtitq peste nu prea multq vreme wi ‘ncq ... foarte din greu.
Din nefericire, toatq aceastq cheltuialq wi sacrificiile care i-au urmat n-au
putut aduce persanilor biruinya wi pe ckmpul de luptq. “n anul 480 d.Ch.,
armatele imperiului persan au fost zdrobite la Salamina, ‘n timp ce ‘mpqratul
privea neputincios de pe un tron improvizat, iar ‘n 479 d.Ch, restul trupelor
au fost ‘nfrknte definitiv la Plataea. Visul personal al lui Ahawverow de a
deveni stqpknul lumii s-a sfkrwit ‘ntr-un cowmar colectiv.
Biblia ignorq toate aceste amqnunte militare wi politice pentru cq
intenyioneazq doar sq ne arate cum de s-a fqcut cq Estera, o tknqrq evreicq, a
ajuns sq fie ‘mpqrqteasq!
S-a ‘ntkmplat cq la sfkrwitul zilelor de banchet, Ahawverow <cu inima
veselq de vin> (1:10), a poruncit ‘mpqrqtesei Vasti sq vinq <cu cununa
‘mpqrqteascq, ca sq arate frumuseyea ei popoarelor wi mai marilor sqi, cqci era
frumoasq la chip>. Rabinii evrei sunt de parere cq textul trebuie citit <numai
cu cununa ‘mpqrqteascq pe cap>, adicq ‘n pielea goalq. Spre scandalizarea
tuturor celor prezenyi, ‘mpqrqteasa Vasti a refuzat sq vinq.
Gestul ei a ‘nsemnat o triplq ofensq. Ea era o <femeie> care ‘ndrqznea sq
nu se supunq unui bqrbat, o soyie care se ‘mpotrivea dorinyelor soyului ei wi
un supus care ‘ndrqznea sq sfideze porunca unui suveran. Nu-i de mirare cq
<‘mpqratul s-a supqrat foarte tare, s-a aprins de mknie> (1:12).
Poate cq aici s-ar cuveni sq meditqm puyin ‘mpreunq la pericolul pe
care-l reprexzintq pentru fiecare dintre noi <alcoolul> wi <mknia>, douq forye
nestqpknite care au produs mai multe victime ‘n societatea umanq deckt vor
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fi gatq sq arate vreodatq statisticile.
Dacq Ahawverow n-ar fi fost beat wi nu s-ar fi enervat copilqrewte, criza
ar fi putut fi evitatq. Pentru cq n-a fost awa, o ceartq familialq a ajuns o
veritabilq crizq imperialq! Toyi cei prezenyi l-au privit cu subknyeles: <Cum
va putea conduce un imperiu cel ce nu reuwewte sq-wi conducq nici propria lui
nevastq?> Ahawverow s-a vqzut silit sq facq ceva ca sq-wi salveze reputayia wi
mkndria jignitq. “mpqratul a ajuns prozonierul propriului squ orgoliu.
Fapta ‘nmpqrqtesei Vasti cerea o rqsplatq urgentq wi pilduitoare. Altfel, tot
ewafodajul imerial putea sq se clatine:
<Ce trebuie> a zis el <sq se facq ‘mpqrqtesei Vasti, dupq lege,
pentru cq n-a ‘mplinit ce i-a poruncit ‘mpqratul Ahawverow prin
fameni?> Memucan a rqspuns ‘naintea ‘mpqratului wi domnitorilor:
<Nu numai fayq de ‘mpqrat s-a purtat rqu ‘mpqrqteasa Vasti; ci wi
fayq de toyi domnitorii wi toate popoarele care sunt ‘n toate yinuturile
‘mpqratului Ahawverow. Cqci fapta ‘mpqrqtesei va ajunge la
cunowtinya tuturor femeilor wi le va face sq-wi nesocoteascq bqrbayii.
Ele vor zice: <“mpqratul Ahawverow a poruncit sq i se aducq ‘nainte
‘mpqrqteasa Vasti wi ea nu s-a dus.> Wi ‘n ziua aceasta crqiesele
Persiei wi Mediei, care vor afla de fapta ‘mpqrqtesei, vor vorbi tot
awa tuturor cqpeteniilor ‘mpqratului: de aici va veni mult disprey wi
mknie> (1:15-18).
Parerea aceasta a fost a <celor wapte fameni-sfetnici> ai ‘mpqratului
persan. Ahawverow avea wapte aomeni de ‘ncredere cu care se consulta atkt ‘n
problemele personale, ckt wi ‘n problemele juridice ale imperiului. Acewtia
erau specialiwti care <cunowteau obiceiurile vremii> (1:13). Numai ei aveau
dreptul sq se apropie de ‘mpqrat fqrq sq fie invitayi ‘n prealabil. Despre
existenya wi activitatea acestor wapte sfetnici imperiali putem citi wi ‘n Daniel
1:20; 2:2, 10, 17; 4:7; 5:7, 11,17).
Tot celor wapte sfetnici le-a revenit wi dreptul de a face recomandqri
‘mpqratului ‘n cazul ‘mpqratesei Vasti. Primul lucru pe care-l fac ei este
sq exagereze puyin importanya celor ‘ntkmplate wi sq adknceascq wi mai
mult criza. Pronosticul lor a fost cq fapta lui Vasti va produce o rqsturnare
a relayiilor din toate familiile din imperiu. Comentatorii remarcq iscusinya
acestor sfetnici care folosesc ‘n 1:17 termenul general de <femei>, dar ‘n
1:18 folosesc termenul <doamnele> (<crqiesele> - ‘n traducerea romknq), ca
o referinyq la toate femeile din clasa aristocraticq. Umflknd puyin importanya
incidentului, sfetnicii reuwesc sq-wi mqreascq propria lor importanyq ‘n
rezolvarea acestei probleme.
Sfatul lor este ca ‘mpqrateasa sq fie alungatq wi ‘n locul ei sq fie aleasq
o alta. Orbit de furia sa, ‘mpqratul dq curs acestei acyiuni (1:19-21) wi dq
pecetluiewte hotqrkrea printr-un edict imperial:
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<Dacq ‘mpqratul gqsewte cu cale, sq se dea poruncq din partea lui
wi sq se scrie ‘n legile Perwilor wi Mezilor, cu arqtare cq nu trebuie
sq se calce, o poruncq ‘mpqrqteascq, dupq care Vasti sq nu se mai
arate ‘naintea ‘mpqratului Ahawverow. Iar ‘mpqratul sq dea vrednicia
de ‘mpqrqteasq alteia, mai bunq deckt ea. Porunca ‘mpqratului se va
vesti astfel ‘n toatq ‘mpqrqyia lui, cqci este mare-wi toate femeile vor
da cinste bqrbayilor lor, de la mare pknq la mic.> Pqrerea aceasta a
fost primitq de ‘mpqrat wi de domnitori wi ‘mpqratul a lucrat dupq
cuvkntul lui Memucan. A trimis scrisori tuturor yinuturilor din
‘mpqrqyia lui, fiecqrui yinut dupq scrierea lui wi fiecqrui popor dupq
limba lui; ele spuneau cq orice bqrbat trebuie sq fie stqpkn ‘n casa
lui wi cq va vorbi limba poporului squ.
Biblia nu ne spune ce s-a ‘ntkmplat mai departe cu Vasti. Mulyi scolari
ai Bibliei cred cq ea este <Amerstris>, mama lui Artaxerxes (464-425 dupq
Christos). Unii crecd chiar cq ‘mpqrateasa era ‘nsqrcinatq atunci cknd
Ahawverow a vrut sq o expunq privirilor pofticioase ale acelei mulyimi de
bqrbayi beyi. Vasti a crezut cq este sub denitatea ei sq accepte o asemnea
‘njosire. Woyul ei o trata mai degrabq ca pe o concubinq, deckt ca pe o
‘mpqrqteasq.
“n orce caz, alngarea ei de la tron, deschide scena pentru apariyia celor
douq personaje principale ale dramei care va urma: Haman, omul care-a
planuit exterminarea evreilor wi Estera, evreica care wi-a riscat viaya pentru
salvarea celor din neamul ei.

Capitolul 2
Estera ajunge ‘mpqrqteasq

(O evreicq ajunge la palat, iar un evreu de la poartq scapq viaya ‘mpqratului)
“ntre capitolul ‘ntki wi capitolul doi al cqryii Estera este un interval de
patru ani. Dupq alungarea lui Vasti, Ahawverow a plecat ‘n plqnuita expediyie
militarq ‘mpotriva grecilor. Acolo, ‘n loc de trumf a avut parte de tragedie.
S-a ‘ntors umilit, ‘nfrknt wi profund rqnit ‘n orgoliul squ. Ahawverow avea
nevoie de cineva care sq-l ‘nyeleagq, care sq-l mkngkie wi care sq-l ‘ncurajeze.
Persoana accea ‘nsq lipsea. “mpqratul n-vea acum ‘mpqrateasq. Mai grav,
soyul n-avea acum o soyie ‘n brayele cqreia sq-wi caute refugiu wi alinare.
Aceasta explicq diferenya dintre sex wi dragoste, dintre poftq wi parteneriat,
dintre atracyie wi atawament. Ahawverow avea o mulyime de concubine ‘n
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haremul imperial wi mai putea aduce ‘ncq pe atktea, dar n-avea o ... soyie.
Concubinele erau pentru satisfacerea sexualq a trupului. O soyie este cu
mult mai mult deckt aceasta, o partenerq pentru problemele complicate ale
sufletului. Satisfacerile trecqtoare, de moment nu sunt tot una cu ‘mplinirile
unei relayii personale din care ne ‘mbogqyim o viayq ‘ntreagq.
<Dupq aceste lucruri, cknd s-a potolit mknia ‘mpqratului
Ahawverow, s-a gkndit la Vasti, la ce fqcuse ea wi la hotqrkrea luatq
cu privire la ea> (Estera 2:1).
<Rau cu rqu, dar mai rqu fqrq rqu> spuen o zicalq romkneascq. Ca orice
<ceartq> dintre un soy wi o soyie wi ne’nyelegerea dintre Ahawverow wi Vasti ar
fi trebuit sq fie una trecqtoare. Comportkndu-se asemenea altor milioane de
soyi, Ahawverow a iertat-o foarte curknd ‘n inima sa pe Vasti wi a ‘nceput sq-i
ducq dorul. Simyind primejdia re’ntoarcerii ‘mpqrqtesei, cei wapte sfetnici se
pun pe treabq wi se grqbesc sq-i facq ‘mpqratului o propunere cqreia wtiau cq
nu-i poate sq reziste:
<Sq se caute pentru ‘mpqrat niwte fete, fecioare wi frumoase. ... Wi
fata care-i va place ‘mpqratului, sq fie ‘mpqrqteasq ‘n locul Vastii.>
Pqrerea aceasta a fost primitq de ‘mpqrat wi awa a fqcut> (Estera
2:2-4).
Una din aceste fecioarele aduse ‘n haremul ‘mpqrqtului a fost Hadasa, al
cqrei nume a devenit apoi Estera, o orfanq crescutq de Mardoheu, veriworul
ei, care era un om evlavios:
<Cknd s-a auzit porunca ‘mpqratului wi hotqrkrea lui, au fost
strknse un mare numqr de fete ‘n capitala Susa, sub supravegherea
lui Hegai. Odatq cu ele a fost luatq wi Estera wi adusq ‘n casa
‘mpqratului, sub supravegherea lui Hegai, pqzitorul femeilor. ...
Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o ‘nfiase, ...>
(Estera 2:8, 15).
(Despre existenya wi rayionalul haremului ‘n societqyile orientale puteyi citi
‘n anexa de la sfkrwitul cqryii.)
Pentru Estera au urmat douqsprezece luni de educayie wi pregqtire ‘n <casa
femeilor>.
<Fiecare fatq se ducea la rkndul ei la ‘mpqratul Ahawverow, dupq
ce timp de douqsprezece luni ‘mplinea ce era poruncit femeilor. “n
timpul acesta, aveau grijq sq se gqteascq, ungkndu-se wase luni cu
untdelemn de mirt wi wase luni cu miresme de mirozne femeiewti.
Awa se ducea fiecare fatq la ‘mpqrat. Wi, cknd trecea din casa
femeilor ‘n casa ‘mpqratului, o lqsau sq ia cu ea tot ce voia. Se
ducea seara; wi a doua zi dimineaya trecea ‘n a doua casq a femeilor,
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sub supravegherea lui Waawgaz, famenul ‘mpqratului wi pqzitorul
yiitoarelor ‘mpqratului. Nu se mai ‘ntorcea la ‘mpqrat, deckt cknd ar
fi dorit ‘mpqratul wi ar fi chemat-o pe nume> (Estera 2:12-14).
Numqrul mare de candidate a fqcut ca vrenmea ‘ntklnirii dintre
Ahawverow wi Estera sq ‘ntkrzie. Cknd s-au ‘ntklnit ‘nsq, ‘mpqratul a gqsit
‘n Estera partenera pe care o dorise. Ochii wi inima lui au fost ‘ntr-uttul
satisfqcute>
<”mpqratul a iubit pe Estera mai mult deckt pe toate celelalte
femei wi ea a cqpqtat trecere wi iubire ‘naintea lui mai mult deckt
toate celelalte fete. I-a pus cununa ‘mpqrqteascq pe cap wi a fqcut-o
‘mpqrqteasq ‘n locul Vastii. “mpqratul a dat un mare ospqy tuturor
domnitorilor wi slujitorilor lui, un ospqy ‘n cinstea Esterei. Cu
prilejul acesta a uwurat sarcinile yinuturilor wi a ‘mpqryit daruri cu o
dqrnicie ‘mpqrqteascq> (Estera 2:17).
Acesta este cel de al patrulea banchet pomenit ‘n carte.

Mardoheu scapq viaya ‘mpqratului
<Nqravul din fire n-are lecuire>, spune proverbul romknesc. Cel rqu
face rele, ‘n timp ce acela care-i bun se yine cu facerile de bine. Ahawverow
continuq ‘n practicile lui dewqnyate wi ne mirqm cq un pqgkn pqcqtos ca el
este rknduit de providenya divinq sq fie scqpat de la moarte de neprihqnitul
Mardoheu.
<A doua oarq, cknd s-au strkns fetele, Mardoheu wedea la poarta
‘mpqratului> (Estera 2:19).
Aceastq a doua <strkngere a fetelor> ‘nseamnq probabil cq demnitarii
‘mpqratului au continuat sq adauge fete tinere wi frumoase la haremul
lui Ahawverow, cq doar n-avea sq el sq treacq subit la monogamie wi sq-wi
petreacq tot restul zilelor sale numai alqturi de Estera.
Textul ne mai spune cq veriworul Esterei, Mardoheu, ajunsese sq aibe
acces <la poarta ‘mpqratului>. Aceasta este o numire genericq pentru locul
unde erau primiyi privilegiayii casei ‘mpqrqtewti. Acewti oameni <de la
curte> se bucurau de o anumitq cinste wi de o oarecare trecere ‘n discutarea
wi hotarkrea problemelor ivite ‘n imperiu. S-ar prea putea ca Mardoheu sq
fi ckwtigata ceest acces prin bunqvoinya lui Ahawverow ‘n urma mijlocirii
Esterei.
Despre existenya acestui loc numit <poarta cetqyii> wi despre imprtanya lui
‘n viaya comunitqyii putem citi ‘n cartea Rut, unde Boaz conduce o tranzacyie
pentru rqscumpqrarea averii lui Naomi wi a lui Rut (Rut 4:1-9), ‘n cartea lui
Iov, inde patrarhul ‘wi amintewte de vremurile lui de glorie de la <poartq> (Iov
29:7-25) wi Amos, unde Dumnezeu acuzq evreii pentru nedreptqyile sqvkrwite
‘n acest for al dreptqyii (Amos 5:10-15). Poporul romkn are o experienyq
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personalq cu terminologia aceasta orientalq. Sub stqpknirea clifatelor turcewti,
domnitorii romkni trebuiau sq se suie la <poarta de la Constantinopol>.
Toatq adolescenya mea am crezut chiar cq ‘n acea capitalq orientalq existq
o <’naltq poartq> din piatrq ... Avem sq ‘nyeleg mai tkrziu cq fusese vorba
doar de o mowtenire metaforicq a unei realitqyi de demult. La fel s-a pqstrat
‘n terminologia juridicq occidentalq, prin filiera greacq, numirea de <curte>
pentru locul ‘n care se adunau cei care administrau dreptatea. Pknq atqzi,
chiar wi ‘n America, <agora> greacq supravieyuiewte sub titulatura de <curtea
supremq>. Bine’nyeles cq asta nu ‘nseamnq cq oamenii aceia se mai adunq
‘ntr-o ... curte.
“n umbra <poryilor> ‘mpqrqtewti se puneau la cale intrigi wi se propuneau
tranzacyii de tot felul. Obiceiul acesta oriental este menyionat wi ‘n cartea
Rut (Rut 4) wi ‘n cartea lui Iov (Iov 29:7). Profetul Daniel a fost ‘n pericol
de moarte din cauza unui complot urzit de acewti oameni cu aces la ‘mpqratul
Dariu (Daniel 6).
Este de remarcat cq ni se spune a doua oarq cq Mardoheu wi Estera trqiau
ca <mari anonimi> ‘ntre oamenii din Susa. Mardoheu hotqrkse ca nu este
potrivit pentru ei sq-wi facq cunoscutq nqyionalitatea:
<Estera nu wi-a fqcut cunoscut nici poporul, nici nawterea, cqci
Mardoheu o oprise sq vorbeascq despre aceste lucruri>
<Estera nu-wi spusese nici nawterea nici poporul, cqci o oprise
Mardoheu. Wi ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atkta
scumpqtate ca atunci cknd o crewtea el> (Estera 2:10,20).
Cartea nu ne spune care a fost motivul pentru care a luat Mardoheu
aceastq hotqrkre. Cert este cq, la umbra anonimatului, Mardoheu a aflat din
discuyiile de la poartq despre un asasinat pus la cale de duwmanii ‘mpqratului
Ahawverow:
<”n acelawi timp, pe cknd Mardoheu stqtea la poarta ‘mpqratului,
Bigtan wi Terew, doi fameni ai ‘mpqratului, pqzitorii pragului, s-au
lqsat biruiyi de o supqrare wi au vrut sq ‘ntindq mkna ‘mpotriva
‘mpqratului Ahawverow. Mardoheu a avut cunowtinyq de lucrul acesta
wi a dat de wtire ‘mpqrqtesei Estera, care l-a spus ‘mpqratului din
partea lui Mardoheu> (Estera 2:21-22).
Acyiunea din careta Esterei se petrece ‘n vremuri tulburi wi nu putem
deckt specula ‘n privinya anumitor detalii care nu ne sunt date ‘n text.
Anumite ‘ntrebqri vor rqmkne probabil fqrq rqspuns. De exemplu, cum se
‘mpacq cqsqtoria Esterei cu un pqgkn sub incidennya strqbunei legi mozaice
care ‘nterzicea cu desqvkrwire astfel de ‘nsoyiri? Sau, cum s-a putut ca niwte
evrei practicanyi, ca Estera wi Mardoheu, sq-wi poatq ascunde adevqrata
identitate fayq de toyi oamenii din jur? Am putea pune chiar wi o a treia, cum
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de wi-a ascuns identitatea un om a cqrei <neprihqnire religioasq> era legatq
direct tocmai cu vocayia lui nayionalq de a fi <lumina lui Dumnezeu printre
Neamuri>?
Revenind la ceea ce wtim din text, s-ar prea putea ca acel complot
menyionat sq fi fost pus la cale de niwte suporteri ai fostei ‘mpqrqtese, Vasti,
acum nemulyumiyi cq ‘mpqratul o ‘nlocuise cu Estera. Tradiyia imperialq, e
drept nu prea respectatq, era ca ‘mpqrqteasa sq fie selectatq din sknul celor
wapte familii <nobile> ale vremii. Estera era o <fatq din popor> wi complotiwtii
s-ar fi putut sq fie din <legaliwtii> care se credeau ‘ndreptqyiyi sq-l ‘nlqture
pe cel ce sfidase wi rknduielile wi privilegiile acestor aristocrayi. Cert este cq
Mardoheu se aratq suficient de preocupat de soarta ... soyului nepoatei lui wi
se grqbewte sq-i salveze viaya. Gestul lui a intrat ... ‘n istorie:
<Faptul fiind cercetat wi gqsit ‘ntocmai, cei doi fameni au
fost spknzurayi de un lemn. Wi lucrul acesta a fost scris ‘n cartea
Cronicilor ‘n faya ‘mpqratului> (Estera 2:23).
Peste nu prea multq vreme, lucrul acesta va avea o importanyq
extraordinarq peste patru ani cknd complotul dejucat acum de Mardoheu
va pqli ‘n comparayie cu un alt complot pe care va fi chemat sq-l ‘mpiedice:
holocaustul plqnuit de Haman pentru asasinarea tuturor evreilor.
“n providenya lui Dumnezeu, nici o faptq bunq nu ‘wi pierde rqsplata. Uitat
de cel cqruia i-a fqcut un bine, asemena lui Iosif ‘n ‘nchisoarea Egiptului
(Gen. 40:23; 41:1), Mardoheu va fi rqsplqtit de Dumnezeu cu vkrf wi ‘ndesat.
Totul se va ‘ntkmpla ‘nsq la vremea wi ‘n ‘mprejurqrile rknduite de El.

Capitolul 3
Un duwman vechi cu un nume nou
(Un om rqu atacq tronul Celui Atotputernic)

Trecuserq patru ani de liniwte ‘n Susa. Estera era ‘mpqrqteasq, iar
Mardoheu continua sq fie ‘n rkndul oamenilor cu influenyq de la curtea
‘mpqrqteascq. Era liniwtea dinaintea furtunii ...
Un foc despre care se credea cq a fost stins cu sute de ani mai ‘nainte,
mocnea viclean sub pojghiya de zgurq de la suprafayq aparenyelor. El avea sq
se reaprindq acum cu putere, iar pqlqlaia lui risca sq aprindq imperiul wi sq
arunce iar ‘n cuptorul persecuyiei ‘nchinqtorii lui Dumnezeu, ameninyayi cu
teribilul holocaust.
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Ridicarea
Wtiayi cq existq oameni care <au rqu de ‘nqlyime> ? Nu vorbesc despre
‘nqlyimile fizice, mulnyi, blocuri cu mai multe etaje, etc Vorbesc de
<’nqlyimile funcyiilor, ale anumitor posturi politice sau administrative. Sunt
‘ntre noi oameni cqrora le-ai face o favoare dacq le-ai interzice accesul spre
asemenea poziyii, spre propriul lor bine. Ei <’wi pierd capul> de ‘ndatq ce
wi-l ridicq puyin deasupra celor din jurul lor. Un astfel de om a fost Haman,
personajul cu care ne vom ‘ntklni ‘n cel de al treilea capitol al cqryii lui
Estera. Undeva ‘ntre anul al patrulea wi anul al doisprezecelea al domniei
lui Ahawverow, ‘mpqratul a decis ca Haman sq cel mai important dregqtor
din Imperiu. Nu ni se spune ce <merite> a avut Haman, dar ni se spune cq el
a cqpqtat trecere ‘naintea ‘mpqratului Ahawverow. Probabil cq este adevqrat
ceea ce s-a zis: <Cine seamqnq, se adunq>:
<Dupq aceste lucruri, ‘mpqratul Ahawverow a ridicat la putere pe
Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul. L-a ridicat ‘n cinste wi a pus
scaunul lui mai presus de scaunele tuturor cqpeteniilor care erau
lkngq el> (Estera 3:1).

Mkndria
“nqlyat la curtea ‘mpqrqteascq, Haman a ajuns foarte repede sq se creadq
wi sq se comporte ca un <Ahawverow ‘n miniaturq>. “ntre el wi ceilalyi nu exista
nici o posibilq colegialitate; numai o dominare mkndrq wi umilitoare pentru
toyi cei din jur. Cei mai aroganyi oameni sunt deobicei aceia care ‘wi mqsoarq
propria valoare dupq puterea wi influenya pe care o au asupra celorlalyi.
Haman a fost un lider extrem de arogant. El l-a recunoscut pe Ahawverow ca
suveran, dar n-a acceptat pe niciun altul ca wi egal al lui. Ridicat ‘n cinste
alqturi de ‘mpqrat, Haman a ajuns convins cq este <fqrq pereche>:
<Toyi slujitorii ‘mpqratului, care stqteau la poarta ‘mpqratului,
plecau genunchiul wi se ‘nchinau ‘naintea lui Haman, cqci awa era
porunca ‘mpqratului cu privire la el> (Estera 3:2a).

Sfidarea
Nimeni n-ar fi ‘ndrqznit sq ‘nfrunte autoritatea ‘mpqrqteascq wi sq
n-asculte de porunca datq de Ahawverow cu privire la Haman. Nimeni ... cu o
excepyie: evreul Mardoheu. Oare ce l-a determinat sq ia o asemnea atitudine?
<Dar Mardoheu nu-wi pleca genunchiul wi nu se ‘nchina> (Estera
3:2b).
Cine vrea sq ‘nyeleagq dilema lui Mardoheu trebuie sq meargq ‘n arhivele
istoriei evreilor wi sq citeascq despre existenya unui conflict multisecular cu
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urmawii lui Agag, ‘mpqratul ameleciyilor (1 Sam. 15:8). De fapt, conflictul
s-a nqscut cu alte ckteva sute de ani ‘nainte wi este descris ‘ntr-una din cele
cinci cqryi ale lui Moise, Exodus:
<Amalec a venit sq batq pe Israel la Refidim. Atunci Moise i-a zis lui
Iosua: <Alege niwte bqrbayi wi iewi wi luptq ‘mpotriva lui Amalec. Iar eu voi
sta mkine pe vkrful dealului cu toiagul lui Dumnezeu ‘n mknq.> Iosua a fqcut
ce-i spusese Moise wi a iewit sq lupte ‘mpotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron
wi Hur s-au suit pe vkrful dealului. Cknd ‘wi ridica Moise mkna, era mai tare
Israel; wi cknd ‘wi lqsa mknq ‘n jos, era mai tare Amalec. Mkinile lui Moise
fiind trudite, ei au luat o piatrq, au pus-o sub el wi el a wezut pe ea. Aaron wi
Hur ‘i sprijineau mkinile, unul deoparte, iar altul de alta; wi mkinile lui au
rqmas ‘ntinse pknq la asfinyitul soarelui. Wi Iosua a biruit pe Amalec wi pe
poporul lui, cu tqiwul sqbiei. Domnul i-a zis lui Moise: <Scrie lucrul acesta
‘n carte ca sq se pqstreze aducerea aminte wi spune lui Iosua cq voi wterge
pomenirea lui Amalec de
sub ceruri> (Ex. 17:8-15).
“mplinirea acestei
execuyii a cqzut ‘n sarcina
lui Saul, cel dintki
‘mpqrat al lui Israel.
Lipsa lui de ascultare ‘n
aceastq sarcinq venitq
din partea lui Dumnezeu
l-a fqcut sq-wi piardq
cununa regalq wi sq fie
lepqdat de Dumnezeu (1
Samuel 15). Wi pentru
cq <pe cine nu-l lawi
sq moarq nu te lasq sq
trqierwti, ironia a fqcut ca
cel care s-a grqbit aducq
lui David vestea cq Saul
a murit wi sq se laude
cu uciderea lui sq fie
tocmai un ... amalecit (2
Sam. 1:1-10). Unul din
urmawii amaleciyilor cruyayi atunci de Saul ajunsese acum la Susa wi nu-wi mai
‘ncqpea ‘n piele pentru qc primise favorul ‘mpqrqtesc. Ca un curcan umflat ‘n
pene, el privea ‘n jur la mulyimea celor care-wi plecau genunchiul atunci cknd
trecea el. Ceea ce nu wtia el era cq tot un beniamit ca wi Saul, de data aceasta
beniamitil Mardoheu, ‘l privea cu disprey wi refuza sq i se ‘nchine.
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Pentru a ‘nyelege ckt de adknc era acest conflict strqvechi este important
sq ne aducem aminte cq ameleciyii erau descendenyi din Esau, duwmanul
fartelui lui Iacov. Despre acest conflict perpetuu ‘ntre reprezentanyii firii
pqmkntewti wi reprezentanyii duhului vom vorbi mai pe larg ‘n capitolul
asemqnqrilor tipologice.
Dumnezeu ‘wi ‘ntinsese mkna ‘mpotriva Egiptului wi-i scosese de acolo
pe evrei <cu mknq tare>. Toate popoarele din jur auziserq ceea ce fqcuse
Dumnezeu egiptenilor wi se temeau de poporul iewit din Egipt wi venit acum
sq ocule Canaanul. Crezknd cq i-a prins ‘ntr-un ceas de slqbiciune din cauza
teribilei lipse de apq, amaleciyii i-au atacat, ‘ncercknd sq ‘mpiedice astfel
planul divin. Decretul rostit atunci de Dumnezeu ‘mpotriva acestui popor
trebuie ‘nyeles ‘n acest context al ‘mpotrivirii fayq de tronul ceresc. Atacul
ameleciyilor a fost viclean wi evreii au primit porunca de a-i nimici cu
desqvkrwire wi ‘n cartea Deuteronomul:
<Adu-yi aminte ce yi-a fqcut Amalec pe drum, la iewirea voastrq
din Egipt: cum te-a ‘ntklnit pe drum, wi, fqrq nici o teamq de
Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor
ce se tkrau la coadq, cknd erai obosit wi sleit de puteri. Cknd ‘yi va
da Domnul, Dumnezeul tqu, odihnq, dupq ce te va izbqvi de toyi
vrqjmawii care te ‘nconjoarq, ‘n yara pe care Domnul, Dumnezeul
tqu, yi-o dq ca mowtenire wi spre stqpknire, sq wtergi pomenirea lui
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Amalec de sub ceruri: sq nu uiyi lucrul acesta< (Deut. 25:17-19).
Vedeyi dar cq refuzul lui Mardoheu de a i se ‘nchina lui Haman nu era
avea doar un caracter personal, ci wi unul religios wi istoric. Asta nu ‘nseamnq
cq dacq Mardoheu s-ar fi ‘nchinat ‘naintea unui om ar fi cqlcat cea de a doua
poruncq a Decalogului, cum susyin unii. A te pleca ‘n semn de cinste nu este
tot una cu a te prowterna ‘n adorare religioasq. Avraam s-a plecat cu faya la
pqmknt ‘naintea fiilor lui Het, cknd a negociat cu ei ca sq cumpere un loc de
‘nmormkntare pentru Sara (Gen. 23:7), frayii lui Iosif s-au ‘nchinat ‘naintea
lui cknd ‘l credeau un demnitar al Egiptului (Gen. 42:6). David s-a ‘nchinat
‘naintea lui Saul (1 Sam. 24:8), iar Iacov cu ‘ntreaga lui familie s-au ‘nchinat
‘naintea lui Esau (Gen. 33:3,6-7). Acelawi fel de ‘nchinare ‘l mai ‘ntklnim wi
la femeia din Tecoa (2 Sam. 14:4) wi la Ahimaay care s-au aruncat cu faya la
pqmknt ‘naintea lui David (2 Sam. 18:2).
Refuzut lui Mardoheu de a se ‘nchina ‘n faya lui Haman a fost la
‘nceput o mare surprizq pentru ceilalyi demnitari. Dupq un timp, surpriza
s-a transformat ‘n curiozitate, iar curiozitatea ‘n ambiyie. “n fiecare zi erau
mulyimi d eoameni care se ‘nghesuiau ‘mprejurul lui Haman ca sq-i cearq
favoruri wi intervenyii. Se pare cq Haman n-ar fi observat sfidarea unui evreu
pierdut ‘n anonimatul mulyimii, dacq acewti demnitari intrigayi nu l-ar fi dat
pe fayq:
<Toyi slujitorii ‘mpqratului, care stqteau la poarta ‘mpqratului,
plecau genunchiul wi se ‘nchinau ‘naintea lui Haman, cqci awa era
porunca ‘mpqratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-wi pleca
genunchiul wi nu se ‘nchina. Wi slujitorii ‘mpqratului, care stqteau la
poarta ‘mpqratului, i-au zis lui Mardoheu: <Pentru ce calci porunca
‘mpqratului?> Fiindcq ei ‘i spuneau ‘n fiecare zi lucrul acesta wi el
nu-i asculta, l-au spus lui Haman, ca sq vadq dacq Mardoheu are
sq se yinq de hotqrkrea lui; cqci el spusese cq este Iudeu> (Estera
3:2-4).
Promovarea ‘n primat imperial a scos la suprafayq tot ce era mai rqu ‘n
Haman. “n acelawi timp, confruntarea a scos la suprafayq tot ce era mai bun ‘n
Mardoheu: <Dar Mardoheu nu-wi pleca genunchiul wi nu se ‘nchina>. Poziyia
lui va pune acum ‘nsq ‘n pericol nu numai viaya lui, ci wi viaya tuturor evreilor
din imperiu!

Mknia
<Wi Haman a vqzut cq Mardoheu nu-wi pleca genunchiul wi nu se
‘nchina ‘naintea lui. s-a umplut de mknie> (Estera 3:5).
Reacyia lui Haman a fost definitorie. <Spune-mi care sunt lucrurile care
reuwesc sq te enerveze wi am sq-yi spun ckt de mare ewti>. Un om mic se vede
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‘nsq cu mult mai mare dekt este ‘n realitate. Fumurile pe care wi le dqdea
acest haman i-au ‘ntunecat mintea wi i-au ‘negrit conwtiinyq. Ca o tumoare
canceroasq, ura lui Haman pentru Mardoheu a crescut necontrolabil ‘ntr-o
duwmqnie de moarte pentru toyi aceia din neamul evreiesc. Haman l-ar
fi putut raporta pe Mardoheu ‘mpqratului wi Ahawverow l-ar fi aruncat ‘n
‘nchisoare sau l-ar fi executat. N-ar fi fost ‘nsq de ajuns ca sq sature setea de
rqzbunare a lui Haman. Mknia lui cerea ca tot neamul lui Mardoheu sq fie
dat la moarte. Mar\ T[ain numea antisemitismul <invidia inflamatq a celor
lipsiyi de inteligenyq>.

O rqzbunare perfidq
<... dar a crezut prea puyin pentru el sq punq mkna numai pe
Mardoheu, cqci i se spusese din ce popor era Mardoheu wi a voit sq
nimiceascq pe poporul lui, Mardoheu, pe toyi Iudeii care se aflau ‘n
toatq ‘mpqrqyia lui Ahawverow> (Estera 3:6).
Neadreaptq wi enorm de disproporyionatq, pedeapsa pe care o urzea
orgoliosul Haman este parcq un ecou ‘ndepqrtat al ckntqrii lui Lameh, unul
din primii oameni ‘n care a erupt rqutatea firii pqmkntewti:
<Lameh a zis nevestelor sale: <Ada wi Þila, ascultayi glasul
meu! Nevestele lui Lameh, ascultayi cuvkntul meu! Am omorkt
un om pentru rana mea wi un tknqr pentru vknqtqile mele. Cain va
fi rqzbunat de wapte ori, Iar Lameh de waptezeci de ori ckte wapte>
(Gen. 4: 23-24).
Urmqriyi pawii pe care i-a fqcut Haman ca sq-wi atingq scopul. Primul
lucru pe care l-a fqcut a fost sq aleagq o zi favorabilq. Haman era un pqgkn
idolatru care credea ‘n <astrologie> wi ‘n ghicire. El a apelat la ajutorul
magilor de la curte pentru a maximaliza wansele rqzbunqrii sale:
<’n luna ‘ntki, adicq luna Nisan, ‘n al doisprezecelea an al
‘mpqratului Ahawverow, au aruncat Pur, adicq soryul, ‘naintea lui
Haman, pentru fiecare zi wi pentru fiecare lunq, pknq ‘n luna a
douqsprezecea, adicq luna Adar> (Estera 3:7).
Oamenii din antichitatea orientalq fqceau foarte puyini pawi fqrq sq-i
consulte pe cititorii ‘n stele wi pe ghicitori. Cu o sutq de ani ‘naintea lui
Haman, pentru cq ‘mpqratul Nebucadneyar nu putea cqdea la ‘nyelegere cu
generalii sqi ‘n privinya strategiei unei campanii militare, s-au oprit cu toyi ‘n
loc wi au cerut pqrerea zeilor:
<Cqci ‘mpqratul Babilonului stq la rqscruce, la capqtul celor douq
drumuri, ca sq dea cu bobii; el scuturq sqgeyile, ‘ntreabq terafimii wi
cerceteazq ficatul> (Ezec. 21:21).
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Este interesant cq Haman a aruncat zarurile ‘n luna Nisan, lunq ‘n care
evreii aniversau scoaterea lor din Egipt. Au aruncat zarul pentru fiacre
lunq wi data favorabilq s-a dovedit a sq fie doar ‘n luna Adar, ceea ce le-a
dqruit lui Mardoheu wi Esterei aproximativ un an de zile ca sq acyioneze wi
sq zqdqrniceascq planurile lui Haman: <Se aruncq soryul ‘n poala hainei, dar
orice hotqrkre vine de la Domnul> (Prov. 16:33).
Dupq ce s-a asigurat de <bunqvoinya> zodiacului ceresc wi a <soartei>,
Haman s-a dus sq-i vorbeascq cu viclenie ‘mpqratului Ahawverow.
Prefqckndu-se cq este preocupat de binele wi bunqstarea imperialq, Haman
i-a prezentat pe evrei drept uo ameninyare directq la pacea wi armonia din
interiorul imperiului:
<Atunci Haman a zis ‘mpqratului Ahawverow: <‘n toate yinuturile
‘mpqrqyiei tale este risipit un popor deosebit ‘ntre popoare, care are
legi deosebite de ale tuturor popoarelor wi nu yine legile ‘mpqratului.
Nu este ‘n folosul ‘mpqratului sq-l lase liniwtit. Dacq ‘mpqratul
gqsewte cu cale, sq se scrie o poruncq pentru ca ei sq fie nimiciyi wi
eu voi ckntqri zece mii de talanyi din argint ‘n mkinile slujbawilor, ca
sq-i ducq ‘n vistieria ‘mpqratului> (Estera 3:8-9).
Este normal ca fiecare popor sq-wi aibq specificul lui etnic, lingvistic wi
social. Faptul acesta nu era o noutate. Noutate era cq Haman i-a identificat
pe evrei ca fiind <altfel> deckt toate celelalte popoare din jur, prin faptul cq
este ‘n natura lor sq fie <’mpotriva> ordinii sociale generale wi ‘mpotriva pqcii
colective. Aceastq ‘nvinuire este absurdq avknd ‘n vedere principiile vieyii de
exilat recomandate de Dumnezeu pentru poporul Squ prin proorocul Ieremia:
<Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel, cqtre toyi
prinwii de rqzboi pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon: <Zidiyi
case wi locuiyi-le; sqdiyi grqdini wi mkncayi din roadele lor! Luayivq neveste wi faceyi fii wi fiice; ‘nsurayi-vq fiii wi mqritayi-vq fetele,
sq facq fii wi fiice, ca sq vq ‘nmulyiyi acolo unde sunteyi wi sq nu
vq ‘mpuyinayi. Urmqriyi binele cetqyii, ‘n care v-am dus ‘n robie wi
rugayi-vq Domnului pentru ea, pentru cq fericirea voastrq atkrnq de
fericirea ei!> (Ieremia 29:4-7).
“n plus, Haman ‘i identificq pe evrei ca pe unii care deyin averi
considerabile, sume de bani care s-ar cuveni mai degrabq sq fie ‘n visteria
‘mpqratului, deckt ‘n mkinile lor duwmqnoase. <Nu este nimic nou sub soare>,
spunea Solomon wi avea dreptate. Aceleawi <justificqri> le-au avut toyi aceia
care au fost antisemiyi de-a lungul secolelor.
Aparent impresionat de grija pe care i-o purta Haman, dar neimpresionat
de posibilitatea <spororii> imensei lui averi, ‘mpqratul face douq lucruri: ‘i
dq mknq liberq lui Haman sq-i omoare pe evrei, wi-i dqruiewte pe deasupra wi
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toate averile lor:
< ‘mpqratul wi-a scos inelul din deget wi l-a dat lui Haman, fiul
lui Hamedata, Agaghitul, vrqjmawul Iudeilor. Wi ‘mpqratul i-a zis lui
Haman: <‘yi dqruiesc wi argintul wi pe poporul acesta; fq cu el ce vei
voi> (Estera 3:10-11).

Pierzania
Wi Haman s-a pus pe treabq:
<Logofeyii ‘mpqratului au fost chemayi ‘n a treisprezecea zi a
lunii ‘ntki wi au scris ‘n totul cum a poruncit Haman, mai marilor
owtirii, dregqtorilor fiecqrui yinut wi cqpeteniilor fiecqrui popor,
fiecqrui yinut dupq scrierea lui wi fiecqrui popor dupq limba lui. Au
scris ‘n numele ‘mpqratului Ahawverow wi au pecetluit scrisorile cu
inelul ‘mpqratului. Scrisorile au fost trimise prin alergqtori ‘n toate
yinuturile ‘mpqratului, ca sq nimiceascq, sq omoare wi sq piardq pe
toyi Iudeii, tineri wi bqtrkni, prunci wi femei wi anume ‘ntr-o singurq
zi, ‘n ziua a treisprezecea a lunii a douqsprezecea, adicq luna
Adar wi sq li se prade averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca
‘mpqratului care trebuia vestitq ‘n fiecare yinut wi ‘ndemnau pe
toate popoarele sq fie gata pentru ziua aceea. Alergqtorii au plecat
‘n grabq mare, dupq porunca ‘mpqratului. Porunca a fost vestitq wi
‘n capitala Susa. Wi pe cknd ‘mpqratul wi Haman stqteau wi beau,
cetatea Susa era ‘ngrozitq> (Estera 3:12-15).
Fqrq sq-i punq mqcar o singurq ‘ntrebare, Ahawverow i-a dat ‘m mknq
inelul cu sigiliul ‘mpqrqtesc (8:2,8) care-i permitea sqw facq orice ca
reprezentant al ‘mpqratului. Haman putea scrie acum orice fel de document
gasea de cuvinyq, ‘l putea trimte ‘n toateteritoriile imperiale wi putea fi sigur
cq cei de acolo se vor grqbi sq punq ‘n plicare ceea ce citeau ‘n documentul
oficial. Grestul pripit wi uwuratic al lui Ahawverow a fost ‘pe linia caracterului
squ impulsiv wi superficial. A fqcut-o <latq> acum wi va avea ocazia sq
<regrete> puyin mai tkrziu, cknd se parea cq este deja prea tkrziu ...
Deocamdatq, Haman trece cu mare vitezq la redactarea sdocumentului wi
la traducerea lui ‘n toate limbile vorbite de nayiunile din imperiu.
“n contrast cu veselia lui Ahawverow wi a lui Haman era groaza care-i
cuprinsese pe toyi aceia care locuiau ‘n cetatea Susa., evreii wi neevrei
deopotrivq. Oare de ce dqduse ‘mpqratul o asemenea poruncq? De ce fel
de fapte grave se fqcuserq vinovayii evreii? Exista pe undeva vreo portiyq
descqpare pentru evrei? Situayia pqrea desnqdqjduitq. Dumnezeu avea ‘nsq
pregqtit un plan wi doi oameni providenyiali la caracterul cqrora lucrare deja
de mulyi ani de zile. Piesele erau awezate pe tabla de wah. Haman ‘i dqduse
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wah lui Dumnezeu wi acum era rkndul lui Dumnezeu sq mute ...

Capitoul 4
Ziua marilor decizii

(Estera aflq de complotul lui Haman wi acceptq propunerea lui Mardoheu)
“n imperiul persan se aflau pe atunciprobabil ‘n jur de 15 milioane de
evrei. Din cauza bravadei lui Mardoheu, a mkniei lui Haman wi a stupiditqyii
‘mpqratului, toyi acewti evrei se aflau acum ‘ntr-o foarte mare primejdie
de moarte. Chiar dacq s-ar fi gkndit sq fugq undeva wi sq se ascundq, toate
yinuturile <de la India la Etiopia> (1:1), erau ‘n stapknirea wi administrarea
‘mpqratuui. Nu exista nici un singurul loc unde sq se poatq ascundq.
Reacyiile la holocaustul pus la cale de Haman era ‘n straturi diferite.. Cei
direct vinovayi, ‘mpqratul wi Haman n-aveau nici un fel de regret wi o yineau
‘ntr-o veselie a petrecerii. Cei ce locuiau ‘n cetate erau perplexi wi ‘ngroziyi
de posibilitatea unei asemenea mqcel pe timp de pace (3:15). Izolatq ‘n casa
femeilor, alqturi de haremul imperial, Estera nici nu wtia despre ceea ce se
pusese la cale. “n depqrtqri, evreii speriayi ‘ncepuserq deja zile speciale de
post wi rugqciune (4:3). Un singur om, Mardoheu simyea cq trebuie sq facq
mai mult deckt tot ce fqceau toyi ceilalyi. El wtia cq Dumnezeu ‘l stkrnise
ca sq ‘nceapq aceastq ‘nfruntare wi era convins cq Dumnezeu avea un plan
desqvkrwit care va garanta biruinya wi binecuvkntarea celor ce credeau ‘n El.
Mardoheu a trecut la lucru ...
<Mardoheu, aflknd tot ce se petrecea, wi-a sfkwiat hainele,
s-a ‘mbrqcat cu un sac wi s-a presqrat cu cenuwq. Apoi s-a dus ‘n
mijlocul cetqyii, scoyknd cu putere strigqte amare, wi a mers pknq
la poarta ‘mpqratului, a cqrei intrare era opritq oricui era ‘mbrqcat
cu un sac. ‘n fiecare yinut unde ajungea porunca ‘mpqratului wi
hotqrkrea lui, a fost o mare jale printre Iudei; posteau, plkngeau wi
se boceau wi mulyi se culcau ‘n sac wi cenuwq. Slujnicele Esterei wi
famenii ei au venit wi i-au spus lucrul acesta. Wi ‘mpqrqteasa a rqmas
‘ngrozitq. A trimis haine lui Mardoheu ca sq-l ‘mbrace wi sq ia sacul
de pe el, dar el nu le-a primit.> (Estera 4:1-4).
Felul ‘n care a apqrut ‘n public Mardoheu era ‘n linia strqmowilor lui
care trecuserq prin suferinye asemqnqtoare (2 Sam. 1:11-12; 13-19). Lui
Mardoheu nu-i era ruwine wi nici teamq sq facq publicq apartenenya lui la
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neamul evreiesc. El le spusese deja demnitarilor <de la poartq> din ce neam
este. Acum, ‘ntreaga cetate avea s-o afle. Strigqtele lui de jale wi tinuta lui
ciudatq l-a fqcut repede remarcat ‘n piaya cetqyii. Drumul lui de jale s-a sfkrwit
la poarta ‘mpqrqteascq, aceastq combinayie ‘ntre o piayq publicq wi un loc de
adunare pentru parlamentari. Mai departe nu putea intra pentru cq ‘mpqrqyii
orientului trqiau izolayi ‘ntr-un paradis artificial, izolat de realitqyile vieyii
cotidiene.
Estera a aflat de la slujitorii ei despre comoyia produsq de Mardoheu wi,
newtiind despre ce este vorba, i-a trimis niwte haine sq se ‘mbrace. Refuzul
lui a fqcut-o pe Estera sq-l trimitq la el pe Hatac, <unul din famenii pe care-i
pusese ‘mpqratul ‘n slujba ei> (4:5). Prin Hatac, Mardoheu a informat-o pe
Estera de tot ce se ‘ntkmplase, i-a dat wi o copie a poruncii vestite ‘n Susa
‘n vederea uciderii evreilor wi i-a <poruncit sq se ducq la ‘mpqrat> ca sq
mijloceascq pentru poporul squ (Estera 4:8).
Yineyi minte cq Mardoheu nu putea sq intre la Estera wi nici Estera nu
putea sq iasq la Mardoheu. Hatac a devenit intermediarul dialogului dintre ei,
fqrq sq-wi dea seama ce rol important va juca el ‘n providenya divinq.
Rqspunsul iniyial pe care i-l trimite Estera prin Hatac este departe de a-l
mulyumi pe Mardoheu:
<Toyi slujitorii ‘mpqratului wi poporul din yinuturile ‘mpqratului
wtiu cq este o lege care pedepsewte cu moartea pe oricine, fie bqrbat
fie femeie, care intrq la ‘mpqrat, ‘n curtea dinquntru, fqrq sq fie
chemat. Numai acele scapq cu viayq, cqruia ‘i ‘ntinde ‘mpqratul
toiagul lui ‘mpqrqtesc din aur. Wi eu n-am fost chematq la ‘mpqrat de
treizeci de zile> (Estera 4:11).
Cuvintele acestea nu conyin o ‘ncercare de a evita problema, ci o
explicare a neputinyei ‘mpqrqtesei de a se implica ‘n rezolvarea ei. Prohibiyia
apropierii de ‘mpqrat fqrq o chemare prealabilq scoate la ivealq teama
continuq de asasinat de care sufereau tiranii din vechime wi antidotul gqsit de
Ahawverow. Estera ‘i aduce aminte lui Mardoheu de protocolul de la curte, pe
care ‘l cunowtea wi el foarte bine. Faptul cq nu mai fusese chematq la ‘mpqrat
de treizeci de zile putea ‘nsemna cq nu se mai afla ‘n grayiile lui Ahawverow
wi sugestia lui Mardoheu de a merge ‘naintea lui risca sq facq lucrurile chiar
mai rele de cum erau. Mardoheu nu a ‘nyeles sau nu a vrut sq ‘nyeleagq ce i-a
spus Estera. Criza cerea acyiune wi el insistq ca Estera sq meargq la ‘mpqrat.
Din rqspunsul trimis Esterei prin Hatac intrezqrim parcq o bqnuialq a lui
Mardoheu cq Estera s-ar fi crezut scutitq de primejdie awa cum era ea cu
identitatea ascunsq fayq de cei de la curte:
<Sq nu-yi ‘nchipui cq numai tu vei scqpa dintre toyi Iudeii, pentru
cq ewti ‘n casa ‘mpqratului. Cqci, dacq vei tqcea acum, ajutorul wi
izbqvirea vor veni din altq parte pentru Iudei wi tu wi casa tatqlui tqu
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veyi peri. Wi cine wtie dacq nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la
‘mpqrqyie?> (Estera 4:13-14).
“n aceastq replicq, Mardoheu ‘i aduce aminte Esterei de patru lucruri
foarte importante. Mai ‘ntki, el ‘i spune sq nu creadq cq dacq trqiewte la palat
nu este ‘n primejdie de moarte. Erau probabil multe rudenii ale lui Vasti care
ar fi fost foarte bucurowi sq o vadq ‘nlqturatq de la tron. “n al doilea rknd,
Mardoheu o asigurq cq refuzul ei de a se implica nu ‘nseamnq cq ajutorul
nu va putea veni prin alte mijloace. Cu toate cq nu este menyionat numele
lui Dumnezeu, aluzia este foarte strqvezie. Bazat pe legqmkntul fqcut de
Dumnezeu cu Avraam (Gen. 12:1-3), Mardoheu are credinya cq Israel va fi
scqpat de la pierzare. “n al treilea rknd, Mardoheu o avertizeazq cq refuzul
de a-wi risca viaya ‘naintea ‘mpqratului o expune unui risc wi mai mare,
acela de a fi pedepsitq de Dumnezeu. <Cine wtie sq facq un bine wi nu-l face,
sqvkrwewte un pqcat> (Iacov 4:17). “n al patrulea rknd, Mardoheu o ‘ndeamnq
pe Estera sq nu creadq cq <a ajuns la ‘mpqrayie> doar printr-un accident al
soartei. O scurtq privire ‘n trecut o va ajuta sq vadq cq tot ce s-a ‘ntkmplat
a fost rknduit pentru ca ea sq poatq ajunge acum sq <mijloceascq> pentru
scqparea neamului ei. Sub ameninyarea holocaustului, Mardoheu o ‘ndeamnq
pe Estera sq se alqture celorlalyi evrei din ‘mpqrqyie care <posteau, plkngeau
wi se boceau>, iar <mulyi se ‘mbrqcau ‘n sac wi cenuwq> (Estera 4:3). Dewi nu
este menyionat numele lui Dumnezeu este limpede cq toyi acewti evrei din
‘mpqrqyie apelau la Iehova.
“mpqrqteasa se supune dorinyei lui Mardoheu wi acceptq riscul ‘nfqyiwqrii
‘naintea lui Ahawverow, bazkndu-se pe sprijunul nevqzut al <nedejdii lui
Israel>:
<Du-te, strknge pe toyi Iudeii care se aflq ‘n Susa wi postiyi pentru
mine, fqrq sq mkncayi nici sq beyi, trei zile, nici noaptea, nici ziua.
Wi eu voi posti odatq cu slujnicele mele; apoi voi intra la ‘mpqrat, ‘n
ciuda legii; wi, dacq va fi sq per, voi peri> (Estera 4:16).
Dumnezeu a folosit aceastq crizq majorq pentru a produce ‘n evreii
de pretutindeni o trezire spiritualq. Aceastq metodq a fost repetatq de
nenumqrate ori ‘n istorie. Din punct de vedere umqn, toate lucrurile erau
‘mpotriva Esterei. Legea ‘mpqrqyiei pqgkne era ‘mpotriva ei, pentru cq oprea
pe orice persoanq nechematq sq intre la ‘mpqrat. Porunca ‘mpqrqteascq era
‘mpotriva ei pentru cq wi ea se afla printre evreii dayi la moarte. Faptul cq era
femeie era ‘mpotriva ei, pentru cq ‘mpqratul se dovedise dispreyuitor fayq
de femei. Mai mult, se pqrea cq alte femei erau acum ‘n grayiile imperiale.
Dintr-un anumit punct de vedere, pknq wi postul de trei zile la care se
angajase era ‘mpotriva ei, pentru cq o femeie care nu mqnkncq wi nu bea trei
zile nu-wi ‘mbunqtqyewte cu nimic aspectul wi feminitatea. Singurul element
care o poate ajuta este credinya ei ‘n Dumnezeu wi asta ‘i este de ajuns, cqci
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<dacq Dumnezeu este pentru noi cine va fi ‘mpotriva noastrq?> (Rom. 8:31).
Rqspunsul este: <Nimeni!>

Capitolul 5
O zi ‘n viaya unui prim ministru

(Un om rqu se ‘nalyq suficient ca sq ajungq la spknzurqtoare)
Dupq cele trei zile de post wi rugqciune, Estera este gatq sq meargq la
‘mpqrat:
<A treia zi, Estera s-a ‘mbrqcat cu hainele ‘mpqrqtewti wi a venit
‘n curtea dinquntru a casei ‘mpqratului, ‘naintea casei ‘mpqratului.
‘mpqratul wedea pe scaunul lui ‘mpqrqtesc, ‘n casa ‘mpqrqteascq, ‘n
faya uwii casei> (Estera 5:1).
Estera a riscat wi-a ckwtigat. Cine-wi pune nqdejdea ‘n Dumnezeu nu va
rqmkne de ruwine niciodatq:
<Cknd a vqzut ‘mpqratul pe ‘mpqrqteasa Estera ‘n picioare ‘n
curte, ea a cqpqtat trecere ‘naintea lui. Wi ‘mpqratul a ‘ntins Esterei
toiagul ‘mpqrqtesc, pe care-l yinea ‘n mknq. Estera s-a apropiat wi a
atins vkrful toiagului> (Estera 5:2)
Ahawverow este de-a dreptul ‘nckntat de apariyia Esterei. Am putea spune
cq Estera l-a gqsit pe ‘mpqrat ‘n <toane bune>. Noi wtim ‘nsq cq bunqvoinya
lui nu avea la origine <toanele> lui, ci era rezultatul celor trei zile de post wi
rugqciune ale celor ce-wi puseserq nqdejdea supravieyuirii ‘n providenya lui
Iehova.
<Omul face multe planuri ‘n inima lui, dar hotqrkrea Domnului,
aceea se ‘mplinewte> (Prov. 19:21).
<Inima ‘mpqratului este ca un rku de apq ‘n mkna Domnului pe
care ‘l ‘ndreaptq ‘ncotro vrea> (Prov. 21:1 wi Ezra 6:22).
<”mpqratul i-a zis: <Ce ai tu, ‘mpqrqteasq Estero wi ce ceri? Chiar
dacq ai cere jumqtate din ‘mpqrqyie, ‘yi voi da.> Estera a rqspuns:
<Dacq ‘mpqratul gqsewte cu cale, sq vinq ‘mpqratul astqzi cu Haman
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la ospqyul pe care i l-am pregqtit.> Wi ‘mpqratul a zis: <Duceyi-vq
‘ndatq wi aduceyi pe Haman, cum dorewte Estera.> “mpqratul s-a dus
cu Haman la ospqyul pe care-l pregqtise Estera> (Estera 5:3-5).
Surprinzqtor, ‘n loc sq profite de aceastq atitudine binevoitoare a
‘mpqratului, Estera nu se grqbewte sq-i spunq despre problema cu edictul dat
pentru exterminarea celor din neamul ei, ci se mqrginewte doar sq-l invite pe
Ahawverow <la masq>. “n timpul ospqyului, ‘mpqratul ‘wi repetq oferta fqcutq
Esterei, dar wi de data aceasta, ‘mpqrqteasa nu-i cere deckt sq revinq la masq
wi ‘n seara urmqtoare:
<Dacq am cqpqtat trecere ‘naintea ‘mpqratului wi dacq gqsewte cu
cale, ‘mpqratul sq-mi ‘mplineascq cererea wi sq-mi facq dorinya, sq
mai vinq ‘mpqratul cu Haman wi la ospqyul pe care li-l voi pregqti wi
mkine voi da rqspuns ‘mpqratului dupq porunca lui> (Estera 5:8).
Amknarea l-a fqcut probabil foarte curios pe Ahawverow. Asupra lui
Haman a avut ‘nsq o cu totul altq influenyq. Sq fi invitat ‘n sala tronului era
un lucru mare, dar sq fie invitat de douq ori ‘mpreunq cu Ahawverow ‘n iatacul
‘mpqratesei era cu totul altceva! Mqgulit la culme wi cu totul sigur pe situayia
lui, Haman a plecat de la palat <vesel wi cu inima mulyumitq>, mai mult
plutind prin aer, deckt atingknd cu picioarele pqmkntul. Singurul spine care
i-a dezumflat balonul a fost evreul Mardoheu care wi acum refuza sq-wi plece
genunchiul ‘naintea lui:
<Dar, cknd a vqzut, la poarta ‘mpqratului, pe Mardoheu care nu
se scula nici nu se miwca ‘naintea lui, s-a umplut de mknie ‘mpotriva
lui Mardoheu> (Estera 5:9).
Pknq mai ieri, evreul refuza sq se ‘nchine ‘naintea lui. Acum, el nici n-a
catadicsit mqcar sq se ridice ‘naintea lui, prefqckndu-se probabil cq nu-l vede.
Haman s-a umplut peste mqsurq. Ura lui ‘mpotriva lui Mardoheu wi a tuturor
evreilor ‘n general i-a umplut inima wi n-a mai putut nici mqcar sq se bucure
de cinstea care-i fusese acordatq dla curte:
< ... a trimis sq aducq pe prietenii sqi wi pe nevastq-sa Zerew.
Haman le-a vorbit despre strqlucirea bogqyiilor lui, despre numqrul
fiilor sqi, despre tot ce fqcuse ‘mpqratul ca sq-l ridice ‘n vrednicie
wi despre locul pe care i-l dqduse mai presus de cqpeteniile wi
slujitorii ‘mpqratului. Wi a adqugat: <Eu sunt chiar singurul pe care
‘mpqrqteasa Estera l-a primit ‘mpreunq cu ‘mpqratul la ospqyul pe
care l-a fqcut wi sunt poftit wi pe mkine la ea cu ‘mpqratul. Dar toate
acestea n-au nici un prey pentru mine, cktq vreme voi vedea pe
Mardoheu, Iudeul acela, wezknd la poarta ‘mpqratului> Estera 5:1013).
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Rqutatea este o buruianq amarq care crewte ‘n inimile fertilizate cu
mucegaiul mkndriei. Ea te face sq te bucuri cknd duwmanului ‘i merge rqu
wi sq suferi atunci cknd ‘i merge bine. Rqutatea nu iartq niciodatq. Ea yine
minte jignirile wi uitq foarte repede binele care i s-a fqcut. “n 1 Corinteni
5:8, apostolul Pavel aseamqnq rqutatea cu aluatul care, dewi este foarte puyin
la ‘nceput, sfkrwewte prin a dospi toatq plqmqdeala. Oricine ‘wi iubewte viaya
wi vrea sq pqstreze o relayie bunq cu Duhul Sfknt trebuie sq se fereascq de
rqutate (Efes, 4:30-32; Col. 3:8).
Necazul cel mare cu rqitatea este cq ea trebuie sq se descarce, sq facq
ceva, sq se exprime. Cknd tragi ‘nsq ‘n alyii, fi foarte atent! S-ar prea putea ca
glonyul sau sqgeata sq ricoweze wi sq se ‘ntoarcq spre tine. “nainte de a fi un
mijloc de a-i distruge pe alyii, rqutatea ‘ncepe prin a-i distruge pe cei care o
poartq. Haman a reuwit sq-i infecteze cu rqutatea lui wi pe cei din casa lui:
<Nevastq-sa Zerew wi toyi prietenii lui i-au zis: <Sq se pregqteascq
o spknzurqtoare ‘naltq de cincizeci de coyi wi mkine dimineayq cere
‘mpqratului ca Mardoheu sq fie spknzurat. Apoi vei merge vesel la
ospqy cu ‘mpqratul.> Pqrerea aceasta a plqcut lui Haman wi a pus sq
pregqteascq spknzurqtoarea> (Estera 5:14).
Frq sq piardq nici o clipq, Haman s-a pus pe treabq. Noaptea aceea a fost
o noapte de wantier. Mkndria lui dorea ca rqzbunarea lui sq fie vqzutq de toatq
lumea din cetate wi toyi evreii sq ‘nyeleagq cq inevitabila lor pieire se apropie.
Svkrcolindu-se mknios ‘n awternut wi tulburat de zgomotul lucrqrilor de afarq,
probabil cq Haman n-a putut sq doarmq. Ciudat ‘nsq, la palat, nici ‘mpqratul
Ahawverow nu putea sq doarmq ... Interesantq coincidenyq ...

Capitolul 6
Semne rele

(Dumnezeu sunq o alarmq pe care Haman nu o aude)
<Cqci cqile omului sunt lqmurite ‘naintea ochilor Domnului wi
El vede toate cqrqrile lui. Cel rqu este prins ‘n ‘nsewi nelegiuirile
lui wi este apucat de legqturile pqcatului lui. El va muri din lipsq de
‘nfrknare, se va poticni din prea multa lui nebunie> (Prov. 5:21-23).
Dewi nu este pomenit expres ‘n textul cqryii, Dumnezeu vegheazq asupra
poporului Squ wi lucreazq prin providenya divinq pentru protejarea wi salvarea
lor. Evenimente minore ajung sq joace un rol major ‘n desfqwurarea istoriei.
Poryile mari ale planurilor lui Dumnezeu se rqsucesc pe niwte balamale
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minuscule. Dumnezeu este sufucient de mare ca sq se poatq sluji de lucrurile
cele mai mici.
<Ajutorul ‘mi vine de la Domnul, care a fqcut cerurile wi
pqmkntul. Da, El nu va ‘ngqdui sq yi se clatine piciorul; Cel ce te
pqzewte, nu va dormita. Iatq cq nu dormiteazq, nici nu doarme Cel ce
pqzewte pe Israel> (Ps. 121:3-4).
Iatq ckteva indicii despre aceasta.
“mpqratul nu poate sq doarmq (Estera 6:1a). Nu wtim care erau gkndurile
care-i produceau ‘mpqratului insomnie. Poate cq era ‘ngrijorat de starea
imperiului, poate cq mkcase prea mult ‘n ajun la ospqyul dat de ‘mpqrateasq
sau poate cq era mkncat de curiozitate pentru cerera ei misterioasq. Nu
wtim precis. Ceea ce wtim ‘nsq precis este cq aceastq lipsq de somn nu era
‘ntkmplqtoare ...
“mparatul alege sq citeascq (Estera 5:1b). Ahawverow avea la dispoziyie o
gamq foarte largq de distracyii. Ar fi pututsq cearq sq i se aducq o concubinq
din harem, ar fi putut cere sq vinq muzicanyii ca sq-i cknte sau ar fi putut
cere un altfel de mijloc pentru petrecerea nopyii. Ahawverow alege ‘nsq sq
i se aducq <cartea aducerilor aminte, Cronicile>. Nu era un lucru obiwnuit.
Dovada este cq lectorul ‘i citewte despre un eveniment petrecut ‘n urmq cu
cinci ani de zile, iar evenimentul fusese tocmai ... despre Mardoheu:
<Le-au citit ‘naintea ‘mpqratului, wi s-a gqsit scris ce descoperise
Mardoheu cu privire la Bigtan wi Terew, cei doi fameni ai
‘mpqratului, pqzitorii pragului, care voiserq sq ‘ntindq mkna asupra
‘mpqratului Ahawverow. “mpqratul a zis: <Ce cinste wi mqrire i s-a
fqcut lui Mardoheu pentru aceasta?> <Nu i s-a fqcut nimic> au
rqspuns cei ce slujeau ‘mpqratului> (EStera 5:1-2).
“mpqratul uitase sq-l rqsplqteascq pe Mardoheu (Estera 5:3). Aceastq
nedreptate care i se fqcuse lui Mardoheu avea sq se dovedeascq cum
<providenyialq>. Impulsivul Ahawverow vrea sq ‘ndrepte pe loc grewala din
trecut, dar nu wtie cum ar putea sq o facq. Cqutknd pe cineva care sq-i dea o
idee, ‘mpqratul ‘ntreabq: <Cine este ‘n curte?> (Estera 6:4)
“mpqratul gqsewte omul potrivit, la locul potrivit, ‘n timpul potrivit
(Estera 6:5). Sculat din pat cu noaptea ‘n cap sau poate chiar dupq o noapte
nedormitq, Haman se grqbise sq se ‘nfqyisewe ‘naintea lui Ahawverow ca sq
cearq de la ‘mpqrat executarea lui Mardoheu.
<Haman venise ‘n curtea de afarq a casei ‘mpqratului, sq cearq
‘mpqratului sq spknzure pe Mardoheu pe lemnul pe care-l pregqtise
pentru el. Slujitorii ‘mpqratului i-au rqspuns: <Haman este ‘n curte.>
Wi ‘mpqratul a zis: <Sq intre> (Estera 6:4-5).
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Din punctul lui de vedere, cu ckt era spknzurat Mardoheu mai repede,
cu atkt era mai bine. Dacq evreul nu atkrna pe lemn, prim ministrul nu s-ar
fi putut bucura la ospqyul la cre trebuia sq meargq seara. Dacq Haman ar fi
‘ntkrziat ckteva minute, ‘mpqratul s-ar fi sfqtuit cu altcineva wi Haman n-ar
fi fost obligat sq fie pqrtaw la cinstirea care-i era pregqtitq lui Mardoheu.
Dumnezeu plqnuise ‘nsq altfel wi Haman avea sq afle ‘n curknd ckt de repede
se poate rqsturna o situayie.
<Haman a intrat wi ‘mpqratul i-a zis: <Ce trebuie fqcut pentru
un om pe care vrea sq-l cinsteascq ‘mpqratul?> Haman wi-a zis ‘n
sine: <Pe cine altul deckt pe mine ar vrea ‘mpqratul sq-l cinsteascq?>
(Estera 6:6).
“ntrebarea ‘mpqratului fusese foarte vagq: <Ce trebuie fqcut pentru un om
pe care vrea sq-l cinsteascq ‘mpqratul?> Orbit de mkndrie, Haman crede cq
‘mpqratul vorbewte despre el. Cine altul ar fi meritat o awa de mare cinstire?
Totul mergea parcq <ca pe roate>, iar rqzbunarea lui avea swanse sq fie dublq.
Mai ‘ntki Mardoheu va fi silit sq-l vadq pe Haman ‘nqlyat ‘naintea tuturor
prin cetate, iar dupq aceea evreul va fi ‘nalyat ... ‘n spknzurqtoare. <”nainte de
pieire, inima omului se ‘ngkmfq> (Prov. 18:12).
<Haman wi-a zis ‘n sine: <Pe cine altul deckt pe mine ar vrea
‘mpqratul sq-l cinsteascq?> Wi Haman a rqspuns ‘mpqratului:
<Omului pe care vrea ‘mpqratul sq-l cinsteascq, trebuie sq i se aducq
haina ‘mpqrqteascq, aceea cu care se ‘mbracq ‘mpqratul wi calul
pe care cqlqrewte ‘mpqratul wi sq i se punq cununa ‘mpqrqteascq
pe cap. Sq se dea haina wi calul uneia din cqpeteniile de seamq ale
‘mpqratului, apoi sq ‘mbrace cu haina pe omul acela pe care vrea
sq-l cinsteascq ‘mpqratul, sq-l plimbe cqlare pe cal prin locul deschis
al cetqyii wi sq se strige ‘naintea lui: <Awa se face omului pe care vrea
‘mpqratul sq-l cinsteascq!> (Estera 6:6-9).
Ce propune Haman seamqnq teribil de mult cu o ... ‘ncoronare. Cred cq
‘n sinea lui, Haman se credea mowtenitorul tronului wi dorea ca toatq lumea sq
priceapq acest lucru.
Ckt de surpins trebuie sq fi fost el cknd a auzit rqspunsul ‘mpqratului! Un
trqznet din senin n-ar fi fost o surprizq mai mare.
<”mpqratul i-a zis lui Haman: <Ia ‘ndatq haina wi calul, cum ai
zis wi fq awa Iudeului Mardoheu, care wade la poarta ‘mpqratului. Nu
lqsa nefqcut nimic din ce ai spus> (Estera 6:10).
Dacq ar fi avut inimq, probabil cq Haman ar fi avut un atac de cord.
Remarcayi cq ‘mpqratul Ahawverow precizeazq: <iudeului Mardoheu> ... Sq fi
uitat el de decretul pe care-l ‘ncuvinyase nu cu mult timp ‘n urmq? Ultimul
om care s-ar gqndi sq-i reaminteascq despre el ‘n aceastq circumstanyq ar fi
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fost Haman. Awa cq, ‘nghiyind ‘nsec ...
< ... Haman a luat haina wi calul, a ‘mbrqcat pe Mardoheu, l-a
plimbat cqlare pe cal prin locul deschis al cetqyii wi a strigat ‘naintea
lui: <Awa se face omului pe care vrea ‘mpqratul sq-l cinsteascq!>
(Estera 6:11).
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Din porunca ‘mpqratului, aproape o zi ‘ntreagq, Haman a fost slujitorul
lui Mardoheu, poruncindu-le tuturor sq-i dea cinste acestui om ‘mpreunq cu
‘mpqratul. Haman a fost silit sq-i ‘ndemne pe toyi sq facq pentru Mardoheu
ceea ce evreul refuzase sq facq pentru el: sq-i dea cinste. Nu-i de mirare cq,
dupq aceastq umilitoare misiune <Mardoheu s-a ‘ntors la poarta ‘mpqratului
wi Haman s-a dus ‘n grabq acasq, mkhnit wi cu capul acoperit> (EStera 6:12).
Venise vremea lui sq se cum se comportase Mardoheu altqdatq (4:1-2), ca un
om care jelewte dupq un mort. Ce extraordinarq rqsturnare de situayie! “n fayq
ei, nevasta lui Haman wi prietenii lui ajung la o constatare foarte interesantq:
<Haman a istorisit nevestei sale Zerew wi tuturor prietenilor sqi tot ce i se
‘ntkmplase. Wi ‘nyelepyii lui wi nevastq-sa Zerew, i-au zis: <Dacq Mardoheu,
‘naintea cqruia ai ‘nceput sq cazi, este din neamul Iudeilor, nu vei putea face
nimic ‘mpotriva lui, ci vei cqdea ‘naintea lui> (Estera 6:13). Faptul cq a fost
umilit ‘n public wi cq i s-au spus astfel de cuvinte ar fi trebuit sq fie pentru
Haman semne rele, prevestitoare ale distrugerii. Inima lui era ‘nsq mult prea
‘mpietritq ca sq le mai bage ‘n seamq. iar viaya nu i-a dat nici ea prea mult
timp de gkndire:
<Pe cknd ‘i vorbeau ei ‘ncq, au venit famenii ‘mpqratului wi au
luat ‘ndatq pe Haman la ospqyul pe care-l pregqtise Estera> (Estera
6:14).
Avea sq fie ultima lui cinq ...

Capitolul 7
Jos mqwtile!

(Ca la wah, adversarul atacq regina, iar regele sacrificq nebunul ortrqvit)
<Cine seamqnq vknt, culege furtunq> ( ). A doua oarq nu este ‘ntotdeauna
mai bine ... Semnele prevestitoare din ajun, neluate ‘n seamq, duc iremediabil
spre dezastru. Dacq ar fi vrut, Haman ar fi putut ‘ncq retracta atacul squ la
adresq evreilor lui Mardoheu. “ncqpqyknat, el nu vrea sq cedeze ‘n faya unui
alt bqrbat. Nu wtia cq Dumnezeu plqnuise sq-l ‘nfrkngq printr-o femeie!
Haman este iar la ospqy ‘mpreunq cu familia ‘mpqrqteascq. La cel de
al doilea ospqy al ‘mpqrqtesei, Ahawverow wi-a reafirmat bunqvoinya fayq de
dorinyele Esterei:
<”n aceastq a doua zi, ‘mpqratul a zis iarqwi Esterei, pe cknd beau
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vin: <Care este cererea ta, ‘mpqrqteasq Estero? Ea ‘yi va fi ‘mplinitq.
Ce dorewti? Chiar dacq ai cere jumqtate din ‘mpqrqyie, o vei cqpqta>
(Estera 7:2).
Tulburat, fqrq ‘ndoialq, de evenimentele de peste zi, Haman ‘wi adunq
toate puterile ca sq ‘ncerce sq salveze aparenyele wi sq caute sq profite de
cinstea de a fi unicul invitat al lui Estera wi Ahawverow. Cronologic, asistqm la
cel de al waptelea banchet din cartea Esterei.
Dacq ar fi wtiut cq ‘mpqrqteasa este evreicq, Haman ar fi fugit sq se
ascundq sau s-ar fi aruncat cu faya la pqmknt ‘maintea ‘mpqratului ca sq cearq
‘ndurare. El n-avea ‘nsq de unde sq o wtie ...
Probabil cq Estera repetase ‘n gknd ne nenumqrate ori cuvintele pe care
dorea sq i le spunq ‘mpqratului. Venise vremea ca mqwtile sq fie date la o
parte wi ‘mpqratul sq afle cine erau de fapt cei doi cu care era la masq:
<Dacq am cqpqtat trecere ‘naintea ta, ‘mpqrate wi dacq gqsewte
cu cale ‘mpqratul, dq-mi viaya: iatq cererea mea; wi scapq pe poporul
meu: iatq dorinya mea! Cqci eu wi poporul meu suntem vknduyi sq
fim nimiciyi, junghiayi wi prqpqdiyi. Mqcar dacq am fi vknduyi sq
fim robi wi roabe, aw tqcea, dar vrqjmawul n-ar putea sq ‘nlocuiascq
pierderea fqcutq ‘mpqratului> (Estera 7:3-4).
Dumnezeu o ajutq pe Estera sq se foloseascq de feminitatea ei pentru
miwca inima ‘mpqratului. Ea nu se grqbewte sq-i spunq lui Ahawverow ce sq
facq, ci ‘wi declarq totala neajutorare wi dependenyq de mqrinimia wi puterea
lui. Fqrq ‘ndoialq, cuvintele Esterei pruduc asupra ‘mpqratului efectul dorit.
Cel ce se credea stqpkn peste imperiu se vede dintr-o datq atacat chiar ‘n
iatacul ‘mpqrqtesc. Avem toate motivele sq credem cq Ahawverow o iubea
‘ncq foarte mult pe Estera wi reacyioneazq acum cu toatq forya unui soy furios.
Impulsiv din fire, ‘mpqratul este gata sq pedepseascq:
<Cine wi unde este acela care are de gknd sq facq awa?> (Estera
7:5).
<Mknia ‘mpqratului este un vestitor al moryii> (Prov. 16:14), < Frica pe
care o insuflq ‘mpqratul este ca rqcnetul unui leu, cine ‘l supqrq, pqcqtuiewte
‘mpotriva sa ‘nsuwi> (Prov. 20:2).
Dintr-o singurq miwcare, Estera zmulge de pe faya lui Haman masca
respectabilitqyii:
<Estera a rqspuns: <Apqsqtorul, vrqjmawul, este Haman, rqul
acesta!> Haman a rqmas ‘ngrozit ‘n faya ‘mpqratului wi a ‘mpqrqtesei.
Wi ‘mpqratul, ‘n mknia lui, s-a sculat wi a pqrqsit ospqyul wi s-a dus ‘n
grqdina casei ‘mpqrqtewti> (Estera 7:6-7).
Cu bunq wtiinyq, Estera citase aproape cuvknt cu cuvknt din decretul
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‘mpqratesc scris sub influenya lui Haman (Estera 3:13). Ahawverow era destul
de dewtept ca sq ‘nyeleagq ce se ‘ntkmplase wi sq-wi dea seama cq, manevrat
de Haman, ‘wi condamnase propria soyie ... la moarte! Mai mult, cuvintele
‘mpqratesei ‘l fac sq-wi dea seama cq fusese dus cu prewul wi cq se comportase
mai rqu ca un stqpkn de sclavi: vkndu-se un popor nu ca sq-i facq robi wi
roabe, ci ca sq-i vadq <nimiciyi, junghiayi wi prqpqdiyi>.
Dintr-o datq, Ahawverow se vede tras pe sfoarq wi pqgubit chiar de ...
favoritul numqrul unu de la curte. Dintre cei trei, singurul care nu purtase o
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mascq pnq atunci fusese Ahawverow. Acum, ‘mpqratul este nqucit sq afle cine
este cu adevqrat Estera wi cine este ‘n realitate Haman. Nu este de mirare cq a
iewit furios ‘n curte sq se gkndeascq ce-i de fqcut ‘ntr-o asemenea situayie.
Mai nenorocit deckt Ahawverow era ‘nsq Haman ‘nsuwi. Manevrele Esterei
‘l luaserq pe nepregqtite wi cazuse singur ‘n plasq. Fqrq nici o altq posibilitate
de scqpare, el se aruncq la picioarele ‘mpqrqtesei. Cqlqul ‘ncearcq sq-wi scape
viaya din mkna victimei:
<Haman a rqmas sq-wi cearq viaya de la ‘mpqrqteasa Estera, cqci
vedea bine cq pierderea lui era hotqrktq ‘n mintea ‘mpqratului>
(Estera 7:6b).
Ascultqtoare de ‘ndemnul lui Mardoheu, Estera wi-a fqcut cu evlavie wi
devotament partea ei. Dea-cum numai Dumnezeu putea duce lucrarea mai
departe. Oare cum va reacyiona acum Ahawverow?
<”ncredinyeazq-yi lucrqrile ‘n mkna Domnului wi ‘yi vor izbuti
planurile. Domnul a fqcut toate pentru o yintq, chiar wi pe cel rqu
pentru ziua nenorocirii. Orice inimq trufawq este o sckrbq ‘naintea
Domnului; hotqrkt, ea nu va rqmkne nepedepsitq> (Prov. 16:3-4).
Nu wtim ce s-a petrecut ‘n mintea wi ‘n inima lui Ahawverow ‘n grqdina
casei ‘mpqrqtewti. S-ar prea putea ca Ahawverow sq fi asociat viclenia planului
lui Haman cu o ‘ncercare de rqzbunare a celor din clanul lui Bigtan wi Terew.
Cel care le zqdqrnicise atunci atentatul fusese un evreu, Mardoheu, iar acum
‘mpqratul afla cq wi Estera era o evreicq.
Acum pricepem mai bine de ce a ‘ndemnat-o Dumnezeu pe Estera sq
amkne pronunyarea dorinyei ei cu o zi. El dorise sq-i ofere lui Ahawverow
wansa de a recapitula ce fqcuse Mardoheu pentru ‘mpqrat, ce merita un
asemenea om din partea ‘mpqratului. Dacq un evreu ca Mardoheu ‘l salvase
pe ‘mpqrat de la moarte, de ce s-ar gkndi oare ‘mpqratul sq-i condamne pe
toyi evreii la moarte, mai ales cq unul dintre ei era wi ‘mpqrqteasa Estera ?
Textul ne lasq sq ‘ntrezqrim cq avknd de ales ‘ntre Haman pe de o parte,
iar pe de altq parte Estera wi poporul evreu, ‘mpqratul o alesese deja pe
Estera. Scena pe care a vqzut-o atunci cknd s-a ‘ntors ‘n camera banchetului
i-a ‘ntqrit wi mai mult aceastq hotqrkre:
<Cknd s-a ‘ntors ‘mpqratul din grqdina casei ‘mpqrqtewti ‘n odaia
ospqyului, a vqzut pe Haman cq se aruncase spre patul pe care era
Estera wi i-a zis: <Cum, sq mai wi silewti pe ‘mpqrqteasq, la mine, ‘n
casa ‘mpqrqteascq?> (Estera 7:8).
“n monarhiile dictatoriale din orient, ‘mpqratul era considerat
reprezentantul lui Dumnezeu wi nu putea grewi. Din aceastq cauzq, cei din
vechime pqstrau pe la curte ckyiva <yapi ispqwitori> pe care sq poatq arunca
vina nepriceperii saua nevredniciei ‘mpqrqtewti (Politicienii zilelor moderne
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folosesc wi ei aceiawi tacticq). “ntrebarea <Cine este acela?> din versetul 5
trebuie ‘nyeleasq ‘n acest context. Ahawverow cquta deja pe cineva asupra
cqruia sq arunce vina wi care sq fie pedepsit. Haman fusese deja suficient
timp ‘n preajma ‘mpqratului ca sq-wi dea seama cq dacq nu face ceva
dramatic, soarta lui este ‘n mare pericol. Apelknd ‘nsq la ‘mpqrqteasa Estera,
fqrq sq-wi rezolve mai ‘ntki problema personal cu ‘mpqratul, el wi-a pecetluit
wi mai mult soarta.
“n <Soncino Je[ish>, comentariul squ la cartea Esterei, dr. S. Goldman
scrie cu un foarte bun simy de observayie: <”n faya dezastrului, arogantul
orgolios se preface miraculos ‘ntr-un fricos desgustqtor>. Tuarul se
preschimbq ‘ntr-o tkrkturq. Cknd avea autoritatea ‘mpqrqteascq ‘n spate,
Haman era ‘ndrqzney wi curajos, pretindea respect wi nu tolera nesupunerea.
Acum, cknd autoritatea ‘mpqrqteascq este ‘mpotriva lui, Haman ‘wi dq pe fayq
adevqratul caracter. El trecuse drept iun om mare dar nu era deckt un pitic
pretenyios care-wi dqdea aere.
Ce situayie paradoxalq! Haman se supqrase cq un bqrbat evreu refuzase sq
se plece ‘naintea lui, iar acum era gata sq se arunce la picioarele unei evreice
ca sq scape cu viayq!
Cknd ‘mpqratul a intrat ‘napoi ‘n iatacul bancheytului, gestul lui Haman a
fost interpretat drept o altq ofensq capitalq. Chiar wi fqrq conspirayia de pknq
atunci, Haman merita acum sq moarq. Interesant cq nimeni din anturajul
‘mpqratului nu-i ia apqrarea. Dimpotrivq!
<Cum au iewit cuvintele acestea din gura ‘mpqratului, i-au wi
acoperit faya lui Haman. Wi Harbona, unul din fameni, a zis ‘n
faya ‘mpqratului: <Iatq, spknzurqtoarea pregqtitq de Haman pentru
Mardoheu, care a vorbit spre binele ‘mpqratului, este ridicatq ‘n
casa lui Haman, la o ‘nqlyime de cincizeci de coyi.> “mpqratul a
zis: <Haman sq fie spknzurat pe ea!> Wi au spknzurat pe Haman pe
spknzurqtoarea pe care o pregqtise el pentru Mardoheu. Wi mknia
‘mpqratului s-a potolit> (Estera 7:8b-10).
Dupq ce l-a plimbat ‘n cinste pe Mardoheu prin cetate, Haman wi-a
acoperit capul ‘n semn de mkhnire (Estera 6:12). Acum, alyii <i-au acoperit
faya> ca pregqtire pentru moarte. Dacq prima datq wi-ar fi acoperit capul
‘n semn de pocqinyq wi umilinyq lucrurile s-ar fi desfqwurat altfel. Haman
a refuzat ‘nsq sq ia ‘n seamq semnele de avertizare trimise din partea
Domnului, iar mkndria wi ‘ncqpqyknarea lui l-au dus la pieire.
Se pare cq Haman spusese deja celor de la palat despre intenyia lui
de a-l spknzura pe Mardoheu, pentru cq famenii wtiau despre acest lucru.
“n mkndria lui, Haman se lqudase prea mult, iar acum cuvintele lui i se
‘ntorceau ‘napoi ca sq-l acuze.
<Nevinovqyia omului fqrq prihanq ‘i netezewte calea, dar cel rqu
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cade prin ‘nsqwi rqutatea lui.
Nevinovqyia oamenilor fqrq prihanq ‘i scapq, dar cei rqi sunt
prinwi de rqutatea lor.
La moartea celui rqu, ‘i piere nqdejdea wi awteptarea oamenilor
nelegiuiyi este nimicitq.
Cel neprihqnit este scqpat din strkmtoare wi cel rqu ‘i ia locul>
(Prov. 11:5-8).
Capitolul se ‘ncheie cu cuvintele:
<Wi mknia ‘mpqratului s-a potolit> (7:10).
Verbul original tradus prin <s-a potolit> este folosit wi ‘n Geneza 8:1 cknd
ni se spune cq apele potopului <s-au potolit> wi n-au mai ameninyat pqmkntul.
Mknia ‘mpqratului Ahawverow a rqbufnit nimicitoare asupra lui Haman wi
s-a potolit numai dupq ce acesta a fost spknzurat. Acum, ‘mpqratul era iar el
‘nsuwi. Dispariyia lui Haman nu ‘ndepartase ‘nsq ameninyarea care plutea ‘ncq
asupra tuturor evreilor din imperiu. Porunca ‘mpqrqteascq era ‘ncq validq
wi, ceea ce era wi mai grav, tradiyia spunea cq o astfel de lege <nu putea fi
desfinyatq> (1:19; 8:8). Erau acum ‘n luna a treia (Estera 8:9) wi mai erau
numai nouq luni pknq ce decretul imperial dqdea drept tuturor duwmanilor
evreilor sq-i ucidq (3:13). Cum vor rezolva Estera wi Mardoheu aceastq
problemq? Rqspunsul ‘l gqsim ‘n capitolul urmqtor.

Capitolul 8
Victoria victimelelor

(Vestea unei legi noi aweazq bucuria ‘n locul groazei)
Haman era mort, dar edictul squ ucigaw era ‘ncq viu wi ameninyqtor. Nu
de puyine ori, cuvintele wi faptele celor rqi continuq sq facq ravagii wi dupq
moarte. Chiar wi astqzi, o mulyime de oameni nevinovayi suferq din pricina
unora care zac de mult ‘n morminte.
dacq nu intervenea ceva sau cineva, peste numai nouq lunii, evreii din
impreiul persan urmau sq fie sterwi de pe suprafaya pqmkntului. La ora
aceea, din totalul de aproximativ o sutq de milioane de oameni din imperiu,
cincisprezece milioane erau evrei. Viitorul lor era foarte nesigur. Dumnezeu
‘i pregqtise ‘nsq pe Mardoheu wi pe Estera <tocmai pentru o vreme ca
aceasta> wi ei erau gata sq intervinq. Providenya facuse ca vremurile sq le fie
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prielnice:
<”n aceeawi zi, ‘mpqratul Ahawverow a dat ‘mpqrqtesei Estera
casa lui Haman, vrqjmawul Iudeilor. Wi Mardoheu a venit ‘naintea
‘mpqratului, cqci Estera arqtase legqtura ei de rudenie cu el.
“mpqratul wi-a scos inelul, pe care-l luase ‘napoi de la Haman wi l-a
dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste
casa lui Haman> (Estera 8:1-2).
Istoricii ne spun cq ‘mpqrayii vremii obownuiau sq confiwte averea tuturor
<trqdqtorilor>. Ahawverow ar fi putut adquga la tezaurul squ o mare avuyie,
dar a preferat sq o dqruiascq Esterei, poate ca o dezvinovqyire pentru cq
participase fqrq sq vrea la un atac ‘mpotriva neamului ei. “mpqratul aflase
cq Mardoheu wi Estera erau evrei. Acum avea sq afle wi cq erau rudenii! Prin
alianyq, Ahawverow era ginerele lui Mardoheu! Nu-i de mirare cq i-a awezat
‘n deget inelul dqruit altqdatq lui Haman wi l-a ridicat <’n mare cinste>. Cu
o ‘mpqrateasq evreicq wi cu un prim ministru evreu la curtea lui Ahawverow,
evreii aveau mai multe wanse sq scape din cursa ‘ntinsq de dincolo de moarte
de Haman.
<Apoi Estera a vorbit din nou ‘naintea ‘mpqratului. s-a aruncat
la picioarele lui, a plkns, l-a rugat sq opreascq urmqrile rqutqyii lui
Haman, Agaghitul wi izbknda planurilor lui ‘mpotriva Iudeilor.
“mpqratul a ‘ntins toiagul ‘mpqrqtesc din aur Esterei, care s-a ridicat
wi a stat ‘n picioare ‘naintea ‘mpqratului. Ea a zis atunci: <Dacq
‘mpqratul gqsewte cu cale wi dacq am cqpqtat trecerea ‘naintea lui,
dacq lucrul pare potrivit ‘mpqratului wi dacq eu sunt plqcutq ‘naintea
lui, sq se scrie ca sq se ‘ntoarcq scrisorile fqcute de Haman, fiul lui
Hamedata, Agaghitul wi scrise de el cu gknd sq piardq pe Iudeii care
sunt ‘n toate yinuturile ‘mpqratului. Cqci cum aw putea eu sq vqd
nenorocirea, care ar atinge pe poporul meu wi cum aw putea sq vqd
nimicirea neamului meu?> (Estera 8:3-6).
Micul discurs al Esterei este plin de diplomayie. Ea obyine astfel dreptul
de a face un document care sq anuleze incidenya teribilului edict dat de
Haman:
<Scrieyi, deci, ‘n folosul Iudeilor cum vq va place, ‘n numele ‘mpqratului
wi pecetluiyi cu inelul ‘mpqratului. Cqci o scrisoare scrisq ‘n numele
‘mpqratului wi pecetluitq cu inelul ‘mpqratului nu poate fi desfiinyatq> (Estera
8:8).
Lipsiyi de posibilitatea anulqrii edictului anterior, Mardoheu wi Estera
s-au vqzut ‘n fayq unei mari dileme. Cum sq-i zqdqrniceascq implementarea?
“n democrayiile moderne, legislaturile ‘wi pot recunoawte grewelile, pot
revoca legi grewite wi le pot ‘nlocui cu legi mai bune. Nu tot awa era wi ‘n
imperiul persan. Glasul ‘mpqratului era glasul lui Dumnezeu wi el nu putea sq
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greweascq. Mardoheu a chemat logofeyii curyii imperiale wi a aplicat metoda
lui <cui pe cui se scoate!>
<Logofeyii ‘mpqratului au fost chemayi ‘n vremea aceea, ‘n
a douqzeci wi treia zi a lunii a treia, adicq luna Sivan wi au scris,
dupq tot ce a poruncit Mardoheu, Iudeilor, cqpeteniilor owtirii,
dregqtorilor wi mai marilor celor o sutq douqzeci wi wapte de yinuturi
awezate de la India la Etiopia, fiecqrui yinut dupq scrierea lui,
fiecqrui popor dupq limba lui wi Iudeilor dupq scrierea wi limba
lor. Au scris ‘n numele ‘mpqratului Ahawverow wi au pecetluit cu
inelul ‘mpqratului. Au trimis scrisorile prin alergqtori, cqlqri pe
cai wi catkri nqscuyi din iepe. Prin aceste scrisori, ‘mpqratul dqdea
voie Iudeilor, ori ‘n care cetate ar fi fost, sq se adune wi sq-wi apere
viaya, sq nimiceascq, sq omoare wi sq piardq, ‘mpreunq cu pruncii wi
femeile lor, pe toyi aceia din fiecare popor wi din fiecare yinut care ar
lua armele sq-i loveascq wi sq le prqdeze averile> (Estera 8:9-11).
Singurul lucru pe care-l prevedea noul edict imperial a fost sq dea
evreilor dreptul la apqrate wi la rqzbunare ‘mpotriva duwmanilor lor. Actul
nu a fost o revqrsare de rqutate, ci o acyiune de autoapqrare care sq le facq
posibilq supravieyuirea.
Textul ne spune (8:9) cq noul edict a fost dat <’n a douqzeci wi treia zi
a lunii a treia, adicq luna Sivan>, ceea ce ar fi ‘n calendarul nostru Iunie
24, anul 474 ‘.d.Ch. (Yineyi minte cq anul evreiesc ‘ncepe cu luna Aprilie).
“ntkiul decret fusese dat pe pe 17 Aprilie (3:12) awa cq trecuserq deja
aproximativ waptezeci de zile. Ziua fatidicq trebuia sq fie 7 Martie (3:13), awa
cq evreii mai aveau numai opt luni ca sq se pregqteascq.
Scrisoarea a fost trimisq de urgenyq ‘n toate provinciile imperiului wi a
avut un efect dublu: bucuria evreilor wi admirayia popoarelor din jur.:
<Mardoheu a iewit de la ‘mpqrat, cu o hainq ‘mpqrqteascq
albastrq wi albq, cu o mare cununq din aur wi cu o mantie din in
subyire wi de purpurq. Cetatea Susa striga wi se bucura. Pentru Iudei
nu era deckt fericire wi bucurie, veselie wi slavq. “n fiecare yinut wi
‘n fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea porunca ‘mpqratului wi
hotqrkrea lui, a fost ‘ntre Iudei bucurie wi veselie, ospeye wi zile de
sqrbqtoare. Wi mulyi oameni dintre popoarele yqrii s-au fqcut Iudei,
cqci ‘i apucase frica de Iudei> (Estera 8:15-17).
Decretul scris de mardoheu era ‘n deplin acord cu legqmkntul fqcut de
Dumnezeu cu Avraam: <Voi binecuvknta pe cei ce te vor binecuvknta wi voi
blestema pe cei ce te vor blestema> (Gen. 12:3). Cuvintele lui Mardoheu era
‘n armonie cu tradiyia evreilor. Aduceyi-vq aminte cq Isaac wi-a binecuvkntat
urmawii cu cuvintele: <Blestemat sq fie oricine te va blestema wi binecuvkntat
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sq fie oricine te va binecuvknta> (Gen. 27:29), iar lui Moise, Dumnezeu ‘i
promisese: <Eu voi fi vrqjmawul vrqjmawilor tqi wi potrivnicul potrivnicilor
tqi> (Exod 23:22). Dr. J. Vernon MacGee a avut dreptate atunci cknd a scris:
<Evreii au asistat la ‘nmormkntarea fiecqreia din nayiunile care au ‘ncercat
sq-i extermine>.
Capitolul acesta a debutat cu ‘mpqrateasa Estera ‘n lacrimi (8:3), dar se
terminq cu evreii ‘n bucurie, veselie, slavq (8:15-17). “ntr-o formq sau alta,
bucuria este menyionatq ‘n acest pasaj de cel puyin wapte ori (acesta este cel
de al optulea ospqy pomenit ‘n cartea Esterei). Evreii trecuserq prin zile de
post wi jale, iar acum erau extatici ‘n veselie.
Expresia <mulyi oameni dintre popoarele yqrii s-au fqcut Iudei> trebuie
‘nyeleasq ca o schimbare de nayionalitate, ci de atawa,ent religios. Evreii erau
atunci departe de Templu wi de yara lor. Aceste valuri de convertiri au dat
nawtere la cei ce avea sq fie numit mai tkrziu <temqtori de Dumnezeu> (Fapte
10:2; 16:14; 18:7).
La ‘nceputul cqrii, evreii sunt cavsi-anonimi, Mardoheu wi Estera
preferknd sq-wi ascundq cu prudenyq identitatea. La finalul ei ‘nsq, fiecare
evreu ‘n parte wi toyi ‘mpreunq sunt awa de mkndrii de neamul lor wi de
bucurowi pentru ceea ce a fqcut Dumnezeu pentru ei ‘nckt pknq wi neamurile
strqine vor sq fie ca ei! Este un triumf al providenyei divine care ‘wi va
revendica ‘n finalul istoriei dreptatea ‘naintea tuturor locuitorilor pqmkntului:
<Awa vorbewte Domnul owtirilor: Postul din luna a patra, postul
din luna a cincea, postul din luna a waptea wi postul din luna a zecea
se vor preface pentru casa lui Iuda ‘n zile de veselie wi de bucurie,
‘n sqrbqtori de voiowie. Dar iubiyi adevqrul wi pacea!> Awa vorbewte
Domnul owtirilor: <Vor mai veni iarqwi popoare wi locuitori dintr-un
mare numqr de cetqyi. Locuitorii unei cetqyi vor merge la cealaltq
wi vor zice: Haide sq ne rugqm Domnului wi sq cqutqm pe Domnul
owtirilor! Vrem sq mergem wi noi! Wi multe popoare wi multe
neamuri vor veni astfel sq caute pe Domnul owtirilor la Ierusalim wi
sq se roage Domnului.>
Awa vorbewte Domnul owtirilor: <“n zilele acelea, zece oameni
din toate limbile neamurilor vor apuca pe un Iudeu de poala hainei,
wi-i vor zice: Vrem sq mergem cu voi; cqci am auzit cq Dumnezeu
este cu voi!> (Zaharia 8:19-23).
Evanghelistul Bill] Sunda] spunea: <Dacq ‘n religia ta nu este loc pentru
bucurie este ceva foarte rqu la mijloc.> Bucuria Domnului este wi trebuie sq
rqmknq ‘ntotdeauna <tqria noastrq>.
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Capitolul 9
Dumnezeu se yine de cuvknt

(Pierzania se transformq ‘n praznic)

<Urmqriyi binele cetqyii, ‘n care v-am dus ‘n robie wi rugayi-vq
Domnului pentru ea, pentru cq fericirea voastrq atkrnq de fericirea
ei!< (Ieremia 29:7).
Mardoheu a fqcut awa wi capitolul acesta aratq cq Dumnezeu se yine de
cuvknt. Providenya divinq face ca puterea wi privilegiile imperiale sq fie
‘njugate la cqruya bunqstarii copiilor lui Dumnezeu.
<”n luna a douqsprezecea, adicq luna Adar, ‘n a treisprezecea
zi a lunii, ziua ‘n care avea sq se aducq la ‘ndeplinire porunca wi
hotqrkrea ‘mpqratului wi cknd vrqjmawii Iudeilor nqdqjduiserq sq
stqpkneascq peste ei, s-a ‘ntkmplat tocmai dimpotrivq, cq Iudeii au
stqpknit asupra vrqjmawilor lor> (Estera 9:1).
Niciodatq nu este cineva mai viteaz deckt atunci cknd trebuie sq-wi apere
propria lui viayq. Pretutindeni ‘n imperiu, erveii ‘narmayi au contraatacat wi au
ucis pe aceia care cqutau sq-i omoare. Din pricina poziyie pe care o ocupaub
Estera wi Mardoheu, toate autoritqyile locale s-au pus cu bunqvoinyq ‘n slujba
evreilor:
<Iudeii s-au strkns ‘n cetqyile lor, ‘n toate yinuturile ‘mpqratului
Ahawverow, ca sq punq mkna pe cei ce cqutau sq-i piardq. Nimeni
n-a putut sq le stea ‘mpotrivq, cqci frica de ei apucase pe toate
popoarele! Wi toyi mai marii yinuturilor, cqpeteniile owtirii, satrapii,
guvernatorii wi slujbawii ‘mpqratului au ajutat pe Iudei, cqci frica
de Mardoheu venise peste ei. Cqci Mardoheu era puternic ‘n casa
‘mpqratului wi faima lui se rqspkndea ‘n toate yinuturile, pentru cq
ajungea din ce ‘n ce mai puternic> (Estera 9:2-4).
Cuvintele acestea providenyiale seamqnq cu altele din istoria evreilor.
Cqlqtoria lui Iacov printre strqini, cknd s-a dus de la Sihem la Betel, s-a
bucurat wi ea de paza puternicei providenye divine:
<Groaza lui Dumnezeu s-a rqspkndit peste cetqyile care-i
‘nconjurau, awa cq locuitorii lor n-au urmqrit pe fiii lui Iacov> (Gen.
35:5).
Aceiawi intervenyie a providenyei i-a protejat pe evrei la intrarea lor ‘n
Canaan:
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<De azi ‘ncolo voi bqga groaza wi frica de tine ‘n toate popoarele
de sub cer; wi, la auzul faimei tale, vor tremura wi se vor ‘ngrozi de
tine> (Deut. 2:25).
<Nimeni nu va putea sq stea ‘mpotriva voastrq. Domnul,
Dumnezeul vostru, va rqspkndi, cum v-a spus, frica wi groaza de tine
peste toatq yara ‘n care veyi merge> (Deut. 11:25).
“n pasajul din Estera 9:5-15 ni se spune ce s-a ‘ntkmplat ‘n Susa:
<Iudeii au ucis cu lovituri de sabie pe toyi vrqjmawii lor, i-au
omorkt wi i-au prqpqdit. Au fqcut ce au vrut cu vrqjmawii lor. “n
capitala Susa, Iudeii au ucis wi au prqpqdit cinci sute de oameni, wi
au junghiat pe Parwandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata,
Parmawta, Arizai, Aridai wi Vaiezata, cei zece fii ai lui Haman, fiul
lui Hamedata, vrqjmawul Iudeilor. Dar n-au pus mkna pe averile
lor.>
Este remarcabil cq s-au gqsit totuwi atkyia oameni care s-au ridicat
‘mpotriva evreilor, mai ales ‘n orawul ‘n care Estera era ‘mpqrqteasq, iar
Mardoheu era prim ministru. S-ar prea putea ca acewtia sq fie din categoria
celor ce fuseserq loiali lui Haman wi care pierduserq oricum totul. “n
categoria acestora au fost wi fii lui Haman, care au preferat probabil moartea
‘n locul ruwinii. Moarte le-a adus ‘nsq o ruwine wi mai mare, deoarece
trupurile lor moarte au fost atkrnate pe aceiawi spknzurqtoare pe care fusese
awezat wi tatql lor (Estera 9:13-14).
“n originalul ebraic, numele celor zece fii sunt scrise ‘ntr-o formq
specialq, awezate unul sub altul, ‘ntr-o coloanq. “n dreptul fiecarui nume,
‘ntr-o coloanq paralelq se aflq ‘n dreptul fiecarui nume expresia: <el ‘nsuwi.>
Procedeul scoate ‘n edidenyq soarta celor care se sinucid arunckndu-se ‘n
sabia providenyei Celui care-i protejeazq pe evrei.
“n total, pe toatq suprafayq imperiului, evreii au omorkt 75.000 de
duwmani ai lor (Estera 9:16). Textul se grqbewte sq menyioneze cq motivayia
evreilor n-a fost jaful, ci doar supravieyuirea. Ni se spune de teri ori cq evreii
<n-au pus mkna pe averile lor>, dewi edictul imperial le dqduse acest drept (8:
11 wi 9:10; 15-16).
Izbqvirea evreilor s-a transformat ‘ntr-o sqrbqtoare nayionalq cu caracter
anual. Instituirea ei wi insistenya cu care ea trebuie respectatq fac parte din
partea doua a capitolului nouq:
<Aceste lucruri s-au ‘ntkmplat ‘n a treisprezecea zi a lunii Adar.
“n ziua a patrusprezecea, Iudeii s-au odihnit wi au fqcut din ea o zi
de ospqy wi de bucurie> (Estera 9:17).
< Mardoheu a scris aceste lucruri wi a trimis scrisori tuturor
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Iudeilor din toate yinuturile ‘mpqratului Ahawverow, de aproape
wi din depqrtare. Le poruncea sq prqznuiascq ‘n fiecare an ziua
a patrusprezecea wi a cincisprezecea a lunii Adar, ca zile ‘n care
cqpqtaserq odihnq, scqpknd de vrqjmawii lor. Le-a poruncit sq
prqznuiascq luna ‘n care ‘ntristarea lor se prefqcuse ‘n bucurie wi
jalea lor ‘n zi de sqrbqtoare wi sq facq din aceste zile niwte zile de
ospqy wi de bucurie, cknd sq-wi trimitq daruri de mkncare unii altora
wi sq ‘mpartq daruri celor lipsiyi. Iudeii s-au ‘ndatorat sq facq ceea ce
wi ‘ncepuserq sq facq wi ce le scrisese Mardoheu> (Estera 9:20-23).
Numele ales pentru aceastq sqrbqtoare a izbqvirii a fost <Purim>, pluralul
de la cuvkntul babilonian <pur>, care ‘nseamnq <sory.> Iatq justificarea
acestui fapt:
<Cqci Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, vrqjmawul tuturor
Iudeilor, fqcuse planul sq-i piardq wi aruncase Pur, adicq soryul,
ca sq-i omoare wi sq-i nimiceascq. Dar Estera, venind ‘naintea
‘mpqratului, ‘mpqratul a poruncit ‘n scris sq ‘ntoarcq asupra capului
lui Haman planul cel rqu pe care-l fqcuse ‘mpotriva Iudeilor wi sq-l
spknzure pe lemn, pe el wi pe fiii lui. De aceea zilele acestea s-au
numit Purim, de la numirea Pur. Potrivit cu tot cuprinsul acestei
scrisori, potrivit cu cele ce vqzuserq ei ‘nwiwi wi potrivit cu cele ce li
se ‘ntkmplaserq, Iudeii au luat pentru ei, pentru sqmknya lor wi pentru
toyi cei ce se vor lipi de ei, hotqrkrea wi ‘ndatorirea neschimbqtoare
ca sq prqznuiascq ‘n fiecare an aceste douq zile, ‘n felul rknduit wi la
vremea hotqrktq. Zilele acestea trebuiau sq fie pomenite wi prqznuite
din neam ‘n neam, ‘n fiecare familie, ‘n fiecare yinut wi ‘n fiecare
cetate. Wi zilele acestea Purim nu trebuiau desfiinyate niciodatq din
mijlocul Iudeilor, nici sq se wteargq aducerea aminte de ele printre
urmawii lor> (Estera 9:24-28; 3:7).
Este trist sq vezi cq o nayiune ‘wi uitq eroii sau, wi mai grav, renunyq sq-wi
mai aminteascq izbqvirile prin care i-a trecut Dumnezeu. Evreii n-au fqcut o
asemenea grewealq. Purimul este singura sqrbqtoare evreiascq fqrq un caracter
<mozaic>. Ea face parte din isotria <diasporei> evreiewti. Dewi nu are un
caracter crewtin, toyi crewtinii ar face bine sq se bucure ‘n zilele ei ‘mreunq
cu evreii ca sq nu uite cq wi ei depind de aceeawi <providenyq> binevoitoare
a lui Dumnezeu. De la evrei ne-au venit cunowtinya mkntuitoare despre
Dumnezeul cel adevqrat, Scripturile wi Mkntuitorul. Primii crewtini au fost
evrei wi tot evrei au fost wi cei dintki misionari. Isus a fost un evreu care wi-a
dat viayq de Pawtele evreiesc, iar Duhul Sfknt ne-a fost dat la Cincizecime, o
altq sqrbqtoare evreiascq. <Mkntuirea vine de la iudei> (Ioan 4:22). Dacq n-ar
fi exitat evreii n-ar exista astqzi Biserica!
Astqzi, evreii ‘ncep sqrbqtoarea Purimului cu o zi de post pe data
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de 13, comemorknd ziua ‘n care
a
dat Haman edictul ucigaw (3:12). “n
aceastq zi, ei merg la Sinagogq wi
citesc ‘mpreunq cu voce tare toatq
cartea Esterei. Ori de ckte ori se
pronunyq numele lui haman, citirea
seste ‘ntre ruptq de strigatele: <Fie el
blestemat!> wi <Sq-i piarq numele!>
Audienya bate din picioare, iar copiii
rotesc prin aer jucqrii care pocnesc wi
fac un zgomot asurzitor.
Pe data de paisprezece, evreii
merg iar de dimineayq la sinagogq, mai
citesc odatq cartea Esterei wi seroagq
cu voce tare. Cu aceastq ocazie se mai
citewte wi textul care pomenewte de
Moise wi de amaleciyi (Exod 17:8-16).
Apoi se duc cu toyii acasq wi sqrbqtoresc ‘n jurul unei mese ‘mbelwugate
pline de mkncqruri tradiyionale. Sqrbqtoarea continuq wi a doua zi. Copiii
rostogolesc <titireze> speciale, iar pqrinyii trimit daruri, mkncare wi cadouri
rudelor wi celor sqraci, cqutknd sq respecte ‘ntocmai cele poruncite de
Mardoheu, mai ales cq ele au fost ‘ntqrite ‘ntr-o a doua scrisoare trimisq de
data aceasta de Estera:
<”mpqrqteasa Estera, fata lui Abihail wi Iudeul Mardoheu au scris
stqruitor a doua oarq ca sq ‘ntqreascq scrisoarea privitoare la Purim.
Au trimis scrisori tuturor Iudeilor, ‘n cele o sutq douqzeci wi wapte de
yinuturi ale ‘mpqratului Ahawverow. Ele cuprindeau cuvinte de pace
wi de credinciowie, ‘ntqrind yinerea acestor zile Purim, la vremea
hotqrktq, cum le rknduiserq Iudeul Mardoheu wi ‘mpqrqteasa Estera
pentru ei wi cum wi le rknduiserq wi pentru ei ‘nwiwi wi pentru sqmknya
lor, cu prilejul postului lor wi yipetelor lor. Porunca Esterei a ‘ntqrit
awezarea acestei sqrbqtori Purim wi lucrul acesta a fost scris ‘n carte>
(Estera 9:29-32).
Aceastq scrisoare a Esterei este calificatq de expresia <cuvinte de
pace wi de credinciowie>. S-ar prea putea ca aceastq scrisoare a Esterei sq
fi fost necesarq ca sq punq capqt unor dispute ivite ‘ntre evreii din capitalq
wi evreii <de la yarq> ‘n privinya datei la care trebuia yinutq sqrbqtaorea.
Textul menyioneazq wi cq aceastq scrisoare a fost adqugatq cla conyinutul
unei anumite <cqryi>, probabil o cronicq a evenimentelor yinutq de ‘nsuwi
Mardoheu wi care a devenit mai tkrziu materia primq din care s-a nqscut
cartea Esterei. Cronica aceasta trebuie cititq cu atenyie, altfel, dupq cuvintele
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celebrului George Santa]ana: Cei care nu yin minte trecutul sunt condamnayi
sq-l repete.>

Capitolul 10
Un epitaf elogios

(“n spatele oricqrei femei de succes se aflq ... un bqrbat remarcabil)
Este ciudat cq o carte despre Estera se terminq cu cuvinte elogioase spuse
despre ... Mardoheu. Acest foarte mic capitol de ‘ncheiere, veritabil epilog al
cqryii, a fost scris ca sq ne arate cq Mardoheu, spre deosebire de predecesorul
squ haman, a fososit poziyia de prim ministru ca sq-l slujeascq pe ‘mpqrat wi
ca sq facq bine oamenilor. Apariyia unui evreu la curtea imperiului de atunci,
o simetrie la ‘nqlyarea lui Iosif ‘n Egipt wi a lui Daniel ‘n Babilon, a dus la
propqwirea wi prosperitatea genaralq. Mardoheu a fost un om providenyial
pentru generayia sa. Prin Mardoheu a fost binecuvkntat ‘mpqratul Ahawverow:
<”mpqratul Ahawverow a pus un bir asupra yqrii wi asupra
ostroavelor mqrii> (Estera 10:1).
prin Mardoheu au fost binecuvkntayi cetqyenii imperiului care au fost
beneficiarii <isprqvilor> care l-au ridicat ‘n atenyia wi cinstea lor:
<Toate faptele privitoare la puterea wi isprqvile lui wi amqnuntele
despre mqrimea la care a ridicat ‘mpqratul pe Mardoheu, nu sunt
scrise ‘n cartea Cronicilor ‘mpqrayilor Mezilor wi Perwilor?> (Estera
10:2).
Dar cel mai mult au fost binecuvkntayi prin Mardoheu evreii:
<Cqci Iudeul Mardoheu era cel dintki dupq ‘mpqratul Ahawverow.
El era cu vazq ‘ntre Iudei wi iubit de mulyimea frayilor sqi, cqci a
cqutat binele poporului squ wi a vorbit pentru fericirea ‘ntregului squ
neam> (Estera 10:3).
Iatq un epitaf pe care l-aw dori scris wi pe piatra mea funerarq: < (El) a
cqutat binele poporului squ wi a vorbit pentru fericirea ‘ntregului squ neam.>
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Tema principalq
Estera - O carte a providenyei

<Providenya este mkna lui Dumnezeu ‘n mqnuwa istoriei> - J. Vernon McGee

Trei cqryi mici ca ‘ntindere, Ezra, Neemia wi Estera se ocupq cu felul ‘n
care s-a purtat Dumnezeu cu evreii dupq ‘mplinirea celor waptezeci de ani de
robie babilonianq preziwi. “n vreme ce Ezra wi Neemia se ocupq de rqmqwiya
poporului care s-a ‘ntors ‘n Iudeea, cartea Esterei noteazq ce s-a petrecut cu
cei, mult mai mulyi la numqr, care au preferat sq nu se ‘ntoarcq acasq. Estera
descrie un eveniment petrecut ‘n viaya milioanelor de evrei rqmawi prin toate
yqrile imperiului.
Cartea Esterei este cronica unei situayii de crizq, o veritabilq dramq
nayionalq evreiascq. Dewi acyiunea cqryii afecteazq viaya unei awa de mari
mulyimi, acyiunea cqryii este uwor de urmqrit pentru cq se desfqwoarq ‘n
jurul a cinci personaje principale: Ahawverow, suveranul din Babilon, Vasti,
‘mpqrqteasa surghiunitq, Haman, duwmanul evreilor, Mardoheu, un evreu
destinat sq fie conducqtor wi Estera, evreicuya ajunsq ‘mpqrqteasq. “n decorul
evenimentelor este palatul ‘mpqrqtesc, capitala Susa wi ckteva milioane de
evrei rqspkndiyi prin yinuturile uriawului imperiu.
Departe de casq, pierduyi ‘n mijlocul unui uriaw imperiu, fqrq privilegii,
dar cu demnitatea celor ce nu se pleacq deckt ‘n faya lui Iehova, evreii au
pqrut o pradq uwoarq ‘n ochii verosului Haman, unul dintre cei mai ‘nalyi
demnitari ai ‘mpqratului. Pentru potolirea propriului squ orgoliu, acest
Haman pune la cale o stratagemq prin care urmqrewte distrugerea tuturor
evreilor din imperiul persan. Evenimentele se succed cu repeziciune,
situayiile se schimbq pe neawteptate wi Haman se trezewte condamnat la
moarte, iar evreii de pretutindeni sfkrwesc prin a avea douq zile de bucurie wi
de rqzbunare asupra tuturor duwmanilor lor.
Cartea ne vorbewte clar despre <providenya> divinq manifestatq prin felul
‘n care Dumnezeu ‘wi pqstreazq mereu poporul de-a lungul istoriei. Satrapi
wi dictatori pot da <legi care nu se schimbq niciodatq>, dar Dumnezeu poate
trece oricknd peste ele ca sq-wi ‘mplineascq propriile Lui planuri. Este foarte
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important sq ‘nyelegem acest caracter al cqryii deoarece acest mesaj este cel
care ‘i dq o valoare permanentq wi o face foarte actualq pentru cititorul din
epoca modernq. Dumnezeu a vrut sq permanentizeze mesajul acestei cqryi.
Acesta este motivul pentru care existq o sqrbqtoare care poartq numele
<Purim> ‘n calendarul evreiesc wi acesta este motivul pentru care aceastq
carte se citewte ‘n ‘ntregime ‘n cadrul acelei sqrbqtori.

Ce ‘nseamnq <providenyq divinq> ?
Dicyionarul limbii romkne definewte providenya drept <”nyelepciune
supremq a divinitqyii ‘n conducerea lumii>.
Teologia Sistematicq a lui Strong Hop\ins definewte providenya drept
<acea acyiune continuq prin care Dumnezeu face ca toate evenimentele
din universul material wi spiritual sq lucreze ‘mpreunq pentru ‘mplinirea
scopului cu care au fost create> (pag. 419). Autorul adaugq apoi aceste foarte
frumoasq afirmayie: <Providenyq ‘nseamnq cq Dumnezeu are capacitatea de
a-wi ‘ndrepta atenya pretutindeni ‘n acelawi timp>, spre deosebire de noi care
nu ne putem concentra deckt asupra unui foarte mic segment al realitqyii.
Termenul activitate <providenyialq> trebuie ‘nyeles ca distinct de acela
de activitate <miraculoasq>. “n providenyq, avem ocazia sq vedem cum
Dumnezeu folosewte ‘n mod suveran evenimentele istoriei, fqrq sq intervinq
supranatural ‘n desfqwurarea lor.
Termenul <providenyq> vine din limba latinq (provideo) wi ‘nseamnq <a
vedea mai dinainte> (pro = dinainte; videre = a vedea). Un echivalent ar
fi termenul <prevedere> wi implicq o participare directq a lui Dumnezeu ‘n
desfqwurarea evenimentelor, fqckndu-le sq lucreze spre ‘mplinirea scopurilor
Sale. Acesta este sensul cuvintelor apostolului Pavel ‘n Romani 3:28:
<De altq parte, wtim cq toate lucrurile lucreazq ‘mpreunq spre
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu wi anume, spre binele celor ce
sunt chemayi dupq planul Squ.>
Termenul <Providenya> nu apare ca atare ‘n textul Scripturii. Existq ‘nsq
o expresie care-l susyine. Ea este <bunqtatea wi credinciowia>. Expresia este
un idiom al limbii religioase ebraice. Dacq veyi lua o concordanyq veyi vedea
de ckte ori expresia aceasta grupeazq bunqtatea wi credinciowia ‘mpreunq.
Psalmul 100 este un imn ‘nqlyat providenyei. De fapt, atunci cknd este vorba
ca aceastq carte a Psalmilor sq reducq la esenye tot mesajul Bibliei, ea ne dq
psalmul 117.
<Lqudayi pe Domnul, toate neamurile, lqudayi-L, toate popoarele! Cqci
mare este bunqtatea Lui fayq de noi wi credinciowia Lui yine ‘n veci. Lqudayi
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pe Domnul!>
<Bunqtatea> despre care ni se vorbewte aici ne spune cq Dumnezeu are
intenyii bune pentru creayia Sa, iar <credinciowia> ne asigurq cq El nu se va
opri wi nu se va lqsa pknq ce nu wi le va duce la ‘ndeplinire.
“mi amintesc cq fratele Richard {urmbrand ne-a spus ‘ntr-o predicq
despre purtarea de grijq a lui Dumnezeu cq Pavel n-a spus doar awa : < toate
lucrurile lucreazq ‘mpreunq spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu>.
Pavel a spus cq < toooaaaaaaaaaaate lucrurile lucreazq ‘mpreunq spre binele
celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dknsul a rostit acest <Tooooaaaaate> ca pe o
intonare care pleca de la tonalitayile grave pknq la tonalitqyile foarte ‘nalte
ale unei scqri muzicale. Ideea pe care dorea dknsul sq o sublinieze era cq
nu existq nici o ‘ntkmplare din univers care sq nu fie subordonatq ‘mplinirii
planurior bune pe care le are Dumnezeu pentru copiii Sqi.
Vernon McGee, unul din cei mai populari predicatori ai Americii
secolului XX, a scris ‘n scurtul squ comentariu la cartea Esterei ckteva
lucruri pe care vreau sq vi le traduc aici:
<Providenya este un termen teologic. Ca sq o coborkm la nivelul
limbajului omului de rknd, trebuie sq spunem cq existq trei cuvinte care
descriu relayia dintre Dumnezeu wi lumea creatq de El:
Primul este <creayie> wi explicq existenya universului. Dumnezeu a creat
totul prin <fiat>, prin faptul cq a zis <Sq fie!>: <La ‘nceput, Dumnezeu a fqcut
cerurile wi pqmkntul> (Gen. 1:1).”niantea ta stau astqzi aceste singure douq
explicayii posibile: sau accepyi revelayia sau accepyi speculayia. Orickt de
wtiinyificq o vei proclama <evoluyia> este o simplq speculayie. Nu existq nicio
explicayie wtiinyificq pentru originea universului. Fenomenul nu este repetabil
wi nu poate fi reprodus ‘n laboratorul observayiilor wtiinyifice. Suntem reduwi
la simple speculayii. Nu wtiu ce vei face tu, dar eu prefer sq aleg revelayia. Ea
‘mi spune cq la originea universului este Dumnezeu.
Al doilea cuvknt care descrie relayia lui Dumnezeu cu universul este
<pqstrare>. El explicq funcyionarea universului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu
nu numai cq a creat toate lucrurile, dat le wi yine ‘mpreunq ca sq continue
sq existe. Isus Cristos este wi creatorul wi pqstrqtorul universului: <El, care
este oglindirea slavei Lui wi ‘ntipqrirea Fiinyei Lui wi care yine toate lucrurile
cu Cuvkntul puterii Lui ...> ( Evrei 1:3). “n Coloseni 1:17 gqsim scris: <El
este mai ‘nainte de toate lucrurile wi toate se yin prin El.> Este interesant sq
amintim cq oamenii <de wtiinyq> au ajuns la pqrerea cq atomii sunt compuwi
din alte particule elementare, la rkndul lor rezultate din rqsucirea unor
<super-unde> prin care se rqsucewte un fel de ckmp de energie fundamental.
Ceea ce numim noi <materie> se pare a fi foar o <vibrayie> asemqnqtoare cu
vibrayiile produse de vocea umanq ‘n aer. Unii oameni de wtiinyq au ajuns
sq fie fascinayi de aceastq expresie a Bibliei: <care yine toate lucrurile cu
Cuvkntul puterii Lui>. Dacq Dumnezeu ar suspenda pentru o singurq secundq
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acyiunea Cuvkntului prin care toate lucrurile au fost aduse ‘n fiinyq, universul
s-ar decsompune wi s-ar prqbuwi ‘n sine asemenea unui sul de carte:
< ... Wi iarqwi: <La ‘nceput, Tu, Doamne, ai ‘ntemeiat pqmkntul; wi cerurile
sunt lucrarea mkinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rqmki; toate se vor ‘nvechi
ca o hainq; le vei face sul ca pe o manta wi vor fi schimbate; dar Tu ewti
acelawi; wi anii Tqi nu se vor sfkrwi> (Evrei 1:10-12).
<Cknd a rupt Mielul pecetea a wasea, m-am uitat wi iatq cq s-a fqcut un
mare cutremur de pqmknt. Soarele s-a fqcut negru ca un sac de pqr, luna
s-a fqcut toatq ca skngele, wi stelele au cqzut din cer pe pqmknt, cum cad
smochinele verzi din pom, cknd este scuturat de un vknt puternic. Cerul s-a
strkns ca o carte de piele pe care o faci sul> (Apoc. 6:12-14).
Al treilea cuvknt care definewte relayia dintre Dumnezeu wi univers este
<providenya>. El explicq direcyia wi deplasarea evenimentelor din univers.
Creayia explicq originea, pqstrarea explicq funcyionarea universului, dar
numai providenya explicq sensul final wi rostul tuturor lucrurilor care se
‘ntkmplq ‘n univers. Providenya este mijlocul prin care Dumnezeu cqlquzewte
toate lucrurile, ‘nsufleyite wi ne’nsufleyite, vqzute wi nevqzute, bune wi
rele spre ‘mplinirea unui scop final bine definit. Providenya este cea care
ne asigurq cq ceea ce se va ‘mplini la urma urmei va fi exact <voia lui
Dumnezeu>. Providenya este mkna lui Dumnezeu ‘n mqnuwa istoriei.>
Dumnezeu este Sursa, Suportul wi Scopul suprem al universului.
“n excelenta sa carte, <Introducere ‘n Teologie>, J.C. {enger scrie:
<Numai Dumnezeu poate wti mai dinainte ce are sq se ‘ntkmple, awa cq
providenya poate fi devinitq drept <prewtiinya divinq care pune ‘n miwcare
activitatea divinq>. Providenya subliniazq autoritatea wi puterea supremq pe
care o are Dumnezeu asupra tuturor lucrqrilor mkinilor Sale.>
<Tot CuvkntulTot Cuvkntul lui Dumnezeu este unitar ‘n mqrturia cq mkna
lui Dumnezeu este prezentq ‘n tot ceea ce se ‘ntkmplq, ‘n awa fel ‘nckt toate
‘mpreunq sunt fqcute sq lucreze spre ‘mplinirea planurilor Lui ‘n istorie.
Acest adevqr nu neagq alte cauze secundare ‘n producerea ‘ntkmplqrilor wi
nici nu anuleazq responsabilitatea cuiva ‘naintea lui Dumnezeu. Unul dintre
psalmiwti spune:
<Domnul face tot ce vrea ‘n ceruri wi pe pqmknt, ‘n mqri wi
‘n toate adkncurile. El ridicq norii de la marginile pqmkntului,
dq nawtere la fulgere wi ploaie, wi scoate vkntul din cqmqrile lui.
El a lovit pe ‘ntkii nqscuyi ai Egiptului, de la oameni pknq la
dobitoace>(Psalm. 135:6-8).
<“n interpretarea datq visului lui Nebucadneyar, Daniel a spus: <Tu,
‘mpqrate, ewti ‘mpqratul ‘mpqrayilor, cqci Dumnezeul cerurilor yi-a dat
‘mpqrqyie, putere, bogqyie wi slavq. El yi-a dat ‘n mkini, ori unde locuiesc ei,
pe copiii oamenilor, fiarele ckmpului wi pqsqrile cerului, wi te-a fqcut stqpkn
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peste toate acestea ...>(Dan. 2:37, 38.) Wi de 4 ori declarq ‘n cuprinsul celui
de al patrulea capitol al cqryii cq lucrurile s-au ‘ntkmplat: <ca sq wtie cei vii cq
Cel Prea “nalt stqpknewte peste ‘mpqrqyia oamenilor, cq o dq cui ki place, wi
‘nalyq pe ea pe cel mai de jos dintre oameni!>(Dan. 4:17, 25, 32, 35.)
<Iatq ce spune Domnul prin profetul Ieremia: <Eu am fqcut pqmkntul, pe
oameni, wi dobitoacele care sunt pe pqmknt, cu puterea Mea cea mare wi cu
brayul Meu ‘ntins, wi dau pqmkntul cui “mi place>.(Ier. 27:5.)
<Domnul Isus a spus: <Nu se vknd oare douq vrqbii la un ban? Totuw, nici
una din ele nu cade pe pqmknt fqrq voia Tatqlui vostru. Ckt despre voi, pknq
wi perii din cap, toyi vq sunt numqrayi>(Mat. 10:29, 30.)
<Pavel “l descrie pe Dumnezeu ca fiind: <Acela, care face toate dupq
sfatul voiei Sale.>(Efes. 1:11.)
<Wi toyi crewtinii wtiu declarayia din Romani 8:28: <De altq parte, wtim cq
toate lucrurile lucreazq ‘mpreunq spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, wi
anume, spre binele celor ce sunt chemayi dupq planul Squ>.
<Nu trebuie ‘nsq sq uitqm cq acest pasaj este situat ‘ntr-un context
soteriologic (care vorbewte despre mkntuire); el nu se referq la lucrurile
fizice sau la bunqstarea materialq a oamenilor. Dumnezeu se angajeazq activ
‘n viaya copiilor Sqi, nu pentru a le asigura comoditatea vieyii de acum, ci
pentru a le garanta fericirea lor spiritualq wi vewnicq.
<Vechiul Testament conyine multe exemple de manifestare a providenyei
divine. Cknd ‘mpqratul Abimelec a luat-o la sine pe Sara, nevasta lui
Avraam, Dumnezeu a intervenit wi l-a oprit sq pqcqtuiascq. Cknd ‘mpqratul
wi-a dat seama de <wmecheria> dintre Avraam wi Sara, s-a ‘ndreptat cqtre
Dumnezeu ‘n rugqciune. Atunci, <Dumnezeu i-a rqspuns ‘n vis:
<Wtiu wi Eu cq ai lucrat cu inimq curatq; de aceea te-am wi ferit sq
pqcqtuiewti ‘mpotriva Mea. Iatq de ce n-am ‘ngqduit sq te atingi de
ea..>(Gen. 20:6.)
<Un alt exemplu despre providenya divinq este ‘ntkmplarea ‘n care
Dumnezeu a fqcut ca Israeliyii sq capete trecere ‘naintea egiptenilor, ‘n awa
fel ‘nckt ei le-au dat tot ce au cerut cknd au pqrqsit Egiptul: <Wi astfel au
jefuit pe Egipteni.>(Exod. 12:36.)
<Cknd Samson s-a abqtut de la calea Domnului wi le-a cerut pqrinyilor
sq ia o nevastq din fetele filistenilor, pqrinyii sqi n-au vrut la ‘nceput, dar
Scriptura explicq:
<Tatql wi mama sa nu wtiau cq lucrul acesta venea de la Domnul:
cqci Samson cquta prilej de ceartq din partea Filistenilor.>(Jud.
14:4.)
<Iar cknd Roboam a refuzat sfatul ‘nyelept al bqtrknilor wi a ascultat sfatul
nebunesc al tinerilor, Cuvkntul lui Dumnezeu ne spune cq lucrul acesta: <a
fost ckrmuit de Domnul, ‘n vederea ‘mplinirii cuvkntului, pe care-l spusese
55

Daniel Branzai

Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat.>(1 “mp. 12:15.) Iatq
ce a mqrturisit ‘naintea curyii de judecatq unul din martirii credinyei:
<Mqrturisesc cq nu-mi socotesc viaya mai scumpq deckt a altor
copii de-ai Domnului care au trqit ‘naintea mea. Wi eu sunt gata
sq fiu lipsit de bunurile materiale, sq fiu chinuit wi chiar sq mi se
‘ntorcq trupul ‘n yqrkna moryii, dewi aw vrea sq trqiesc tot atkt ckt
Matusalem. Wtiu bine cq nici un fir de pqr din capul meu nu se va
clinti fqrq ‘ncuviinyarea Tatqlui meu din ceruri; dacq va fi sq mor
pentru credinya mea wi pentru iubirea mea sincerq fayq de Dumnezeu
wi de semeni, o voi face, wtiind cq ‘mi voi ckwtiga viaya de dincolo.
Iatq de ce nu voi ascunde adevqrul ‘n faya domnilor mei, ci-l voi
vesti cu ‘ndrqznealq wi fqrq nici un fel de prefqcqtorie.>(Menno
Simons, <Complete {or\s>, I. pp. 78, 79.)
Aflat ‘n vizitq prin Los Angeles, Cornel Samoilq, pastor baptist din Baia
de aramq a rostit ckteva lucruri foarte adevqrate despre providenyq:
<Nu se vknd oare douq vrqbii la un ban? Totuwi, nici una din ele
nu cade pe pqmknt fqrq voia Tatqlui vostru. ckt despre voi, pknq wi
perii din cap, toyi vq sunt numqrayi. Deci sq nu vq temeyi; voi sunteyi
mai de prey deckt multe vrqbii> (Matei 10:29-31). Odatq ce creayia a
fost terminatq, Domnul a ‘nceput lucrarea de susyinere, de ‘ngrijire
a creayiei. Dumnezeu n-a abandonat creayia, chiar dacq creayia a
cqzut, chiar dacq omul a cqzut ‘n pqcat. Providenyq ‘nseamnq crija
specialq, deosebitq, grija minunatq a lui Dumnezeu pentru creayia
Sa wi ‘n special pentru copiii Lui. “n evanghelia lui Matei, capitolul
zece, Domnul Isus ‘wi trimite ucenicii ‘n lume. El ‘i anunyq cq unii
vor fi primiyi bine, alyii nu veyi fi primiyi, unii veyi fi bqtuyi, unii
dintre ei vor ajunge ‘n ‘nchisoare, iar ckyiva dintre ei vor muri.
Mkntuitorul ‘i asigurq ‘nsq cq nimic nu se va ‘ntkmpla fqrq voia Sa.
Ceea ce li se vor ‘ntkmpla nu vor fi accidente, nu vor fi ‘ntkmplqri
tragice sau nefericite, ci totul se va ‘ntmpla <dupq voia Lui>. De
aceea, “nvqyqtorul lor le spune <nu vq temeyi> (Mat. 10:26).
Este foarte adevqrat cq wi noi wi ei ne temem de multe lucruri.
Dar Mkntuitorul ne-a zis cq nici o suferinyq, atunci cknd mergem ‘n
Numele Lui, nu este accidentalq, ci toul se va realiza dupq planul wi
voia Lui.
Providenya se manifestq chiar wi ‘n aspecte foarte de detaliu ale
vieyii. oamenii vqd de obicei providenya ‘n lucrurile mari. Cknd un
vulcan erupe, cknd un yunami mqturq seci de mii de vieyi, cknd un
cutremur pune la pqmknt o cetate ‘ntreagq atunci oamenii se uitq
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dincolo de aceste evenimente wi unii dintre ei ‘l vqd pe Dumnezeu.
Nici atunci nu-l vqd toyi. Ochii care-l vqd pe Dumnezeu numai ‘n
epidemii, ‘n secetq sau ‘n focul devastator nu sunt ochi buni. Ochii
care-L vqd pe Dumnezeu numai ‘n lucrurile mari sunt ochi slabi,
cu miopie. De obicei, oamenii recunosc cq Dumnezeu lucreazq la
nvel <en gros>, dar noi credem cq Dumnezeu lucreazq wi la nivel <en
detail>, la nivelul celor mai mici lucruri din viatya noastrq.
Implicarea providenyei ‘n lucrurile mari, determinq implicarea
providenyei wi ‘n lucrurile mici. “ntregul este format din pqryi,
din fragmente wi dacq Dumnezeu lucreazq la nivelul muntelui,
Dumnezeu lucreazq wi la nivelul pietrei. Dacq Dumnezeu lucreazq
la nivelul mqrii, Dumnezeu va lucra wi la nivelul picqturii de apq
din mare. Dumnezeul muntelui wi al mqrii este Dumnezeul vqii wi
uscatului.
<Totul este wansq> sau <totul este providenyq> . Trqim ori cu
nqdejdea ‘n jocul probabilitqyilor, ori cu ‘ncredere ‘n providenyq.
Totul este organizat hotqrkt de Dumnezeu sau lqsat la ‘ntkmplare,
fqrq rknduialq, ‘n dezordine.
Am auzit uneori spunkndu-se, chiar wi ‘n adunare,: <Dumnezeu
sq ne dea noroc!> Frayii mei, Dumnezeu nu ne dq noroc. Am citit
c ‘n istorie cq <Norocul> a fost un zeu pqgkn la care se ducea
oamenii sq se ‘nchine un pahar, sq toarne o jertfq de bquturq.
Obiciul s-a pqstrat pknq ‘n zilele noastre. Noi nu credem ‘nsq ‘n
dumnezeul norucului, ci ‘n Dumnezeu binecuvintqrilor, Dumnezeul
care se ‘ngrijewte de noi pknq la nivelul firului de pqr din cap.
Nimic nu ni se ‘ntkmplq fqrq voia Lui. Dumnezeul nostru ne-a
zis cq nu ne cade un fir de pqr din cap fqrq ca El <sq vrea> sq se
‘ntkmple acest lucru. Providenya cheamq fiecare strop de ploaie ‘n
planurile Sale wi fiecare fir de praf ‘n ‘mplinurea planurilor Sale.
El controleazq luminqtorii mari de pe cer wi tot El dq o luminq wi o
candelq licuriciului d ela marginea drumului. Dumnezeu stqpknewte
picqturile multe de ploaie care cad simultan pe pqmknt ‘n diferite
zone geografice wi tot El stqpknewte wi lacrimile care curg din ochii
nowtri. Evenimentele, detaliile mqrunte din viaya noastrq formeazq
o imagine completq wi <trqdeazq> pe Cel ce yese pknza vieyii noastre.
Eu cred cq aceia care au ochii deschiwi “l urmqresc pe Dumnezeu ‘n
fiecare zi ‘n detaliile vieyii, “l regqsesc acolo wi se bucurq de El. Este
un exerciyiu spiritual extraordinar. Sq te uiyi dupq Dumnezeu zilnic
cum lucreazq ‘n amqnuntele vieyii, cum le pune la o laltq wi ckt de
frumos lucreazq El.
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Aw vrea sq luqm un exemplu simplu din Scripturq ca sq vedem
cum lucreazq providenya. Cunoawteyi foarte bine acest exemplu.
Ne aducem aminte de Iosif wi de felul ‘n care a lucrat Dumnezeu ‘n
viaya lui. Cknd a ajuns Iosif pe scaunul Egiptului a fost foarte clar cq
oameniii au putut vedea ‘n spatele lui mkna lui Dumnezeu. Altfel, el
n-ar fi putut ajunge acolo. Numai prin providenyq s-a putut.
<Acum, nu vq ‘ntristayi wi nu fiyi mkhniyi cq m-ayi vkndut ca sq
fiu adus aici, cqci ca sq vq scap viaya m-a trimis Dumnezeu ‘naintea
voastrq> (Gen. 45:5). Ce mari cuvinte! Sq ajungi dupq ani de zile,
probabil cq Iosif avea aici vreo 39 de ani, sq poyi sq-yi dai seama
cq Dumnezeu l-a purtat prin diverse locuri pentru un scop foarte
precis: ca sq scape viaya celor dragi ai sqi.
Noi ar trebui sq ne uitqm ‘nsq ‘ncq de la ‘nceputul evenimentelor
din viaya lui, cum Dumnezeu a legat zalq cu zalq, eveniment cu
eveniment, detaliu cu detaliu ca Iosif sq poatq sq ajungq acolo unde
voia Dumnezeu. La ‘nceput a fost foarte greu ca Iosif sq ‘nyeleagq
ce se ‘ntkmplq cu el. I-a fost greu sq priceapq de ce a fost vkndut
wi de ce a ajuns ‘n puwcqrie. Dumnezeu era ‘nsq ‘n spatele lui wi
lucra pentru cq avea un plan minunat pentru el. Aduceyi-vq aminte
cq, ‘ntr-o dimineayq, Iacov se scoalq cu un ‘ndemn ‘n inima. Era
un ‘ndemn de la Dumnezeu. Lui Iacov ‘i este dor de copiii sqi wi-i
zice lui Iosif : <Du-te la ei. Adu-mi vewti despre ei.> Ceea ce este
interesant wi am putea spune chiar chidat este cum de-l trimite tata
de acasq pe fiul pe care-l iubewte cel mai mult. De ce-l expune
pericolului? De ce nu trimite o slugq? Sau de ce ‘l trimite singur?
Nu putea sq-l trimitq cu cineva? Avea, cred eu, atkyia slujitori. Putea
sq trimitq ckyiva slujitori cu Iosif, dar n-o face. Cum de-l trimite
tocmai pe Iosif wi pe el singur? Oare cum de ia Iacov o hotqrkre awa
de ne’nyeleaptq?
Iosif se duce la Sihem wi nu-wi gqsewte frayii acolo. Se duce ‘ntr-o
paret, se duce ‘ntr-alta wi nu-i gqsewte wi nimeni nu-i spune unde sunt
pknq ce nu vine un om. Oare cine l-a trimis pe omul acela? Cum de
s-a fqcut cq el wtia ‘ntocmai unde sunt frayii lui Iosif?
“ndrumat de acel om, Iosif se duce la Dotan. Cknd ajunge acolo,
toyi frayii sqi, parcq sunt vorbiyi unul cu altul wi nu se gkndesc deckt
la un singur lucru: sq-l omoare. Oare de ce? “l aruncq ‘ntr-o fkntknq
pqrqsitq ca sq-l lase sq moarq acolo. Ruben, fratele cel mai mare,
se gkndewte la un wiretlic wi zice: <Mq duc eu primul sq am grijq de
vite. Voi mkncayi wi dupq aceea veniyi sq mq schimbayi pe mine. El
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se gkndea sq-l scape cumva pe Iosif. El ‘wi zicea: <Ckt timp mkncayi
voi, ‘l scot eu din groapa wi am sq vqd eu cum ‘l trimit acasq la
tata.> “nainte ca sq se ‘ntkmple ‘nsq awa, iatq cq trec pe acolo niwte
ismaeliyi. Oare de ce trec tocmai pe acolo? Wi apoi de ce vor frayii
lui sq-l vkndq? De ce-wi schimbq ei planurile de ‘ndatq ce-i vqd
? Cum se face cq acei negustori merg tocmai ‘n Egipt, cknd ar fi
putut merge wi ‘n altq parte? Cum se face cq, odatq ajunwi ‘n Egipt,
negustorii vor sq-l vkndq pe Iosif? Cum de se face cq ‘l vknd ‘n piaya
de sclavi tocmai cknd vine acolo Potifar? Cum de-l cumpqrq tocmai
Potifar? De ce este awa de plinq de pofte soyia lui Potifar? De ce
ajunge Iosif ‘n ‘nchisoare? De ce ‘n aceiawi ‘nchisoare vin cei doi
slujitori vinovayi ai lui Faraon dintre care numai unul scapq? Cum
de acela care scapq nu-wi aduce aminte de Iosif deckt dupq doi ani?
Cum de este plin de Duhul lui Dumnezeu Iosif cknd vine ‘naintea
lui Faraon wi cum de se uimewte Faraon ‘n faya ‘nyelepciunii care se
cobora din cer ‘n inima acestui tknqr?
Care este rqspunsul la toate aceste ‘ntrebqri? Dumnezeu! El era
implicat ‘n toate aceste evenimente. Wtiyi ce observqm, frayii mei?
Cq ‘ntklnirile pe care le are Iosif sunt toate hotqrkte de Dumnezeu wi
ce se va ‘ntkmpla prin aceste ‘ntklniri, rezultatul lor, este hotqrkt tot
de Dumnezeu. Noi trecem uneori prin <gropi>, trecem prin lanyuri,
trecem prin greutqyi, suntem ‘nvinuiyi pe nedrept, dar ‘n toate aceste
lucruri Dumnezeu este cu noi. Ne trece prin atktea evenimente
nqucitoare wi noi credem cq Dumnezeu ne-a pqrqsit. Nu!
Ckt de frumoasq este viaya cu Dumnezeu! Ckt de extraordinarq
este viaya cu Dumnezeu! Nu te teme dragul meu. El e cu tine.
Dumnezeu ‘ngqduie sq se ‘ntkmple ‘n viaya noastrq multe lucruri
pentru cq El vrea sq te ‘mbogqyeascq. Ai fdi astqzi ‘nyelept dacq
Dumnezeu nu te-ar fi trecut prin anumite evenimente din trecut?
Ai fi astqzi plin de curaj dacq n-ai fi fost un luptqtor ‘n anii trecuyi?
Ai fi astqzi plin de puterea lui Dumnezeu dacq el n-ar fi ‘ngqduit
sq treci prin anumite locuri? Nu. Suntem astqzi ‘mbogqyiyi tocmai
pentru cq Dumnezeu ne-a fqcut parte de acele evenimente prin care
am trecut. Dumnezeu are grijq ca noi sq crewtem ‘n credinyq, sq ne
pocqim, sq ne maturizqm, sq ne ‘mbogqyim spiritual. Nimic nu este
la ‘ntkmplare ‘n viaya noastrq.
Un alt lucru pe care-l vedem ‘n providenyq este cq wi timpul
este important. Dacq privim detaliile din viaya lui Iosif ne dqm
seama ckt de important a fost timpul, coincidenyele. Iacov se scoalq
tocmai ‘n acea dimineaya cu impulsul unui dor nestqvilit ‘n inimq.
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Iosif trebuie sq plece chiar ‘n ziua aceea. Nu la Sihem era hotqrktq
‘ntklnirea, ci la Dotan. O ‘ntklnire nu numai cu frayii lui Iosif, ci
wi cu ismaeliyii. Ceasul lui Dumnezeu merge foarte exact. Iosif se
‘ntklnewte cu Potifar la timpul hotqrkt de Dumnezeu. Tot la timpul
hotqrkt de Dumnezeu se ‘ntklnewte Iosif ‘n ‘nchisoare cu cei doi
dregqtori. Wi tot la timpul stabilit de Dumnezue se ‘ntklnewte Iosif cu
Faraon. Rezultatele acestor ‘ntklniri sunt controlate, sunt stqpknite
de Dumnezeu. La fel se ‘ntkmplq wi cu noi. Sq nu ne temem. Noi nu
suntem abandonayi. Nu suntem copii pentru care Tatql lor n-are nici
un plan, nici un viitor. Cu fiecare dintre noi, Dumnezeu are planuri
minunate. Wtim care este planul general cu noi toyi: sq fim asemenea
lui Dumnezeu. Cu fiecare dintre noi ‘nsq se ‘ntkmplq altfel.
Dumnezeu ne trece prin alte evenimente. Wi astqzi ni s-au ‘ntkmplat
atktea lucruri. Poate cq astqzi am fost decepyionayi, poate cq astqzi
am fost trqdayi, poate cq am fost ‘ntristqyi, poate cq astqzi am suferit
anumite lucruri. N-au fost ‘nsq la ‘ntkmplare. Dumnezeu lucreazq
prin toate ‘mpreunq voia lui ‘n viaya noastrq. <Toate lucrurile
lucreazq ‘mpreunq> pentru cel mai mare bine al nostru. Dumnezeu
nu ne face doar <bine>, ci <cel mai mare bine posibil>.
Dacq ne uitqm ‘n urmq la viaya noastrq ne dqm seama de aceastq
realitate. EU, cknd am ‘nyeles acest principiu, am cqpqtat o mare
liniwte, o mare pace ‘n inima mea. Cknd mi s-au mai ‘ntkmplat
apoi alte lucruri rele ‘n viaya mea mq gkndeam sq nu mai fiu awa de
supqrat ca altqdatq din cauza lor. Nu reuwesc eu sq nu mq mai supqr
de loc, dar, am fqcut un pas ‘nainte, nu mq mai supqr awa de tare,
pentru cq wtiu cq acele lucruri fac ceva cu mine wi fac ceva ‘n mine.
Ele mq ‘mping ‘nainte. Ele mq ajutq. Dumnezeu transformq toate
aceste lucruri spre binele meu.
<Voi, negrewit, v-ayi gkndit sq-mi faceyi rqu; dar Dumnezeu a
schimbat rqul ‘n bine, ca sq se ‘mplineascq ceea ce se vede azi, wi
anume, sq scape viaya unui popor ‘n mare numqr.>(Gen. 50:20.)
Ckt de mare este Dumnezeul nostru! Ckt de minunat este
Dumnezeul nostru! Frayii mei, primiyi aceste cuvinte ca din partea
lui Dumnezeu wi cknd vi se vor mai ‘ntkmpla lucruri neplqcute,
gkndiyi-vq cq nimic nu este la ‘ntkmplare, toate ‘wi au rolul wi
sensul lor. Mkntuitorul nu spoune ‘n capitolul zece din Matei
cdoar cq Dumnezeu le cunoawte pe toate, nu ne vorbewte despre
<omniwtiinyq>. Existq wi aceasta, dar Mkntuitorul nu de ea ne-a
vorbit. El ne-a vorbit despre <providenyq>, despre grija minunatq,
excepyionalq pe care o are Dumnezeu pentru noi. Wti ckt de mult se
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‘ngrijewte Dumnezeu de tine? Wti ckt de atent este Dumnezeu, Tatql
tqu cu tine? Este un exerciyiu extraordinar sq ‘nvqyqm sq-l privim pe
Tatql nostru la lucru prin fiecare eveniment din viayanoastrq! Sq-L
descoperim acolo wi sq vedem cum ne ‘ngrijewte>.
Providenya divinq este regina tuturor celorlalte doctrine despre
Dumnezeu. O ‘nyelegere corectq a ei ne va ajuta sq le ‘nyelegem cu mult mai
uwor wi mai corect pe toate celelalte.

Providenyq ‘n cartea Esterei

“n cartea Estera, Dumnezeu lucreazq prin ordinea naturalq a
evenimentelor, fqrq sq prejudicieze voinya liberq a vreunui om wi fqrq sq
‘ntrerupq curgerea fireascq a ‘ntkmplqrilor. “n spatele celor ce se ‘ntkmplq
‘nsq, vedem mereu ‘nyelepciunea Lui wi grija Lui nemqrginitq pentru aceia pe
care ‘i iubewte.
Criza majorq a cqryii este anticipatq de Dumnezeu wi rezolvatq de
Dumnezeu ‘n momentul ei maxim. “n tot textul nu existq nici mqcar o
singurq <minune>. Toate evenimentele curg ‘n mod normal wi natural.
Toate personajele sunt strict subordonate circumstanyelor favorabile
sau nefavorabile care le determinq acyiunile. Totuwi, deasupra tuturor,
cunosckndu-le pe toate wi fqcknd ca toate sq se ‘ntkmple prin neawteptate
<coincidenye> este Suveranul cerului care-wi iubewte copiii wi le poartq cu
‘nyelepciune de grijq.
Awa cum spunea cineva, <coincidenyele> sunt minuni ‘n care Dumnezeu
preferq sq rqmknq anonim. “n ciuda aparentei lipse a minunilor, ‘ntreaga carte
este ‘n ea ‘nsqwi o <minune> a providenyei divine.
Dincolo de <naturalul> circumstanyelor, Dumnezeu evolueazq ‘n
supranaturalul coincidenyelor. Scepticul va spune cq existq o explicayie
naturalq la toate acestea, dar judecayi wi dumneavoastrq:
Cum de Estera a ajuns ‘n floarea vkrstei exact la vremea cknd trimiwii
imperiali strkngeau ’n haremul ‘mpqrqtesc fete din care sq fie aleasq o
‘nlocuitoare apentru neascultqtoarea Vasti?
Cum de a fost aleasq tocmai Estera din puzderia de cadkne candidate la
poziyia de nouq ‘mpqrateasq?
Cum de a fost tocmai Mardoheu cel care a aflat de plqnuitul atentat la
viaya ‘mpqratului wi a putut sq-i dea de wtire prin Estera?
Cum de s-a ‘ntkmplat ca ‘mpqratul sq aibq insomnie tocmai ‘n noaptea
dinaintea zilei ‘n care Haman urma sq vinq sq cearq moartea lui Mardoheu?
Cum de s-a fqcut ca Haman sq vinq ‘n curtea imperialq tocmai ‘n clipa
‘n care ‘mpqratul cquta pe cineva care sq-i sugereze cu ce ar trebui cinstit
Mardoheu?
Cum de s-a putut ca o lege a mezilor wi perwilor sq fie ‘n esenyq revocatq?
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Cum s-a putut ca favoritul ‘mpqratului sq fie spknzurat tocmai pe
spknzurqtoarea pe care el o pregqtise pentru Mardoheu?
Ar putea cineva sq ignore atktea <coincidenye> ? S-ar putea ca aceste
extraordinare rqsturnqri de situayie sq fi fost <la ‘ntkmplare>?
Toate aceste ‘ntrebqri ne conduc invariabil spre una wi mai importantq:
Are nevoie Dumnezeu sq facq minuni spectaculoase, ca despqryirea Mqrii
Rowii de exemplu, ca sq dovedeascq lumii cq El existq? Pentru cel ce are
ochi sq vadq, Dumnezeu lucreazq ‘ntotdeauna wi pretutindeni, dar de cele mai
multe ori El o face <nespectaculos>, ‘n tqcere, dar nu mai puyin ‘n ... putere.
Cartea Estera este o dovadq despre aceasta.
<Inima ‘mpqratului este ca un rku de apq ‘n mkna Domnului pe
care ‘l ‘ndreaptq ‘ncotro vrea> (Prov. 21:1).
Asta nu ‘nseamnq cq Dumnezeu ‘l foryeazq pe Ahawverow sq-I ‘mplineascq
planul sau cq Dumnezeu acceptq cu plqcere existenya haremului ‘mpqrqtesc
wi senzualitatea cu care ‘mpqratul degrada femeile. Providenya ‘nseamnq cq,
fqrq a fi autorul sau iniyiatorul pqcatelor de atunci sau de acum, Dumnezeu
are posibilitatea sq foloseascq deciziile wi ‘nclinayiile lor pentru a-wi ‘mplini
scopurile Lui suverane.
Hotqrkrile care se iau astqzi ‘n sferele ‘nalte ale guvernelor wi ale forurilor
financiare mondiale par foarte ‘ndepqrtate de aspectele practice ale vieyii
copiilor lui Dumnezeu, dar ele sunt subordonate lucrqrii lui Dumnezeu
‘n toate privinyele. Este foarte liniwtitor sq wtim cq peste toyi wi peste toate,
Dumnezeu stq pe tronul Atotputerniciei Sale wi nici o decizie a unei alte
fqpturi nu poate ‘mpiedica ‘mplinirea dorinyelor Sale. Aceasta este wi
concluzia din cartea profetului Daniel:
<Dupq trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneyar, am ridicat
ochii spre cer wi mi-a venit iarqwi mintea la loc. Am binecuvkntat pe
Cel Prea “nalt, am lqudat wi slqvit pe Cel ce trqiewte vewnic, Acela a
cqrui stqpknire este vewnicq wi a cqrui ‘mpqrqyie dqinuiewte din neam
‘n neam. Toyi locuitorii pqmkntului sunt o nimica ‘naintea Lui; El
face ce vrea cu oastea cerurilor wi cu locuitorii pqmkntului wi nimeni
nu poate sq stea ‘mpotriva mkniei Lui, nici sq-I zicq: <Ce faci?>
(Dan. 4:35).
Charles Haddon Spurgeon a spus: <Nu existq nici o altq doctrinq mai
liniwtitoare pentru copiii lui Dumnezeu deckt acea a suveranitqyii divine>.
Chiar dacq multe din detaliile acestei doctrine ne rqmkn ‘ncq ‘nvqluite ‘n
mister, este de neimaginat cq ar putea fi altfel wi cq Cel Atotputernic n-ar fi
Suveranul universului creat de El. Chiar wi ‘n sforqriile unui imperiu pqgkn,
Dumnezeu are ‘ntotdeauna ultimul cuvknt.
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Dacq Dumnezeu ‘wi ‘mplinewte oricum planurile pe care le-a fqurit ‘n Sine
‘nsuwi ‘nainte de ‘ntemeierea lumii, mai existq oare libertate pentru fiinyele
create wi ‘n special pentru om? Cartea Estera ne rqspunde wi la aceastq
‘ntrebare!
Dewi are o acyiune convulsionatq, cu rqsturnqri spectaculoase de situayie,
cartea Esterei nu este greu de citit sau de ‘nyeles. Aceasta pentru cq totul
se ‘nvkrte ‘n jurul a numai cinci personaje: ‘mpqratul Ahawverow wi cele
douq neveste ale sale, Vasti wi Estera wi cei doi prim miniwtri ai ‘mpqratului,
Haman wi Mardoheu.
Cum acyiunea acestei cqryi este un exemplu pentru felul ‘n care wi-a
pqstrat Dumnezeu poporul prin istorie wi personaleje acyiunii devin <tipuri>
profetice. Viaya wi comportamentul lor sunt <costume> specifice pe care le
vor ‘mbrqca alte persoane din alte secole, ‘n circumstanye asemqnqtoare.

Ahawverow wi providenya divinq
Privindu-l pe Ahawverow ‘yi dai seama foarte repede de ce n-a lqsat
Dumnezeu nicoodatq lumea pe mkna unor oameni. Este uimitor ce <mici> se
dovedesc a fi cei pe care roatq istoriei i-a ridicat ‘n poziyii <mari>! Caracterul
wi comportamentul acestui ‘mpqrat persan poate fi multiplicat la nesfkrwit wi
auprapus peste majoritatea figurilor care au condus vreodatq lumea.
Laurii gloriei pentru identificarea lui Ahawverow ca acel Xerxes care a
domnit peste imperiul persan ‘ntrea anii 485-465 “.D.Ch. i-au revenit lui
Georg Friedrich Grotefend. Pe cknd acesta era student la Universitatea din
Gottingen, el s-a apucat rqbdqtor sq descifreze mesajul ‘nscris cu semne
asemqnqtoare unor sqbii (cuneiforme) de pe inscripyiile scoase de sub ruinele
fostului orqw persepolis. Numele fiului lui Darius a fost identificat sub forma
de <|hwaiawa, care, prin traducere ‘n limba greacq este echivalentul acestui
<Ahawverow> pe care-l ‘ntklnim ‘n cartea Esterei. Descoperirile ulterioare au
confirmat identificarea fqcutq de Grotefend. De fapt, <Ahawverow>, ‘n limba
persanq Whsha]arshan, nu este un nume propriu, ci un titlu. El se traduce
prin: <Venerabilul pqrinte>.
Xerxes este cel care a provocat nu de mult o controversq modernq
cknd filmul american <Cei 300>, o ecranizare a ewecului trupelor [persane
‘n luptele cu grecii, a scandalizat populayia Iranului, care s-a grqbit sq-l
reabiliteze printr-o serie de filme <documentare>. Xerxes este conducqtorul
care a ordonat sq fie construit un pod peste Hellespont wi care, l-a aflarea
vewtii cq podul a fost distrus de o furtunq nqpraznicq la puyin timp dupq
ce fusese inaugurat, a avut o crizq de isterie wi a poruncit ca marea sq
fie pedepsitq cu trei sute de lovituri wi sq fie aruncate ‘m ea o pereche de
cqtuwe. Nefericitul constructor al podului a fost de ‘ndatq decapitat. Acesta
este ‘mpqratul care, atunci cknd Pitius din Lidia i-a oferit ca ajutor pentru
finanyarea campaniilor militare o sumq uriawq echivalentq cu 20 de milioane
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de dolari a fost awa de impresionat de loialitatea cestui aliat ‘nckt i-a trimis
‘napoi ‘ntreaga sumq, plu un dar demn de mqreyia ‘mpqratului. La doar
puyinq vreme dupq aceea, cknd acelawi Pitius l-a rugat sq-i lase acasq fiul cel
mare ca sprijin la bqtrkneye wi sq nu-l ducq la rqzboi a fost awa de deranjat
‘nckt a poruncit ca fiul acela sq fie tqiat ‘n douq, iar cele douq jumqtqyi sq
fie puse deoaprte wi de alta a drumului pe care au plecat trupele. Xerses este
omul care a pkngqrit rqmqwiyele lui Leonidas, eroicului rege al Spartanilor.
El este cel care, dezamqgit de ‘nfrkngerile din Europa s-a aruncat ‘ntr-un
potop de desfrku senzual acasq, oferind public un mare premiu aceluia care
va reuwi sq-i descopere vreo noutate ‘n acest domeniu. El este cel care a
pus sq fie sqpat un canal prin ismul Athos, o realizare extraordinarq pentru
oricare epocq a istoriei. Resursele lui nemqrginite ‘n bogqyie, putere wi
chiar frumuweye personalq a fqcut ca numele Persiei sq fie rostit cu tea,q
wi admirayie pretutindeni ‘n lumea anticq. Teritoriul Imperiului persan era
‘mpqryit ‘n repartizat ‘n douqzeci de <satrapii>, ‘mpqryite la rkndul lor ‘n
o sutq douqzeci wi wapte de <provincii>. Prin caracter, nqzuinye wi fapte,
Ahawverow este tipul omului stqpknit de firea pqmknteascq. “n Ahawverow,
totul este ‘n exces, totul este scqpat de sub stqpknirea unei minyi chibzuite wi
a unei existenye echilibrate.
Nu degeba se spune cq <puterea, banii wi femeile iau minyile oamenilor>.
Cazul acestui destin tragic este o ilustrayie clarq cq puterea corupe, iar
puterea absolutq corupe ‘n mod absolut.
Cum aratq portretul unui om care stqpkn pe toyi, s-a dovedit awa de puyin
stqpkn peste el ‘nsuwi? Priviyi-l cu atenyie wi veyi vedea cq Ahawverow a fost un
rob al mkndriei. Un om mkndru ca wi cocowul care ‘wi ‘nchipuie cq, ‘n fiecare
dimineayq, soarele se trezewte devreme wi rqsare doar ca sq-l audq pe el cum
ckntq. Ahawverow strqlucewte ‘n toatq plinqtatea goliciunii sale, cqci nimeni
nu este mai gol ca cel plin de el ‘nsuwi. Um om care are o pqrere prea bunq
despre el ’nsuwi este ca wi cel ce cqlqtorewte cu balonul. Toyi oamenii ’i par
mai mici deckt sunt ei ’n realitate, dar, ’n acelawi timp, toyi ’l vqd pe el mai
mic deckt se crede el. Mkndria este o boalq ciudatq, ea face greayq celor din
jur, nu celui ce o are!
Mkndria este infatuatq cu propria valoare wi nu dq doi bani pe valoarea
celorlalyi. Pentru toyi dictatorii lumii, viaya celorlalyi oameni n-are nici un fel
de prey. Ei sunt dayi la moarte cu o singurq miwcare de mknq. <”yi dqruiesc wi
argintul wi pe poorul acesta; fq cu el ce vei voi> (Estera 3:11).
Acest Ahawverow este wi un om nestqpknit. Cineva a spus cq toyi marii
dictatori au fost puyin ... nebuni. <Stqpknul> imperiului se dovedewte a fi un
om pripit wi schmbqtor, impulsiv wi foarte uwor de influenyat. Crezknd cq ‘i
poate conduce pe toyi, el este foarte uwor condus de aceia care wtiu sq-i cultive
slqbiciunile, sq-i laude vanitatea wi sq-i spunq exact acele cuvinte pe care
dorewte sq le audq. Cum s-ar explica altfel cq un om de talia lui Ahawverow
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este manevrat ca un prunc de wiretenia unui om rudimentar ca Haman?
Chiar wi ‘n dqrnicia lui, Ahawverow n-are mqsurq. Cknd o ‘ncoroneazq pe
Estera, <’mpqratul a dat un mare ospqy tuturor domnitorilor wi slujitorilor lui,
un ospqy ‘n cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a uwurat sarcinile yinuturilor
wi a ‘mpqryit daruri cu o dqrnicie ‘mpqrqteascq? (2:18). Dupq propira sa
mqrturisire, el este gata sq-i dea Esterei jumqtate din ‘mpqrqyie (5:6). Cknd
Haman cautq sq-i cumpere bunqvoinya cu presupusa avere a evreilor,
Ahawverow ‘i dqruiewte wi averea lor wi tot neamul lor (3:9-11) Dorind sq-l
rqsplqteascq pe Mardoheu, ‘mpqratul ‘wi petrece toate noaptea gkndindu-se
<ce trebuie sq i se facq unui om pe care vrea sq-l cinsteascq ‘mpqratul?>
Negqsind nimic vrednic de sine ‘nsuwi, Ahawverow primewte imediat
propunerea extravagantq fqcutq de Haman (6:6-10). Acelawi Mardoheu a fost
iarqwi coplewit de dqrnicia imperialq ‘n capitolul 8:15: <Mardoheu a iewit de la
‘mpqrat, cu o hainq ‘mpqrqteascq albastrq wi albq, cu o mare cununq din aur wi
cu o mantie din in subyire wi de purpurq. Cetatea Susa striga wi se bucura>.
Labilitatea ‘l face pe Ahawverow sq fie schimbqtor ca vremea. Istoria ni-l
prezintq ca pe o victimq a propriilor lui porniri nestqpknite. Oamenii awezayi
‘n poziyii de autoritate ar trebui sq yinq minte cq <orice autoritate vine de la
Dumnezeu> (Rom. 13:1) wi cq numai El este Persoana cqruia i se cuvine totul
wi toate. Cu ckt ai mai multe, cu atkta ‘i ewti mai dator lui Dumnezeu, awa cq
nu vqd de cei te-ai putea mkndri cknd ewti un datornic!
Biblia spune: <Cel ‘ncet la mknie preyuiewte mai mult deckt un viteaz
wi cine este stqpkn pe sine preyuiewte mai mult deckt cine cucerewte cetqyi>.
Ahawverow a clqdit o mare citadelq la Susa, dar nu wi-a putut clqdi propriul
squ caracter. <Omul care nu este stqpkn pe sine, este ca o cetate surpatq wi
fqrq ziduri (Prov. 6:32 25:28).
Faraon a ‘nvqyata ceastq lecyie ‘n Egipt (Ex. 7:3-5), Nebucadneyar a
‘nvqyat-o ‘n Babilon (Dan. 3-4), Belwayar a ‘nvqyat-o cu ocazia banchetului
plin de blasfemie (Dan. 5), Sanherib a ‘nvqyat-o la poryile Ierusalimului (Isaia
36 - 37), iar Irod Agripa a ‘nvqyat-o cknd a murit mkncat de viu de viermi
(Fapte 12:20-23). Orice bqrbat sau femeie, plasayi vremelnic ‘n poziyii de
conducere, trebuie sq wtie cq nu sunt deckt <numqrul doi> ‘n comandq. Numai
Dumnezeu este suveran pe tronul istoriei.
O altq caracteristicq a lui Ahawverow este senzualitatea. Cineva spunea cq
<Un om care are astqzi o femeie wi mkine alta nu face ckt doi bqrbayi, ci ckt
niciunul!> Un om stqpknit de patima senzualitayii este un specimen redus la
dimensiunile animalitqyii.
Apetitul lui Ahawverow nu este limitat doar la senzualitate. “mpqratul este
nesqyios ‘n toate direcyiile. El are <foarte mult> din toate wi-wi afiweazq cu
ostentayie aceastq abundenyq. La curtea lui existq mult lux, multq mkncare,
multq bquturq, multe concubine, mulyi supuwi, multe ambiyii wi multe planuri
care mai de care mai extraordinare.
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Un astfel de om nu se poate sq nu fie wi lqudqros. Cel mkndru wi nesqyios
are nevoie de oglinzile din ochii mari ai admiratorilor:
<”n al treilea an al domniei lui, a dat un ospqy tuturor
domnitorilor wi slujitorilor sqi. Cqpeteniile owtirii Perwilor wi Mezilor,
mai marii wi capii yinuturilor, s-au strkns ‘naintea lui. El le-a arqtat
bogqyia strqlucitq a ‘mpqrqyiei lui wi slava minunatq a mqrimii lui, ‘n
multe zile, timp de o sutq optzeci de zile> (Estera 1:3-4)
Este instructiv sq observqm cq pknq wi un astfel de tiran oriental crede ‘n
providenyq. Strqin fayq de adevqratul Dumnezeu, Ahawverow este totuwi un
supus al zeilor. Religia lui se numea zoroastrism. “mpqratul este gata sq-wi
consulte <sfetnicii>, fiind sigur cq acewtia ‘wi primesc la rkndul lor cqlquzirea
din partea nevqzutq wi supranaturalq a lumii. Curyile satrapilor orientali erau
pe atunci sub influenya celor care se pretindeau <vrqjitori, cititorii ‘n stele,
desckntqtori wi Haldei> (Daniel 2:2). Tot acewti sfetnici de la curte i-au stat
la dispoziyie wi lui Haman cknd cquta sq afle care-i este <ziua fastq> pentru
‘mplinirea dorinyelor:
<”n luna ‘ntki, adicq luna Nisan, ‘n al doisprezecelea an al
‘mpqratului Ahawverow, au aruncat Pur, adicq soryul, ‘naintea lui
Haman, pentru fiecare zi wi pentru fiecare lunq, pknq ‘n luna a
douqsprezecea, adicq luna Adar> (Estera 3:7).
Cel mai interesant aspect al providenyei ‘n viaya lui Ahawverow rqmkne
‘nsq faptul cq el a ‘mplinit fqrq sq wtie wi probabil fqrq sq vrea planurile Celui
Atotputernic. Dacq nu wi-a dat seama atunci, el va ‘nyelege cu siguranyq
aceasta ‘n ziua ‘n care, ‘n genunchi, va trebui sq se plece ‘n faya revelayiei
finale:
<Fiindcq este scris: <Pe viaya Mea Mq jur, zice Domnul, cq orice
genunchi se va pleca ‘naintea Mea wi orice limbq va da slavq lui
Dumnezeu> (Rom. 14:11).
<De aceea wi Dumnezeu L-a ‘nqlyat nespus de mult wi I-a dat
Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, ‘n Numele
lui Isus, sq se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pqmknt
wi de sub pqmknt, wi orice limbq sq mqrturiseascq, spre slava lui
Dumnezeu Tatql, cq Isus Hristos este Domnul> (Filipeni 2:9-11).
Tipologic, Ahawverow ‘i reprezintq pe toyi mai marii acestei lumi, pe
toyi aceia depsre care Eminescu spunea cq <domnesc peste vreo limbq>,
crezkndu-se invincibili wi stqpkni pe vieyile altora. Cartea Estera ni-i aratq
ckt de mici wi neputinciowi sunt ‘n realitate; ckt de manipulayi wi conduwi sunt
din umbrq de alyii, ckt de naivi wi uwor sunt de dus cu prewul. Mesajul cqryii
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pentru astfel de oameni este cq providenya divinq lucreazq <peste ei>, pe
deasupra capului lor, la un nivel la care ei nu pot ajunge wi ale cqror miwcqri
nu le pot influenya. Bucurkndu-se de o absolutq, dar iluzorie autoritate ei
sunt de fapt ‘nhqmayi la carul istoriei ca sq ‘mplineascq planurile Celui
Atotputernic.

Mardoheu wi providenya divinq
<”n capitala Susa era un Iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul
lui Wimei, fiul lui Chis, bqrbat din Beniamin, care fusese luat din
Ierusalim printre robii strqmutayi ‘mpreunq cu Ieconia, ‘mpqratul
lui Iuda, de Nebucadneyar, ‘mpqratul Babilonului> (Estera 2:5-6; 2
Regi 24).
Cir, ‘mpqratul Persiei, a cucerit Babilonul ‘n 597 ‘.Ch., iar ‘n anul
urmqtor le-a ‘ngqduit evreilor sq se ‘ntoarcq ‘n patria lor. 50.000 au profitat
de aceastq ‘[ngqduinyq wi s-au ‘ntors acasq (Ezra 1 - 2). “n anii care au
urmat, alyi wi alyi iudei s-au ‘ntors ‘n Israel. Mardoheu n-a fost ‘nsq unul
dintre ei. “mpreunq cu alyi aproximativ 15 milioane, el a preferat sq rqmknq
‘n teritoriile imperiului persan. Spre deosebire de babilonieni care le-au
fqcut evreilor viaya amarq, persanii au fost foarte ‘ngqduitori cu <strqinii>,
awa cq mulyi evrei au propqwit wi wi-au fqcut rqdqcini pe acolo pe unde trqiau.
Mardoheu a fost unul dintre ei. Dupq ce Estera a ajuns la palat, Mardoheu a
fqcut un timp naveta de acasq la curtea ‘mpqrqteascq pentru a veghea asupra
veriwoarei sale (Estera 2:11).
Numele lui Mardoheu apare de cincizeci wi opt de ori ‘n aceastq carte, iar
de wapte ori ni se precizeazq cq a fost <evreu>(2:5; 5:13; 6:10; 8:7; 9:29, 31;
10:3). Familia din care fqcea parte, a fost strqmutatq ‘n Babilon
Mardoheu este un exemplu pentru toyi bqrbayii: <cqci a cqutat binele
poporului squ wi a vorbit pentru fericirea ‘ntregului squ neam> (Estera 10:3).
Unchiul lui Estera ‘wi crewte nepoata ‘n credinya strqmowilor chiar dacq
evreii se aflq acum ‘n exilul robiei. El privewte situayia actualq doar ca pe o
etapq neagrq din istoria unui popor care va continua sq existe pentru cq existq
Dumnezeu wi existq promisiunile din legqmintele fqcute de El cu Avraam,
Isaac wi Iacov. Mardoheu are convingerea fermq cq Dumnezeu vegheazq
asupra copiilor Lui wi cq bunqtatea lui providenyialq le va purta de grijq.
Din respect pentru Dumnezeul pqrinyilor sqi, Mardoheu refuzq sq-wi plece
genunchiul ‘n faya puternicului zilei, Haman. Aceastq aparentq ‘ndqrqtnicie
a lui, condamnatq de cei din jurul lui, este gestul care stkrnewte mknia lui
Haman wi dorinya lui de a-i extermina pe toyi evreii:
<Wi slujitorii ‘mpqratului, care stqteau la poarta ‘mpqratului, i-au
zis lui Mardoheu: <Pentru ce calci porunca ‘mpqratului?> Fiindcq ei
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‘i spuneau ‘n fiecare zi lucrul acesta wi el nu-i asculta, l-au spus lui
Haman, ca sq vadq dacq Mardoheu are sq se yinq de hotqrkrea lui;
cqci el spusese cq este Iudeu. Wi Haman a vqzut cq Mardoheu nu-wi
pleca genunchiul wi nu se ‘nchina ‘naintea lui. S-a umplut de mknie;
dar a crezut prea puyin pentru el sq punq mkna numai pe Mardoheu,
cqci i se spusese din ce popor era Mardoheu wi a voit sq nimiceascq
pe poporul lui> (Estera 3:3-6).
“n loc sq regrete wi sq-wi schimbe poziyia fayq de Haman, Mardoheu
persistq ‘n atitudinea lui, fiind convins cq Dumnezeu va onora ‘ncrederea wi
credinciowia lui. El ‘i trimite un mesaj Esterei. Conyinutul lui subliniazq tqria
cu care Mardoheu credea ‘n providenya divinq:
<Sq nu-yi ‘nchipui cq numai tu vei scqpa dintre toyi Iudeii, pentru
cq ewti ‘n casa ‘mpqratului. Cqci, dacq vei tqcea acum, ajutorul wi
izbqvirea vor veni din altq parte pentru Iudei wi tu wi casa tatqlui tqu
veyi peri.Wi cine wtie dacq nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la
‘mpqrqyie?> (Estera 4:13-14).
Dacq stai puyin sq te gkndewti la cuvintele lui Mardiheu, descoperi
‘n spatele lor un om cu convingeri puternice wi adknci. Ele sunt la fel de
importante wi pentru crewtinii de astqzi.
Cea dintki convingere este cq Dumnezeu are scopuri precise pe care
le ‘mplinewte ‘n istoria lumii. Scopurile acestea privesc nu numai nayiunea
evreilor, ci toate celelalte nayiuni. Dumnezeu are scopuri precise care privesc
Biserica. Dumnezeu are scopuri cu indivizi wi scopuri cu popoare ‘ntregi.
Scopurile lui sunt cu privire la regi, regine, demnitari, dar wi oameni de rknd.
Scopurile lui sunt ‘mplinite prin oameni buni, dar wi prin oameni rqi. Nu
existq nimic ‘n lumea aceasta neafectat de ‘mplinirea scopurilor divine. Unul
din cele mai grele texte din Biblie se aflq ‘n cartea Psalmilor. Nu cunosc pe
nimeni care sq fi fost ‘n stare sq dea o explicayie satisfqcqtoare <aparentului
universalism> din cuvintele inspirate:
<Eu pomenesc Egiptul wi Babilonul printre cei ce Mq cunosc;
iatq, yara Filistenilor, Tirul, cu Etiopia: <‘n Sion s-au nqscut.>
Iar despre Sion este zis: <Toyi s-au nqscut ‘n el>
wi Cel Prea ‘nalt ‘l ‘ntqrewte.
Domnul numqrq popoarele, scriindu-le: <Acolo s-au nqscut.>
Wi cei ce ckntq wi cei ce joacq strigq:
<Toate izvoarele mele sunt ‘n Tine> (Psalmul 87:4-7).
A doua convingerea lui Mardoheu este cq Dumnezeu ‘wi ‘mplinewte
planurile wi prin oameni. Pentru motive pe care nu le ‘nyelegem deocamdatq,
Dumnezeu ‘ngqduie oamenilor necredinciowi sq facq lucruri rele, dar El are
la ‘ndemknq suficiente mijloace pentru a face ca pknq wi aceste lucruri rele
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sq ducq la ‘mplinirea planurilor Sale. Dumnezeu nu l-a ‘mpins pe Ahawverow
sq pqcatuiascq, dar a folosit depravarea ‘mpqratului pentru a o ‘ndepqrta
pe Vasti de la domnie wi a o pune ‘n locul ei pe evreica Estera. Mai tkrziu,
Dumnezeu a folosit insomnia ‘mpqratului pentru a rqsturna toate planurile
fqcute de Haman pentru omorkrea lui mardoheu. “n lucrurile mari wi ‘n
fleacuri, ‘n acte de decadenyq wi ‘n acte sfinyenie, prin egoismul exacerbat al
unora wi prin altruismul uimitor al altora, Dumnezeu lucreazq la fel de bine
ca sq-wi ‘mplineascq planurile. “n lucrurile mici, ca wi ‘n cele foarte mari
suveranitatea lui Dumnezeu este la fel de totalq.
A a treia convingere a lui Mardoheu este cq Dumnezeu ‘wi aduce
scopurile la ‘ndeplinire chiar wi atunci cknd slujitorii Lui refuzq sq-l asculte.
Mardoheu este convins cq Dumnezeu poate sq-wi izbqveascq poporul chiar
dacq Estera va refuza sq mijloceascq ‘naintea ‘mpqratului pntru ei. Singura
care putea pierde ‘n aceastq situayie era Estera, nu Dumnezeu! Adesea,
cknd pqstorii wi misionarii fac apel la biserici pentru voluntari ‘n ckmpul
evangheliei rqmki cu senzayia cq lucrarea lui Dumnezeu ar depinde de
bunqvoinya oamenilor. Nu e adevqrat!
Dacq tu wi cu mine refuzqm sq ascultqm de Dumnezeu, El ne poate sau
abandona ca sq trimeatq pe altul ‘n locul nostru wi noi ne vom pierde rqsplata
wi binecuvkntarea, sau ne poate disciplina cu asprime pknq ce vom accepta
sq facem voia Lui. “mi vin ‘n minte douq exemple din Biblie. Pentru cq Ioan
Marcu a pqrqsit ckmpul de misiune wi s-a ‘ntors acasq (Fapte 13:13; 15:3641), Dumnezeu l-a ridicat ‘n locul lui pe Timotei (Fapte 16:1-3). Al doilea,
cknd profetul Iona a fugit departe de faya Domnului ca sq nu se ducq la
Ninive, Dumnezeu s-a yinut de el pknq cknd l-a foryat sq se ducq, chiar dacq
n-a fqcut-o din toatq inima. Omul propune, Dumnezeu dispune>, pentru ca ‘n
toate lucrurile El este suveran.
“n cuvintele lui Mardoheu existq wi o ameninyare nevoalatq. Providenya
divinq, crede el, poate izbqvi pe cei ce se ‘ncred ‘n El, dar ‘i wi poate pedepsi
pe cei care se cred la adqpostul lepqdqrii de El:
< ... wi izbqvirea vor veni din altq parte pentru Iudei wi tu wi casa
tatqlui tqu veyi peri.>
Mardoheu vorbewte despre riscurile libertqyii sub providenya lui
Dumnezeu. Dacq te aliniezi cu voia lui Dumnezeu, vei trqi. Dacq mergi
‘mpotriva voiei lui Dumnezeu vei muri. Tu, ca wi Estera de altqdatq, ai
libertatea sq decizi, dar n-ai wi libertatea de a alege rezultatul deciziilor tale.
Aceastq ultimq judecatq ‘i aparyine lui Dumnezeu.
A patra convingere a lui Mardoheu este cq Dumnezeu nu se grqbewte wi
nu ‘ntkrzie, ci “wi va ‘mplini scopurile la vremea stabilitq de El. Dumnezeu
a awteptat pknq ‘n cel de al treilea an de domnie al lui Ahawverow ca sq o
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‘nlqture pe Vasti. Apoi a mai awteptat ‘ncq patru ani (Estera 2:16) pknq ce
a adus-o pe Estera la palat. Abea ‘n cel de al doisprezecelea an al domniei
lui Ahawverow (Estera 3:7) i-a ‘ngqduit Dumnezeu lui Haman sq cloceascq
uciderea tuturor evreilor wi tot El a fqcut ca zarul sq le ‘ngqduie evreilor un an
de pregqtire pknq la fatidica zi de execuyie.
Dacq citewti cartea lui Estera pentru prima datq, s-ar putea sq yi se
parq cq Dumnezeu nu este atent sau cq lui Dumnezeu nu-I pasq de ceea
ce se ‘ntkmplq. “n primele douq capitole, un ‘mpqrat beat wi niwte sfetnici
linguwitori par a face tot ce poftesc ei. De la capitolul trei pknq la capitolul
wase se pare cq puterea trecut ‘n mkinile ticqlosului Haman wi chiar wi dupq
ce acest viclean orgolios este scos din scenq, cea care pare a avea ultimul
cuvknt este porunca imutabilq a ‘mpqratului. Unde este Dumnezeu?
Dumnezeu nu se grqbewte. Royile morii Lui macinq ‘ncet, dar sfarmq
foarte mqrunt. El cunoawte sfkrwitul unui lucru mai ‘nainte de ‘nceputul lui wi
face orice lucru frumos wi la vremea lui. Dr. A. {. Tozer compara scopurile
suveranitayii divine cu un transatlantic care a pqrqsit Ne[ }or\-ul spre orawul
Liverpool, din Anglia. Oamenii care se aflq la bordul lui sunt liberi sq se
miwte oriunde vor ei pe vas wi sq facq orice voiesc, dar ei nu pot sq schimbe
direcyia pe care merge transatlanticul.
<Mqreyul vapor al planurilor divine providenyiale strqbate fqrq abatere
cursul ‘ntregii istorii umane>, scrie Dr. Tozer. <Dumnezeu se miwcq
nestingherit wi netulburat cqtre ‘mplinirea planurilor eterne pe care wi le-a
fqcut ‘n Christos mai ‘nainte de ‘ntemeierea lumii>.
De acest lucru erau convinwi wi ucenicii Domnului Isus. Descumpaniyi wi
dezorientayi de evenimentul rqstignirii, ei au avut harul de a sta iar de vorbq
cu Domnul Isus, de data aceasta ‘nviat din moryi. El <le-a descis mintea ca
sq priceapq Scripturile> wi <a ‘nceput de la Moise wi de la toyi proorocii wi
le-a tklcuit, ‘n toate Scripturile, ce era cu privire la El> (Luca 24: 27, 45).
Absolvenyi ai acestui seminar de dupq ‘nviere, ucenicii au priceput cq nimic
din cele ‘ntkmplate nu fusese la ‘ntkmplare wi cq asistaserq toyi, fqrq sq-wi dea
seama, la ‘mplinirea unor planuri strqvechi. Iatq cum s-au rugat ei ‘ntr-una
din cele mai uimitoare rugqciuni din cela care s-au rostit vreodatq:
<Stqpkne, Doamne, care ai fqcut cerul, pqmkntul, marea wi tot ce
este ‘n ele! Tu ai zis prin Duhul Sfknt, prin gura pqrintelui nostru
David, robul Tqu: <Pentru ce se ‘ntqrktq neamurile wi pentru ce
cugetq noroadele lucruri dewerte? ‘mpqrayii pqmkntului s-au rqsculat
wi domnitorii s-au unit ‘mpotriva Domnului wi ‘mpotriva Unsului
Squ. “n adevqr, ‘mpotriva Robului Tqu celui Sfknt, Isus pe care
L-ai uns Tu, s-au ‘nsoyit ‘n cetatea aceasta Irod wi Pilat din Pont cu
Neamurile wi cu noroadele lui Israel, ca sq facq tot ce hotqrkse mai
dinainte mkna Ta wi sfatul Tqu> (Fapte 4:24-28).
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Suveranitatea lui Dumnezeu este suficient de mare ca sq ‘ngqduie
oamenilor libertate de decizie. Diferenya de mqrime dintre El wi noi ne
‘ngqduie sq facem ceea ce este rqu fqrq sq-L putem atinge pe El wi fqrq sq
putem afecta ‘mplinirea planurilor Lui vewnice (Gen. 50:20).
<Uitq-te spre ceruri wi privewte! Vezi norii, ckt de sus sunt fayq
de tine? Dacq pqcqtuiewti, ce rqu ‘i faci Lui? Wi cknd pqcatele yi se
‘nmulyesc, ce-I faci Lui? Dacq ewti drept, ce-I dai Lui? Ce primewte
El din mkna ta? Rqutatea ta nu poate vqtqma deckt semenului
tqu, dreptatea ta nu folosewte deckt fiului omului. Oamenii strigq
‘mpotriva mulyimii apqsqtorilor, se plkng de silnicia multora; dar
nici unul nu zice: <Unde este Dumnezeu, Fqcqtorul meu, care ne
insuflq ckntqri de veselie noaptea, care ne ‘nvayq mai mult deckt pe
dobitoacele pqmkntului wi ne dq mai multq pricepere deckt pqsqrilor
cerului?> Sq tot strige ei atunci, cqci Dumnezeu nu rqspunde,
din pricina mkndriei celor rqi. Degeaba strigq, cqci Dumnezeu
n-ascultq, Cel Atotputernic nu ia aminte> (Iov 35:5-13).
Confruntkndu-ne cu aceste cuvinte ale lui Mardoheu, fiecare dintre noi
trebuie sq ne punem ‘ntrebarea: <Conduce oare Dumnezeu cu adevqrat viaya
mea? M-am integrat eu ‘n ascultarea de El ‘n suficientq mqsurq ca sq fiu
parte din rezolvare, nu parte din problemq?>
Ca sq-l citez iar pe Dr. Tozer: <”n conflictul moral care rqgnewte ‘n jurul
nostru, oricine se dq de partea lui Dumnezeu trece ‘n tabqra ‘nvingqtorilor wi
nu poate pierde wi oricine se aflq ‘n cealaltq tabqrq este printre ‘nfrknyi wi nu
poate deckt pierde>.
Tot ceea ce a ckwtigat Haman prin viclenia wi mkrwqviile lui, Mardoheu
le-a dobkndit ‘n dar. Providenya divinq a fqcut awa.
Tipologic, Mardoheu are douq semnificayii. El ‘ntruchipeazq deopotrivq
wi chipul evreului rqtqcitor departe de vatra strqmoweascq, mereu ‘n pericolul
asimilqrii wi chopul copilului lui Dumnezeu prin care acesta se <mqrturisewte>
atkt ‘n Vechiuk, ckt wi ‘n Noul Legqmknt.
Mardoheu este exponentul miilor de evrei care ar fi trebuit sq se ‘ntorcq
‘n Israel atunci cknd ceasul providenyei a sunat vremea ‘ntorcerii prin
decretul dat de Cir Persanul (2 Cronici 36:22-23; Erza 1:1-11). Vinovqyia
aceasta colectivq este marcatq de dorinya lui Mardoheu ca atkt el, ckt wi
Estera <sq nu-wi spunq nici nawterea, nici poporul> (Estera 2:10,20). Numele
evreiesc de <Hadasa> a fost lepqdat ‘n favoarea persanului <Estera>. Aceasta
oa fost o ispitq pentru toyi evreii care s-au aflat departe de yara lor wi ‘n mare
pericol de a-wi pqrqsi rolul providenyial rezervat de Dumnezeu ‘n istoriea
mkntuirii. Situayia s-a repetat de nenumqrate ori ‘n perioada de la alungarea
evreilor din Israel ‘n anul 70 d.Ch. wi pknq la re’nfinyarea statului evreu ‘n
luna mai, 1948. Fie cq a fost vorba de infernala persecuyie de pe vremea
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cruciadelor sau a Inchiziyiei, fie cq a fost vorba de cuptoarele holocaustului
din Germania lui Hitler, evreii au fost mereu ‘n pericolul de a fi wterwi
din istorie. “n excelenta sa cronicq <Histor] of the Je[s>, Paul Johnson,
enumerq etapele prin care a trecut poporul evreu de-a lungul veacurilor, de
la formarea s lui wi pknq ‘n vremurile moderne. Interesant este cq motivayia
persecutqrii evreilor ‘n yqrile europei, wi mai ales ‘n Germania, s-a datorat
unui fenomen asemqnqtor celkui de pe vremea lui Mardoheu. Sqturayi sq mai
poarte haina destinului lor mesianic wi sq fie izolayi ‘n ghetouri, evreii din
generayia tknqrq a hotqrkt cq a venit vremea sq se declare <europeni>. Ei wi-au lepqdat numele evreiewti wi au luat nume comune popoerelor europene
(acesta este motivul pentru care evreii mai poartq wi astqzi pe alocuri nume
... <germane>). Stratagema lor a reuwit ‘n mare parte. Societatea i-a primit
cu brayele deschise wi <evreii> s-au vqzut propulsayi ‘n puncte wi poziyii
cheie din viaya financiarq, culturalq wi politicq a vremii (majoritatea biroului
politic al lui Troyki wi Lenin au fost evrei, ca dealtfel wi Nan Pau\er wi ....
Roman din Romania). “mpotriva acestor <cqpuwe evreiewti> care sugeau
skngele popoarelor europene s-au ridicat apoi Hamanii pogroamelor din
Rusia wi ultranayionaliwtii lui Hitler din Germania. Evreii au trebuit sq fugq ‘n
America (unde evreii din germania wi romknia au pus bazele Holl][oodului,
iar alyii au luat ‘n primire lumea {all Street-ului) sau sq fie exterminayi
‘n Europa. Cknd pknq nici frayi lor americani n-au mai vrut sq-i primeascq
ca refugiayi, evreilor nunle-a mai rqmas deckt o singurq wansq: ‘ntoarcerea
‘n vatra lor multimilenarq. Pqyania lui Mardoheu din Susa este deci o
umbrq prevestitoare a peripeyiilor evreilor aflayi printre strqini, care refuzq
‘ntoarcerea preferknd varianta <asimilqrii>.
“n cea de a doua semnificayie tipologicq, Mardoheu este reprezentantul
fiecqrui copil al lui Dumnezeu ‘n care trqierwte wi se manifestq <divinitatea>.
Vrknd sau nevrknd, mardoheu se trezewte luat de wuvoiul unor evenimente pe
care nu le-a dorit wi din care ‘i este imposibil sq scape. Awa este cu toyi aceia
care “l au pe Dumnezeu ‘n viaya lor. “n cuvintele unui cunoscut comentator,
crewtinul are ‘n sine un <Dumnezeu neastkmpqrat>, care va gqsi ‘ntotdeauna
cqi wi metode de a se face cunoscut celor din jur. Nu rkvna lui Mardoheu wi
nici rkvna multora dintre noi, ‘i dq ocazia lui Dumnezeu sq-Wi facq simyitq
prezenya ... Dacq “l ai pe Dumnezeu ‘n inima ta, awteaptq-te sq yi se ‘ntkmple
lucruri inexplicabile, lucruri inevitabile, lucruri incredibile. Cknd vine
‘n viaya cuiva, Dumnezeu ‘l ia ‘n stqpknire wi-l folosewte ca instrument al
lucrqrilor Sale minunate. Providenya divinq a pregqtit <mai dinainte> faptele
bune prin care trebuie sq umblqm noi, iar viaya crewtinq, ‘n esenya ei, este
trqirea acestei aventuri nemqipomenite.

Estera wi providenya divinq
Unii eroi apar ca din pqmknt, peste noapte. Lumea se mirq de ei wi se
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‘ntreabq de unde au apqrut. Ei nu wtiu cq Dumnezeu i-a pregqtit ‘n ascuns de
multq vreme, pregqtindu-i exact pentru clipa wi locul ‘n care are nevoie de
ei pentru a-Wi ‘mplini planurile. El nu este niciodatq luat prin surprindere.
Awa s-a ‘ntkmplat ccu Iosif “n Egipt (Ps. 105:17), cu Daniel wi Ezechiel ‘n
Babilon, cu Neemia la Ierusalim wi cu Estera ‘n Susa.
Estera era veriwoara lui Mardoheu care o ‘nfiase dupq moartea pqrinyilor
ei (Estera 2:15). Numele ei fusese Hadasa, <mir>, dar a fost schimbat ‘n
persianul <Ester> se traduce prin <stea> (este interesant cq <mirul> are o
floare care are formq de stea).
Frunmuseyea Esterei a fost repede recunoscutq de trimiwii imperiali
plecayi sq adune la palat toatq floarea fecioarelor din imperiu. Farmecul ei
personal wi personalitatea ei plqcutq l-a fqcut mai ‘ntki pe Hegai, pqzitorul
femeilor (Estera 2:8) s-o ‘ndrqgeascq, iar apoi pe Ahawverow s-o ia de
nevastq.
Textul folosewte pentru Estera o expresie repetatq wi ‘n cazul altor
oameni alewi de Dumnezeu pentru o misiune specialq ‘n viayq. Ni se spune
cq Estera <cqpqta trecere ‘naintea tuturor celor ce o vedeau> (Estera 2:15).
Expresia subliniazq activitatea nevqzutq wi ne’nyeleasq prin care Dumnezeu
conduce circumstanyele vieyii cuiva pentru a-l duce atunci cknd vrea El
acolo unde ‘l vrea El wi pentru ceea ce vrea El. Awa s-a ‘ntkmplat cu Iosif wi
cu poporul evreu ‘n Egipt (<Domnul a fost cu Iosif wi Wi-a ‘ntins bunqtatea
peste el. L-a fqcut sq capete trecere ‘naintea mai marelui temniyei> - Geneza
39:21; < Exodul 11:3 <Domnul a fqcut ca poporul sq capete trecere ‘naintea
Egiptenilor. Chiar Moise era foarte bine vqzut ‘n yara Egiptului, ‘naintea
slujitorilor lui Faraon wi ‘naintea poporului> Ex. 11:3). La fel s-a ‘ntkmplat
cu moabita Rut ‘naintea lui Boaz (Rut 2:2,10,13) wi cu Daniel ‘n Babilon
(< Dumnezeu a fqcut ca Daniel sq capete bunqvoinyq wi trecere ‘naintea
cqpeteniei famenilor dregqtori> - Dan. 1:9).
Crescutq de Mardoheu, Estera ‘mpqrtqwewte convingerile unchiului ei
wi se ‘ncrede ‘n providenya divinq. Pentru cq nu era un lucru mic sq se ducq
‘naintea ‘mpqratului nechematq, Estera cere asistenya tuturor celor care o
simpatizeazq. “nainte de a se duce la curtea suveranului de pe pqmknt, ea
cere mijlocire ‘naintea suveranului din ceruri:
<Estera a trimis sq spunq lui Mardoheu: <Du-te, strknge pe toyi
Iudeii care se aflq ‘n Susa wi postiyi pentru mine, fqrq sq mkncayi
nici sq beyi, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Wi eu voi posti odatq cu
slujnicele mele; apoi voi intra la ‘mpqrat, ‘n ciuda legii; wi, dacq va
fi sq pier, voi pieri> (Estera 4:15-16).
“n loc sq fie preocupatq sq fie ckt mai atrqgqtoare atunci cknd merge
‘naintea lui Ahawverow, Estera se preocupq sq fie plqcutq ‘naintea lui
Dumnezeu. Pe Ahawverow ‘l putea ckwtiga de partea ei cu farmecul ‘nfqyiwqrii,
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dar pe Dumnezeu nu-L poate convinge deckt cu frumuseyea interioarq a
sufletului. “n loc sq mqnknce bine wi sq se acopere cu farduri wi podoabe,
Estera alege sq posteascq trei zile! Foarte interesant este cq le antreneazq
la acest post wi pe slujnicele care o ‘ngrijeau. Lui Estera nu-i este ruwine cu
Dumnezeul ei, ci rqspkndewte credinya ‘n El wi ‘n inimile celor din jurul ei.
Ca tipologie, Estera ‘i reprezintq e aceia care trebuie sq accepte hotqrkrile
altora pentru ei. Aceastq fatq n-a avut prea mult de ales ‘n viaya ei. De micq, a
rqmas orfamq. Dacq ar fi avut de ales, bine’nyeles cq ar fi preferat ca pqrinyii
ei sq nu moarq. A fost crescutq de um veriwor mai ‘n vkrstq. Awa a fost sq fie.
Nu se putea ca o fatq sq se descurce singurq ‘n societatea de atunci. Poate cq
Estera ar fi preferat sq fie altfel. Ea a crescut ascultkndu-l pe Mardoheu wi s-a
obiwnuit sq facq ‘n totul ceea ce-i spune acest om.
Ca frumoseye, se pare cq a fost frumoasq din cale afarq. N-a ales ea sq fie
awa. Frumuseyea aceasta i-a fost wi binecuvkntare wi blestem. Din cauza ei a
fost dusq cu sila la palat sq facq parte din haremul unui ‘mpqrat pqgkn. Cjiar
wi acolo, Estera n-a putut alege. A [primit doar ceea ce a hotqrkt Hegai, mai
marele famenilor, pentru ea.
A intrat apoi ‘n rolul de ‘mpqrqteasq alqturi de un om obiwnuit sq nu fie
contrazis niciodatq de nimeni. Hotqrkrile lui aveau putere dumnezeiascq ‘n
ele. Cine s-ar fi dus din proprie iniyiativq <sq-l deranjeze> risca sq trqiascq
sau sq moarq dupq bunul plac al ‘mpqratului. De o asemenea cqsnicie a avut
parte Estera. Lkngq un astfel d eom a trebuit ea sq trqiascq.
A venit apoi ziua marelor hotqrkri wi Mardoheu a pus-o pe Estera ‘n faya
unei situayii ‘
n care a trebuit sq aleagq wea ‘nsqwi. Awa a fost? Eu cred cq aceasta s-a
vqzut numai la suprafayq. De fapt, Mardoheu ‘i spune Esterei cq Dumnezeu
hotqrkse deja soarta poporului Squ. Singura alegere a Esterei a fost sq-wi riwte
viaya ‘n faya ‘mpqratului imperial sau sq-wi riwte viaya ‘n faya ‘mpqratului de
pe tronul cerului! Zarurile fuseserq deja aruncate.
Soarta Esterei este un mesaj wi o mkngkiere pentru toyi aceia care sunt
foryayi de ‘mprejurqri wi limitqri personalq sq se supunq hotqrkrilor altora. De
fapt, toyi avem parte de astfel de situayii. “n copilqrie wi adolescenyq trebuie
sq ne supunem hotqrkrilor pqrinyilor. Ca adulyi, trebuie sq ne supunem
hotqrkrilor patronilor, wefolor wi, ‘n general, Statului. Destinul Esterei ne
asigurq cq providenya divinq este suficient de mare ca sq facq sq lucreze spre
binele nostru toate aceste hotqrkri <ale altora”. Deasupra a

Haman wi providenya divinq
Cartea Esterei este una din cele cinci cqryi din Vechiul Testament
grupate sub numirile <Scrierile> , <Celelalte> sau <Cele cinci suluri>.
Celelalte patru care aparyin acestei categorii sunt rut, Eclesiastul Ckntarea
Ckntqrilor wi Plkngerile lui Ieremia. “n fiecare an, de sqrbqtoarea Purim,
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este cititq ‘n ‘ntregime cu voce tare wi ori de ckte ori este menyionat numele
lui Haman, cei prezenyi bat cu picioarele ‘n podea, fac gqlqgie wi strigq:
<Fie-i numele wter din amintire!> Pentru evreii de pretutindeni, Haman este
personificarea acelora care au ‘ncercat de-al lungul istoriei <sq-i wteargq de
pe faya pqmkntului> pe evrei. Semnificativ, valoarea numericq a literelor care
constituie numele lui Haman ‘n ebraicq este <666>, numele lui Antichrist wi
al <fiarei> din cartea Apocalipsa. Haman prevestewte apariyia acestui om al
fqrqdelegii, <cornul cel mic> din profeyiile lui Daniel (Dan. 7:8), care <avea
ochi de om wi o gurq care vorbea cu trufie>. Sq ‘ncercqm sq ‘nyelegem de ce
este Haman pentru evrei un om atkt de periculos.
“n Haman, totul wi toate sunt vrednicie de urkt. Nu gqsewti nimic vrednic
de laudq ‘n el. De fapt, tot ceea ce-l caracterizeazq pe Haman este urkt de
Domnul!
<Wase lucruri urqwte Domnul wi chiar wapte ‘i sunt urkte: ochii
trufawi, limba mincinoasq, mkinile care varsq sknge nevinovat, inima
care urzewte planuri nelegiuite, picioarele care aleargq repede la rqu,
martorul mincinos, care spune minciuni wi cel ce stkrnewte certuri
‘ntre frayi> (Prov. 6:16-19).
Citewte cartea aceasta cu aceste cinci lucruri ‘n minte wi vei vedea ckt de
bine se aplicq ele acestui om decqzut.
Unii comentatori ai Bibliei vqd ‘n Haman prototipul acelui <om al
pqcatului> care se va ivi ‘ntr-o bunq zi pe pqmknt wi va domni fqrq ruwine wi
fqrq scrupule (2 Tesal. 2; Apoc. 13). Haman a primit o mare putere din partea
‘mpqratului Ahawverow, wi tot awa, Antichritul va primi wi el o mare putere din
partea lui Satan, domniutorul acestui veac (Apoc. 13:2,4). Dupq cum Haman
i-a urkt pe evrei wi a ‘ncercat sq-i omoare, tot awa wi Antichrist va instaura un
antisemitism universal (Apoc. 12:24-27). La fel cum Haman a fost ‘nfrknt
pknq la urmq wi a fost judecat, wi Antichristul va fi biruit de Isus Christos wi
va fi aruncat ‘n iazul de foc (Apoc 19:11-20).
Dumnezeu a ‘ngqduit ca acest Haman sq ajungq mare ‘n ‘mpqrqyia lui
Ahawverow pentru cq avea de ‘mplinit un plan prin el. Ca wi ‘n cazul lui
Faraon, semeyia omului a contribuit la vestirea atotputerniciei divine:
<Fiindcq Scriptura zice lui Faraon: <Te-am ridicat ‘nadins, ca
sq-Mi arqt ‘n tine puterea Mea wi pentru ca Numele Meu sq fie vestit
‘n tot pqmkntul> (Rom. 9:17).
Dumnezeu ‘wi yine promisiunea fqcutq wi El nu va rupe legqmkntul pe
care l-a fqcut cu poporul Squ. J. Vernon McGee obiwnuia sq spunq: <Evreii
au participat la ‘nmormkntarea fiecqreia din nayiunile care au ‘nmcercat sq-i
extermineze>. Haman nu va fi <o excepyie de la aceastq regulq>.
Ceea ce fac oamenii cu puterea pe care o au dq pe fayq materialul din
care sunt fqcuyi. Promovarea este un test de caracter. Vor folosi ei puterea
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ca sq facq bine celor din jurul lor printr-o slujire cu lqpqdare de sine sau o
vor folosi pentru binele lor personal? Vor wti ei sq-L slqveascq pe Dumnezeu
sau vor cquta slava lor ‘nwiwi? Profetul Daniel a primit ‘n imperiul de atunci
o poziyie similarq cu a lui Haman, dar a wtiut sq p foloseascq spre slava lui
Dumnezeu wi spre binele altora (Dan. 6). Diferenya dintre cei doi a fost cq
Daniel era un smerit om al lui Dumnezeu ‘n timp ce haman era un mkndru
<om de lume>.
Haman avea <ochi trufawi>. Nemulyumit cu importanya pe care i-a
acorda poziyia, el apretins wi prestigiul recunoawterii publice wi ‘nchinare
din partea celor desupra cqrora fusese ‘nqlyat. Se pare cq oamenii nu s-ar fi
‘nchinat de la sine ‘naintea lui Haman, awa cq ‘mpqratul a trebuit sq dea o
poruncq ‘n aceastq privinyq. <Toyi slujitorii ‘mpqratului, care stqteau la poarta
‘mpqratului, plecau genunchiul wi se ‘nchinau ‘naintea lui Haman, cqci awa
era porunca ‘mpqratului cu privire la el. El era preyuit nu pentru valoarea
caracterului sau a meritelor lui, ci pentru frica pe care o inspira porunca
‘mpqratului. <Nu cquta sq fi un om de succes>, a spus Albert Einstein, <ci
cautq sq fi un om de valoare>. Respectul se meritq wi dragostea se ckwtigq. “n
fabula <Mqgarul demnitar>, Esop spune cq <prostqnacii iau pentru sine ceea
ce oamenii le dau din cauza funyiei pe care o acupq>, iar un scriitoar englez
a scris: <Cknd oamenii mici lasq ‘n urma lor o umbrq lungq este semn cq
soarele se pregqtewte sq apunq>.
Haman avea o limbq mincinoasq. Pentru Haman, adevqrul este o
prioblemq de circumstanye. El nu este preocupat cu exactitatea celor pe care
le pune, ci cu folosul pe care-l poate trage din vorbele lui. Viclenia cu care
‘i propune ‘mpqratului Ahawverow uciderea tururor evreilor <spre binele
‘mpqrayiei wi spre sporirea visteriei> scoate ‘n evidenyq acest lucru.
Haman avea mkini grabnice sq verse sknge nevinovat. Orbit de mknia
lui orgolioasq, Haman este gata sq jertfeascq pe altarul rqzbunqrilor lui
milioane de oameni pe care nici mqcar nu-i cunoawte. Din cauza semeyiei lui
Mardoheu, el decreteazq cq toyi evreii trebuie sq moarq.
Haman avea o inimq care urzewte planuri nelegiuite. Cknd inima este
rea, ‘nyelepciunea trqiewte ‘n lanyuri, roabq intereselor mkrwave. Haman este
viclean wi priceput ‘n a face rqu. Urzeala yesqturii lui este asemenea unei
plase de pqianjen din care victimele nu pot sq scape.
<Domnul rqstoarnq sfaturile Neamurilor, zqdqrnicewte planurile
popoarelor. Dar sfaturile Domnului dqinuiesc pe vecie wi planurile
inimii Lui, din neam ‘n neam. Ferice de poporul, al cqrui Dumnezeu
este Domnul! Ferice de poporul pe care Wi-l alege El de mowtenire!>
(Ps. 33:10-12)
<Nici ‘nyelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajutq ‘mpotriva
Domnului> (Prov. 21:30).
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Haman avea picioare care aleargq repede la rqu. Uitayi-vq la el cum sare
din pat ‘nainte de ivirea zirolor wi este dis de dimineayq ‘n curtea ‘mpqratului.
Rqzbunarea lui nu poate sq awtepte ivirea zorilor. Totul trebuie sq se ‘ntkmple
<peste noapte>.
Haman este un martor mincinos. Wi ‘n mqrturia falsq pe care o dq
‘mpqratului despre evrei wi ‘n mqrturia foryatq pe care o face ‘n public despre
Mardoheu, Haman este la fel de mincinos wi de fqyarnic.
Haman este un om care stkrnewte certuri ‘ntre frayi. Este absolut sigur cq
evreii din Susa nu l-au privit o vreme cu ochi buni pe Mardoheu. Era clar
cq <ambiyia> lui atrqsese asupra lor dezastrul. Numai el era de vinq cq ei
fuseserq dayi la moarte. Numai conflictul dintre el wi Haman, la care ei nu
luaserq ‘n nici un fel parte, cauzase holocaustul care stqtea sq se ‘nfqptuiascq.
Ca sq ‘nyelegem mai bine conflictul dintre Mardoiheu wi Haman trebuie
sq aruncqm o privire ‘napoi ‘n istorie. Cine este acest <Haman, Agagitul>? wi
de ce n-a vrut Mardoheu cu nici un chip sq se ‘nchine ‘naintea lui? La urma
urmei aceastq ‘ncqpqyqnare a lui mardoheu a declanwat ‘ntreaga crizq. De ce
nu s-au putut ‘nyelege acewtia doi?
Iatq ce wtim despre obkrwia lui Haman:
Neamul lui s-a tras din Edom, duwmanul fratelui squ Iacov
<Timna era yiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a nqscut lui
Elifaz pe Amalec. Acewtia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau> (Gen.
36:12,16).
Neamul squ a fost la un moment dat ‘n istorie fruntea popoarelor din
vatra Canaanului:
< Balaam a vqzut pe Amalec wi a rostit urmqtoarea prorocie:
<Amalec este cel dintki dintre neamuri, dar ‘ntr-o zi va fi nimicit>
(Num. 24:20).
Neamul lui a ‘ncercat sq blocheze trecerea evreilor spre Canaan dupq
iewirea lor din Egipt:
< Amalec a venit sq batq pe Israel la Refidim. ...
Cknd ‘wi ridica Moise mkna, era mai tare Israel; wi cknd ‘wi lqsa
mknq ‘n jos, era mai tare Amalec. Mkinile lui Moise fiind trudite,
ei au luat o piatrq, au pus-o sub el wi el a wezut pe ea. Aaron wi Hur
‘i sprijineau mkinile, unul deoparte, iar altul de alta; wi mkinile lui
au rqmas ‘ntinse pknq la asfinyitul soarelui. Wi Iosua a biruit pe
Amalec wi pe poporul lui, cu tqiwul sqbiei. Domnul i-a zis lui Moise:
<Scrie lucrul acesta ‘n carte ca sq se pqstreze aducerea aminte wi
spune lui Iosua cq voi wterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.>
Moise a zidit un altar wi i-a pus numele <Domnul, steagul meu.> El
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a zis: <Pentru cq wi-a ridicat mkna ‘mpotriva scaunului de domnie al
Domnului, Domnul va purta rqzboi ‘mpotriva lui Amalec, din neam
‘n neam!> (Exod 17:1-16).
Remarcayi cq Dumnezeu dq cu aceastq ocazie o sentinyq vewnicq, cu
repercursiuni <din generayie ‘n generayie>. Cea mai corectq analizq a acestui
conflict cu dimensiuni spirituale cosmice este fqcutq de ‘nsuwi Dumnezeu ‘n
recapitularea istoricq din Deuteronomul:
<Adu-yi aminte ce yi-a fqcut Amalec pe drum, la iewirea voastrq
din Egipt: cum te-a ‘ntklnit pe drum, wi, fqrq nici o teamq de
Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor
ce se tkrau la coadq, cknd erai obosit wi sleit de puteri. Cknd ‘yi va
da Domnul, Dumnezeul tqu, odihnq, dupq ce te va izbqvi de toyi
vrqjmawii care te ‘nconjoarq, ‘n yara pe care Domnul, Dumnezeul
tqu, yi-o dq ca mowtenire wi spre stqpknire, sq wtergi pomenirea lui
Amalec de sub ceruri: sq nu uiyi lucrul acesta> (Deut. 25:17-19).
Se pare cq atacul amaleciyilor asupra evreilor aflayi la stknca Refidim
a fost parwiv wi lipsit de orice omenie. Ei i-au atacat pe evrei pe la spate,
ucigkndu-i mai ‘ntki pe cei care din lipsa apei intraserq ‘ntr-o stare de
agonie wi abea se tkrau pe drum. “n ocazia aceea, Amaleciyii wi-au dat pe fayq
caracterul lor sqlbatic wi neomenos; au fost ca niwte wacali, ca niwte hiene ale
pustiei care se aruncq asupra animalelor rqnite sau bolnave.
Atacul lor a trezit dezgustul lui Dumnezeu care a decretat cq acest soi de
oameni nu trebuie sq mai trqiascq.
Executarea decretului divin pentru nimicirea amaleciyilor i-a fost
‘ncredinyatq lui Saul, primul ‘mpqrat al lui Israel. Neascultarea lui Saul wi
cruyarea lui Agag a produs lepqdarea lui Saul de la inima lui Dumnezeu.
<Samuel i-a zis lui Saul: <Pe mine m-a trimis Domnul sq te
ung ‘mpqrat peste poporul Lui, peste Israel: Ascultq, deci, ce zice
Domnul. Awa vorbewte Domnul owtirilor: <Mi-aduc aminte de ceea
ce a fqcut Amalec lui Israel, cknd i-a astupat drumul la iewirea lui
din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec wi nimicewte cu desqvkrwire
tot ce-i al lui; sq nu-i cruyi wi sq omori bqrbayii wi femeile, copiii wi
pruncii, cqmilele wi mqgarii, boii wi oile.> (1 Sam. 15:1-3).
<Dar Saul wi poporul au cruyat pe Agag wi oile cele mai bune,
boii cei mai buni, vitele grase, mieii grawi wi tot ce era mai bun; n-a
vrut sq le nimiceascq cu desqvkrwire wi au nimicit numai tot ce era
prost wi nebqgat ‘n seamq. Domnul a vorbit lui Samuel wi i-a zis: <mi
pare rqu cq am pus pe Saul ‘mpqrat, cqci se abate de la Mine wi nu
pqzewte cuvintele Mele> (1 Sam. 15:10-11)
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<Apoi Samuel a zis: <Adu-mi pe Agag, ‘mpqratul lui Amalec.>
Wi Agag a ‘naintat vesel spre el, cqci zicea: <Negrewit, a trecut
amqrqciunea moryii!> Samuel a zis: <Dupq cum sabia ta a lqsat
femei fqrq copii, tot awa wi mama ta va fi lqsatq fqrq copii ‘ntre
femei.> Wi Samuel a tqiat pe Agag ‘n bucqyi ‘naintea Domnului, la
Ghilgal> (1 Sam. 15:32-33).
Aparenta ‘ndulgenyq a lui Saul wi cruzimea lui Samuel trebuiesc ckntqrite
‘n lumina decretului divin pe care-l dqduse Dumnezeu asupra amaleciyilor.
Oamenii aceia, soiul acela de oameni nu trebuia lqsat sq trqiascq. Cu rqutatea
wi perversitatea amaleciyilor ne-am ‘ntklnit iarqwi cu ocazia uneia din lecyiile
pe care i le-a dat Dumnezeu lui David. Tknqrul fugat ‘nvqya sq umble cu
Dumnezeu wi era format de Dumnezeu prin conflictele pe care le ‘ngqduia ‘n
viaya lui. Capitollele 26 - 30 din fanalul cqryii 1 Samuel ni-l aratq pe David
schiopqtknd pe calea credinyei.
“n capitolul 26, David este obosit, sqtul sq mai fugq de Saul wi-i cere
lui Dumnezeu un semn. Newtiind ce este ‘n inima wi mintea lui David,
Abiwai acceptq sq meargq cu David ‘n tabqra lui David, crezknd cq David
intenyioneazq o loviturq chirurgicalq prin care sq-l ucidq doar pe ‘mpqrat,
awa ca copiii lui Israel, atkt din tabqra lui Saul ckt wi din tabqra lui David sq
nu se mai omoare unii pe alyii degeaba. Conyinutul tectului din 1 Samuel
26:12 ne aratq semnul pe care i l-a dat Dumnezeu lui David: <Nimeni nu
i-a vqzut, nici n-a bqgat de seamq nimic wi nimeni nu s-a dewteptat, cqci
Domnul ‘i cufundase pe toyi ‘ntr-un somn adknc.> Fusese ceva supranatural!
Fusese exact mesajul de care avea nevoie <necredinya> lui David. Era, pus ‘n
cuvinte, de parcq Dumnezeu ‘i spusese: <Vezi, nu ai de ce sq te temi. Dacq
ewti cu mine, Saul wi toyi ai lui nu-yi pot face nimic. Yi-i dau astqzi pe toyi pe
mknq. “i poyi omor’ pe toyi dacq vrei.>
David a primit cu bucurie acest semn d ela Domnul, dar ... n-a putut sq se
pqstreze la ‘nqlyimea umblqrii prin credinyq. Capitolul 27 ‘ncepe awa:
<David wi-a zis ‘n sine: <Voi peri ‘ntr-o zi ucis de mkna lui Saul;
nu este nimic mai bine pentru mine deckt sq fug ‘n yara Filistenilor,
pentru ca Saul sq ‘nceteze sq mq mai caute ‘n tot yinutul lui Israel;
awa voi scqpa de mkna lui.> Wi David s-a sculat, el wi cei wase sute de
oameni care erau ‘mpreunq cu el wi au trecut la Achiw, fiul lui Maoc,
‘mpqratul Gatului.>
Biruit de necredinyq, David a alunecat ‘n teritoriul duwmanilor poporului
lui Dumnezeu. Acolo, din compromis ‘n compromis, din minciunq ‘n
minciunq, a ajuns ‘ntr-o situayia imposibilq: circumstanyele l-au obligat sq
meargq alqturi de protectorul lui, ‘mpqratul Aciw, wi toyi ceilalyi domni ai
filistenilor la luptq ‘mpotriva evreilor. Numai o <ceartq> ‘ntre Achiw wi ceilalyi
domnitori, neknyelegere produsq cu siguranyq de intervenyia lui Dumnezeu,
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l-a fqcut pe David sq iasq din impas wi sq fie trimis acasq din linia frontului.
Acasq ‘l awtepta ‘nsq <sesiunea de toamnq> a examenului de credinyq la care
cqzuse ‘n varq. Yicladul, cetatea primitq ‘n dar ca sejul de la ‘mpqratul Achiw
fusese cuceritq, arsq wi jefuitq de ... amaleciyi.
Neam pervers wi viclean, amaleciyii profitaserq cq bqrbayii din acele
yinuturi plecaserq la rqzboi wi le-au atacat orawele wi ogoarele ca sq-i jefuiascq:
<Cknd a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Þiclag,
Amaleciyii nqvqliserq ‘n partea de miazqzi wi ‘n Þiclag. Ei nimiciserq
wi arseserq Þiclagul, dupq ce luaserq prinwi pe femei wi pe tot cei ce
se aflau acolo, mici wi mari. Nu omorkserq pe nimeni, dar luaserq
totul wi plecaserq. David wi oamenii lui au ajuns ‘n cetate wi iatq cq
era arsq; wi nevestele, fiii wi fiicele lor, fuseserq luate prinse. Atunci
David wi poporul care era cu el au ridicat glasul wi au plkns pknq
n-au mai putut plknge > (1 Sam. 30:1-4).
Sleiyi de puteri wi cu visele spullberate, oamenii lui David s-au ‘ntors
‘mpotriva lui wi se gkndeau sq-l omoare: <David a fost ‘n mare strkmtorare,
cqci poporul vorbea sq-l ucidq cu pietre, pentru cq toyi erau amqrkyi ‘n suflet,
fiecare din pricina fiilor wi fetelor lui> (1 Sam. 30:6). Rqmas de dataa ceasta
singur ‘n faya moryii, David a fqcut ceea ce trebuia sq facq wi mai ‘nainte, s-a
‘ncrezut ‘n Domnul! Examenul cqzut ‘n varq a fost trecut cu bine ‘n sesiunea
de toamnq:
<Dar David s-a ‘mbqrbqtat, sprijinindu-se pe Domnul,
Dumnezeul lui. El a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec: <Adumi efodul!> Abiatar a adus efodul la David. Wi David a ‘ntrebat pe
Domnul: <Sq urmqresc oastea aceasta? O voi ajunge?> Domnul i-a
rqspuns: <Urmqrewte-o, cqci o vei ajunge wi vei izbqvi totul> (1 Sam.
30:6-8).
Wi awa a wi fost. David a plecat ‘n urmqrirea ameleciyilor. Pe drum, a mai
‘ntklnit ‘ncq o confirmare a caracterului inuman pe care-l aveau acewtia. Un
tknqr egiptean, robul unui amalecit, fusese lqsat ‘n urmq sq moarq pentru
cq se ‘mbolnqvise. Mai mult, tknqrul ‘l roagq pe David sq-i promitq cq nu-l
va da pe mkna fostului stqpkn pentru cq ar fi ‘n pericol de moarte (1 Sam.
30:15). Ca un roi de albine furioase, evreii s-au aruncat asupra amaleciyilor wi
i-au bqtut fqrq ‘ncetare timp de douq zile:
<Wi Amaleciyii erau risipiyi pe tot yinutul, mkncknd, bknd wi
jucknd, de bucuria prqzii celei mari pe care o luaserq din yara
Filistenilor wi din yara lui Iuda. David i-a bqtut din zorii zilei pknq a
doua zi seara wi n-a scqpat nici unul din ei, ‘n afarq de patru sute de
tineri, care au ‘ncqlecat pe cqmile wi au fugit. David a scqpat astfel
tot ce luaserq Amaleciyii wi a scqpat wi pe cele douq neveste ale lui.
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Nu le-a lipsit nimeni, de la mic pknq la mare, nici fiu, nici fiicq, nici
un lucru din pradq, nimic din ce li se luase: David a adus ‘napoi
totul. Wi David a luat toate oile wi toyi boii; wi cei ce mknau turma
aceasta wi mergeau ‘n fruntea ei, ziceau: <Aceasta este prada lui
David!> (1 Sam. 3016-20).
De ce ‘ngqduise Dumnezeu ca sq le fie luat tot pentru ca apoi sq le dea
‘napoi totul? Numai cei orbi spiritual nu ‘nyeleg cq totul fisese o lecyie pentru
David wi ai lui. Dumnezeu, care l-a vazut wovqitor ‘n credinyq ‘n mijlocul
celor wase sute de oameni pe care-i avea cu el a inversat ‘n awa fel lucrurile
‘nckt l-a fqcut sq fie singur wi toyi acewti wase sute de oameni care-i mai
rqmqseserq sq se ‘ntoarcq ‘mpotriva lui wi sq vrea sq-l omoare. Dumnezeu l-a
adus ‘n poziyia de a fi dezbrqcat de orice sprijin omenesc pentru a-l ‘nvqya sq
se <’mbqrbqteze wi sq se sprijineascq pe Domnul, Dumnezeul lui>.
De ce a ‘ngqduit Dumnezeu ca sq scape 400 de tineri ameleciyi care
au fugit pe cqmilele lor? Pentru ca sq ne putem ‘ntklni cu urmawii lor wi
‘n celelalte generayii. Din ei s-a tras wi acest <Haman, fiul lui Amedata,
agagitul>, cu care are de a aface Mardoheu ‘n cartea Esterei (Estera 3:1).
Esau wi Iacov, Amaleciyii wi israeliyii, Saul wi Agagiar acum Haman,
Agaghitul (Estera 3:1) wi beniamitul Mardoheu (Estera 2:5) wi al amalecitului
Agag sunt tot atktea feye ale aceluiawi conflict strqvechi.
Haman este iritat pentru cq Mardoheu refuzq sq i se ‘nchine. Iritarea i
se transformq ‘nsq ‘ntr-o urq aprinsq de ‘ndatq ce aflq cq cel care-l sfida era
evreu. El privewte la ‘ntreaga situayie ca la o ocazie de a-wi rqzbuna strqmowii
wi de a se ridica ‘mpotriva decretului de distrugere dat de Dumnezeul. Privitq
din acest punct de vedere, toatq mawinqria lui Haman este un atac direct la
tronul ceresc wi o sfidare a unei hotqrkri divine. Haman dorewte sq-i facq
acum ‘n ciudq lui Dumnezeu wi sq-i arate cq-i poate ucide pe toyi evreii de pe
pqmknt.
“n universul unui Dumnezeu moral, pqcatul iese repede la ivealq wi nu are
viayq lungq:
<Dar dacq nu faceyi awa, pqcqtuiyi ‘mpotriva Domnului wi sq wtiyi
cq pqcatul vostru vq va ajunge> (Num. 32:23).
Ceea ce i s-a ‘ntkmplat lui Haman este o ilustrayie a avertismentului din
cartea Psalmilor:
<Iatq cq cel rqu pregqtewte rqul, zqmislewte fqrqdelegea wi nawte
‘nwelqciunea: face o groapq, o sapq wi tot el cade ‘n groapa pe care a
fqcut-o. Fqrqdelegea pe care a urzit-o, se ‘ntoarce asupra capului lui
wi silnicia pe care a fqcut-o, se pogoarq ‘napoi pe yeasta capului lui>
(Psalm 7:14-16).
“n providenya Dumnezeului evreilor cred wi cei din casa lui Haman.
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Faima lui Dumnezeu se rqspkndise deja printre toate popoarele de atunci.
Iatq ce spun ei:
<Haman a istorisit nevestei sale Zerew wi tuturor prietenilor sqi
tot ce i se ‘ntkmplase. Wi ‘nyelepyii lui wi nevastq-sa Zerew, i-au zis:
<Dacq Mardoheu, ‘naintea cqruia ai ‘nceput sq cazi, este din neamul
Iudeilor, nu vei putea face nimic ‘mpotriva lui, ci vei cqdea ‘naintea
lui> (Estera 6:13).
Tipologic, Haman reprezintq persoanele care se ‘mbatq cu propriul succes
wi cad ‘n plasa propriilor lor curse. Haman este omul care se ia de piept cu
Dumnezeu wi descopere cq i-a fugit pqmkntul de sub picioare. U astfel de om
este prea dewtept pentru a nu face prostii, prea rqu pentru propriul lui bine wi
prea ‘ngkmfat ca sq nu sfkrweascq ‘n cea mai zdrobitoare umilinre.

Providenya divinq ‘n lumea nevqzutq
Cartea Estera este o dovadq cq Dumnezeu este stqpkn absolut asupra
turturor lucrurilor, chiar wi a celor din lumea nevqzutq. Mijloacele pqgkne de
divinayie, astrologia wi horoscopul, aruncarea zarului, nu pot sta ‘mpotriva
providenyei.
Apelknd la cunowtinyele vremii despre zile faste wi zile nefaste, Haman a
apelat la ghicire:
<“n luna ‘ntki, adicq luna Nisan, ‘n al doisprezecelea an al
‘mpqratului Ahawverow, au aruncat Pur, adicq soryul, ‘naintea
lui Haman, pentru fiecare zi wi pentru fiecare lunq, pknq ‘n luna
a douqsprezecea, adicq luna Adar. ... Scrisorile au fost trimise
prin alergqtori ‘n toate yinuturile ‘mpqratului, ca sq nimiceascq,
sq omoare wi sq piardq pe toyi Iudeii, tineri wi bqtrkni, prunci wi
femei wi anume ‘ntr-o singurq zi, ‘n ziua a treisprezecea a lunii a
douqsprezecea, adicq luna Adar wi sq li se prade averile> (Estera
3:6,13).
Numqrul zilei <faste> pentru Haman a fost <treisprezece>. Coincidenya
face ca pknq wi versetul ‘n care a fost ‘nscrisq aceastq informayie sq fie, ‘n
numerotarea Bibliei romknewti, versetul ... treisprezece!
De atunci wi pknq astqzi, toyi cei care au auzit de ceea ce i s-a ‘ntkmplat
lui Haman, au ajuns sq socoteascq cifra treisprezece, drept cifrq cu
ghinion. “n America, majoritatea blocurilor ‘nalte nu au etajul cu numqrul
treisprezece, iar cknd ziua de treisprezece cade ‘ntr-o vineri (cea de a
treisprezecea zi din luna evreiascq, avem de a face cu <vinerea neagrq>,
pentru cq este un dublu treisprezece!
Se pare cq, fqrq sq vrem, am ajuns sq-l imitqm pe Haman ‘n superstiyia lui
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pentru <horoscop> wi <zile faste sau nefaste>.
Cknd au cqpqtat trecere ‘naintea ‘mpqratului Ahawverow, Estera wi
Mardoheu au ales drept zi a rqzbunqrii exact aceastq zi pe care Haman o
crezuse <fastq> pentru el:
<Prin aceste scrisori, ‘mpqratul dqdea voie Iudeilor, ori ‘n care
cetate ar fi fost, sq se adune wi sq-wi apere viaya, sq nimiceascq, sq
omoare wi sq piardq, ‘mpreunq cu pruncii wi femeile lor, pe toyi aceia
din fiecare popor wi din fiecare yinut care ar lua armele sq-i loveascq
wi sq le prqdeze averile. Aceasta sq se facq ‘ntr-o singurq zi, ‘n toate
yinuturile ‘mpqratului Ahawverow wi anume ‘n a treisprezecea zi a
lunii a douqsprezecea, adicq luna Adar> (Estera 8:11-12).
Pogromul plqnuit de Haman s-a ‘ntors asupra celor care-l iniyiaserq, iar
ziua a treisprezecea wi-a inversat semnificayia. Pentru duwmanii evreilor, ziua
a devenit din bucurie, blestem, ‘n timp ce pentru evrei, din exterminare a
devenit rqzbunare pe toyi duwmanii lor.
Aceastq rqsturnare de situayie prin interveniyia providenyei este subliniatq
wi din faptul cq sqrbqtoarea stabilitq cu aceastq ocazie s-a numit <purim>,
ziua ‘n care duwmanul poporului sfknt a <dat cu zarul>. Este o ironie adusq la
adresa celor care au crezut cq pot cunoawte <soarta> prin aruncarea zarurilor
wi o pot manevra dupq bunul lor plac.
Autorul cqryii Proverbelor ajunge la o concluzie asemqnqtoare:
<Se aruncq soryul ‘n poala hainei, dar orice hotqrkre vine de la
Domnul> (Prov. 16:33).
Nu te poyi duce la Las Vegas fqrq ca Dumnezeu sq cunoascq mai dinainte
soarta banilor wi a vieyii tale. Parafrazknd, este ca wi cum Dumnezeu ar zice:
<Nu juca zaruri cu mine. Sigur vei pierde. Nu numai cq Eu wtiu dinainte cum
o sq cadq zarul, Eu sunt Cel care hotqrqwte cum trebuie sq cadq!>
V-ayi gkndit vreodatq cq, transcrisq ‘n limbajul societqyii contemporane,
sqrbqtoarea <purim> ar trebui sq poarte ironic wi acuzator numele de
<Sqrbqtoarea jocurilor de noroc>, sau <Sqrbqtoarea horoscopului> ? (vezi
anexa <Astrologia biblicq>).

Providenya ‘n lumea contemporanq
“n contextul dezbaterii moderne despre existenya lui Dumnezeu, un
studiu ‘n cartea Esterei este o mare wi binevenitq ‘ncurajare. Nu-L putem
pune pe Dumnezeu ‘ntr-o eprubetq wi nu-L putem analiza wtiinyific pentru a-I
dovedi existenya. Avem ‘nsq la dispoziyie nenumqrate fenomene, ‘ntkmplqri
wi evenimente care trec cu mult dincolo de explicayia probabilitqyilor. Cine
83

Daniel Branzai

ar putea susyine cq imensa serie de <coincidenye> care existq ‘n naturq, ‘n
Cuvkntul lui Dumnezeu wi ‘n istorie pot fi explicate fqrq nici o intervenyie
divinq. Pentru cel <credincios>, awa ceva este ... incredibil.
O temq secundarq a cqryii, ca o aplicayie a factorului providenyial din
istorie, este aplicarea acestui adevqr la soarta poporului Israel. Explorarea
acestui adevqr s-ar putea sq explice wi mai clar absenya numelui lui
Dumnezeu din aceastq carte.
A lepqdat oare Dumnezeu pe poporul Squ? Este pedeapsa, ‘nstrqinarea
wi robia, un semn cq lui Dumnezeu nu-i mai pasq de poporul Lui? Poate
‘nstrqinarea evreilor de Dumnezeul lor sq atingq o limitq la care ei sq ajungq
prea departe pentru ca lui Dumnezeu sq-I mai pese de ei wi sq-i ‘ntoarcq la
Sine?
Wtim rqspunsul dat de apostolul Pavel acestei ‘ntrebqri ‘n epistola sa cqtre
Romani (Romani 11) <Nicidecum!> Acelawi rqspuns ‘l gqsim wi ‘n cartea
Esterei. “n ciuda necredinciowiei lor, Dumnezeu n-a vrut, nu vrea wi nu va
dori niciodatq sq-i lepede pentru totdeauna.
Expresia <‘n ciuda necredinciowiei lor> meritq privitq mai ‘ndeaproape.
Dumnezeu este binevoitor cu evreii nu pentru cq ei meritq aceasta, ci <din
pricina Numelui Squ>. Iatq de ce nu este pomenit numele Lui ‘n textul cqryii.
Nu ni se spune care a fost atitudinea evreilor fayq de Dumnezeu, nu ni se
spune cq ei erau pqcqtowi sau neprihqniyi, nu wtim dacq le era dor de yara lor
sfkntq. Dimpotrivq, wtim cq erau dintre cei care refuzaserq sq se ‘ntoarcq
acasq atunci cknd au avut posibilitatea sq o facq. Din punct de vedere al
<providenyei> ‘nsq nici rqul wi nici binele lor nu sunt importante. Dumnezeu
este hotqrkt sq-Wi ‘mplineascq scopurile Sale cu evreii wi o va face nu pentru
ei, ci pentru El ‘nsuwi. Awa a gqsit El cu cale. Cei care-L cunosc se pot
‘ncrede ‘n capacitatea Lui de a miwca totul wi toate din lumea aceasta pentru
ca planurile <fqcute ‘n Sine ‘nsuwi> sq fie duse la ‘ndeplinire.

Semnqtura tainicq
Cercetqtorii ajutayi de computerele moderne au descoperit ceea ce
rabinii evrei wtiau de secole. De fapt, numele lui Iehova ESTE folosit ‘n
manuscriptele strqvechi. Numele lui Dumnezeu ‘n ebraicq apare de patru
ori ‘n text sub formq de acrostih, iar numele <Eh]eh> (<Eu sunt ceea ce
sunt>) apare wi el o datq. “ntr-unele din manuscrisele foarte vechi, literele
acrostihului sunt scrise cu litere mai mari, ca sq fie scoase ‘n evidenyq. ESte
ca wi cum ai scrie ‘n romknewte IeHoVa. Trebuie sq precizqm cq nu existq
nici un alt acrostih ‘n tot restul textului, ceea ce scoate ‘n evidenyq wi mai
mult caracterul lor intenyionat. Cele cinci acrostihuri sunt ‘n 1:20, 2:4; 5:13,
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7:7 wi 7:5.
“n cazul celor patru cazuri ‘n care apare numele lui Iehova, cele patru
litere ebraice J H V H apar una dupq alta. De fiecare datq, textul aparyine
unui alt personaj. “n primele douq cazuri este format din succesiunea primei
litere a celor patru cuvinte succesive, ‘n timp ce ‘n celelalte douq cazuri
este vorba de succesiunea ultimei litere a celor patru cuvinte. “n primul wi
al treilea acrostih, literele trebuiesc citite de-a-ndoaselea, iar personajele
care rostesc fraza respectivq sunt dintre Neamuri. “n cel de al doilea wi cel
de al patrulea, literele trebuiesc citite ‘n sensul lor normal, iar cei ce rostesc
cuvintele sunt evrei.
Este wi aceasta un fel de a dovedi cititorilor cq Dumnezeu este ‘n cartea
Esterei, tot awa cum este wi prezenya Lui ‘n seria de evenimente ale istoriei: ‘n
planul secund, ca un divin filigram de autentificare.
Cartea Estera ni-L prezintq pe Dumnezeu nu ‘n cuvintele ei, ci
‘n evenimentele descrise, nu ‘n ‘ntkmplqri miraculoase, ci ‘n miwcqri
inexplicabile ale royilor istoriei, nu ‘ntr-o predicq directq, ci ‘ntr-o Prezenyq
puternicq care <pe toate le conduce>.
O altq aluzie la dumnezeire este prezentq prin abundenya cu care apare
‘n text cifra <wapte> (emblematicq pentru Iehova, Dumnezeul cel adevqrat):
banchetul ‘mpqratului dureazq wapte zile (Estera 1:5), ‘n cea de a waptea
zi a banchetului, ‘mpqratului poruncewte celor wapte fameni sq o aducq pe
‘mpqrqteasa Vasti ‘naintea musafirilor (Estera 1:10), ‘mpqratul se sfqtuiewte
cu cei wapte sfetnici pricepuyi ce trebuie fqcut cu Vasti (Estera 1:13-14),
unul din privilegiile acordate de Hegai Esterei este o suitq de wapte slujnice
(Estera 2:9), Estera a ajuns la ‘mpqrat ‘n cel de al waptelea an al domniei lui
(Estera 2:16).

Providenya wi responsabilitate

Coplewiyi de prezenya providenyei, unii se vor ‘ntreba: <Cine poate sta
‘mpotriva hotqrkrilor lui Dumnezeu? Ce wanse mai are <libertatea> noastrq
sub canopia unei puteri de o asemenea magnitudine?
Cartea Estera, prin felul ‘n care ne redq libertatea de acyiune wi de decizie
a personajelor rqspunde wi la aceastq ‘ntrebare. “n contextul providenyei
divine, Ahawverow se poate purta ca un tiran oriental, iar hotqrkrile lui sunt
bune sau nebune, drepte sau nedrepte, dupq cum este starea lui sufleteascq
de moment. Sub providenya divinq, viaya ‘n imperiu curge <normal> fiecare
fqcknd ceea ce este potrivit cu propria lui gkndire, simyire wi hotqrkre. Sub
providenya divinq, chiar wi Haman are libertatea de a se comporta ca ...
Haman.
Felul ‘n care pot coexista suveranitatea divinq wi libertatea noastrq de
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a alege este o tainq pe care nu o vom putea pqtrunde de aceastq parte a
curcubeului.
Un profesor de teologie sistematicq din America a ‘ncercat sq ilustreze
relayia dintre libertatea noastrq wi suveranitatea lui Dumnezeu ‘n faya
studenyilor. El a luat o furnicq wi a plasat-o pe o cutie de Coca Cola. Furnica
era <liberq> sq caute sq se ascundq de ochii profesorului, dar profesorul putea
roti cutia ‘n awa fel ‘nckt furnica sq fie mereu ‘n centrul privirii sale.
Richard Wurmbrand obiwnuia sq ilustreze relayia dintre libertatea noastrq
sub suveranitatea lui Dumnezeu printr-o <poveste orientalq>. Se fqcea cq
<marele vizir> se plimba ‘mpreunq cu slujitorul squ prin piaya cetqyii. Erau
‘nconjurayi de lume multq wi pestriyq, iar gqlqgia era ... ca la piayq. Deodatq,
ridicandu-wi ochii de pe tarabe, slujitorul vizirului <l-a vqzut> pe ‘ngerul
moryii deasupra unui zid, privindu-l oarecum mirat wi l-a auzit spunkndu-i:
<Pregqtewte-te, cq mkine vin sq te iau>. “ngrozit, slujitorul vizirului l-a
implorat pe stqpknul squ sq-i scape viaya, ‘ngqduindu-i sq ia cel mai grozav
bidiviu din grajd ca sq fugq wi sq se ascundq acolo unde ‘ngerul moryii nu-l
mai putea gqsi. Vizirul a ‘ncuvinyat, iar slujitorul a sqrit ‘n wa wi a fugit cu
calul, mergknd toatq noaptea pknq ce i s-au revqrsat zorii ‘ntre malurile unei
oaze ascunse ‘n imensitatea pustiei. Plin de spume, calul a cqzut mort, iar
slujitorul s-a prqbuwit pe nisip la umbra malului abrupt, abea mai trqgkndu-wi
rqsuflarea. Cknd i-a mai venit inima la loc, omul a deschis ochii wi a privit ‘n
jur. Vai! Deasupra capului squ, pe malul de pqmknt stqtea ‘ngerul moryii ...
care i-a spus: <Am venit sq te iau. Ieri te priveam cu uimire wi nu wtiam cum
vei reuwi sq ajungi peste noapte tocmai pknq ‘n locul acesta unde mi s-a spus
sq te awtept. Iatq ‘nsq cq ai reuwit ...>.
Suveranitatea lui Dumnezeu nu desfinyeazq libertatea omului. Tocmai
aceastq libertatea a omului reuwewte sq scoatq wi mai pregnant ‘n relief
exraordinarele dimensiuni ale suveranitqyii divine.
Cert este cq fiecare om are responsabilitatea sq cunoascq voia lui
Dumnezeu wi libertatea de a decide dacq sq o facq sau nu. Este foarte
important sq spunem cq aceastq providenyq divinq nu desfiinyeazq ‘n nici un
fel libertatea omului wi responsabilitatea lui ‘naintea lui Dumnezeu. Iatq ce
declarq psalmistul Asaf:
<Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu M-a
ascultat. Atunci i-am lqsat ‘n voia pornirii inimii lor, wi au urmat
sfaturile lor. Oh! De M-ar asculta poporul Meu, de ar umbla Israel
‘n cqile Mele! “ntr-o clipq aw ‘nfrunta pe vrqjmawii lor, Mi-aw
‘ntoarce mkna ‘mpotriva potrivnicilor lor. L-aw hrqni cu cel mai bun
grku, wi l-aw sqtura cu miere din stkncq.>(Psalm. 81:11-14, 16.)
Cknd David a pqcqtuit cu Batweba wi a pus la cale omorkrea bqrbatului ei,
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Urie, Dumnezeu nu a intervenit ‘n nici un fel ca sq ‘mpiedice aceste planuri
ucigawe. Biblia ne spune cq David a fost lqsat sq meargq pknq la capqt cu ele,
dewi: <Fapta lui David n-a plqcut Domnului.>(2 Sam. 11:27.) S-a vqzut atunci
ceea ce se vede wi astqzi, wi anume cq , dewi nici lui Dumnezeu nu-i plac
multe din faptele mai marilor acestei lumi, El ki lasq sq meargq ‘n nebunia
lor pknq la capqt.
“n cartea Exodului, dupq ce Moise wi Aaron au manifestat puterea
Domnului prin semnele wi minunile pe care li le-a dat sq le facq ‘naintea lor,
citim cq: <Poporul a crezut. Astfel au aflat cq Domnul cercetase pe copiii
lui Israel, cq le vqzuse suferinya; wi s-au plecat wi s-au aruncat cu faya la
pqmknt.>(Exod. 4:31.) Peste scurt timp ‘nsq, acelawi popor a avut libertatea sq
se rqzgkndeascq wi chiar awa au wi fqcut:
<De aceea spune copiilor lui Israel: <Eu sunt Domnul: Eu vq
voi izbqvi din muncile cu care vq apasq Egiptenii, vq voi scqpa cu
bray ‘ntins wi cu mari judecqyi. Vq voi lua ca popor al Meu; Eu voi
fi Dumnezeul vostru, wi veyi cunoawte cq Eu, Domnul, Dumnezeul
vostru, vq izbqvesc de muncile cu care vq apasq Egiptenii. Eu vq voi
aduce ‘n yara, pe care am jurat cq o voi da lui Avraam, lui Isaac, wi
lui Iacov; Eu vq voi da-o ‘n stqpknire; Eu Domnul.> Astfel a vorbit
Moise copiilor lui Israel. Dar deznqdejdea wi robia asprq ‘n care se
aflau, i-au ‘mpiedicat sq asculte pe Moise> (Exod. 6:6-8, 9).
Atotputernicia wi bunqtatea lui Dumnezeu pe de o parte wi suferinyele
copiilor Lui de cealaltq parte sunt douq realitqyi pe care numai ‘nyelepciunea
divinq le poate explica. Dincoace de curcubeu, aceastq combinayie va rqmkne
mereu, pentru noi, o <tainq>. Singura soluyie posibilq ‘n situayii paradoxale
ca aceasta este o supunere copilqreascq ‘n credinyq. Acesta a fost wi mesajul
central din cartea lui Iov. Nici Iov nu a putut pricepe cum de a ‘ngqduit
Dumnezeu sq vinq asupra lui atkta nenorocire wi suferinyq. Textul ne spune
totuwi cq ‘n spatele tuturor acestor desfqwurqri de pe pqmknt era acelawi
Dumnezeu bun wi milos, care desqvkrwea caracterul robului Squ. Singura cale
de biruinyq pentru Iov a fost calea credinyei. “n final, Dumnezeu a wtiut sq-i
rqsplqteascq din plin aceastq credinyq. Providenya lui Dumnezeu nu poate fi
o materie de studiu pentru rayiunea umanq. Ea va rqmkne ‘nsq pururi o probq
de ‘ncercare a credinyei.
Dumnezeu nu obligq pe nimeni wi nu foryeazq pe nimeni. Oamenii sunt
liberi sq-L ignore sau chiar sq se ‘mpotriveascq planurilor Lui binevoitoare.
“n evanghelia lui Luca ni se spune cq aceasta a fost tragedia unora din
generayia care a auzit mesajul lui Ioan Botezqtorul:
<Wi tot norodul care l-a auzit wi chiar vamewii au dat dreptate lui
Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; dar Fariseii wi ‘nvqyqtorii Legii
au zqdqrnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.
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Cu cine voi asemqna, deci, pe oamenii din neamul acesta?Wi cu cine
seamqnq ei? Seamqnq cu niwte copii, care stau ‘n piayq wi strigq unii
cqtre alyii: <V-am ckntat din fluier wi n-ayi jucat; v-am ckntat de jale
wi n-ayi plkns.>
“n adevqr, a venit Ioan Botezqtorul, nici mkncknd pkine, nici
bknd vin wi ziceyi: <Are drac.> A venit Fiul omului, mkncknd wi
bknd wi ziceyi: <Iatq un om mkncqcios wi bqutor de vin, un prieten
al vamewilor wi al pqcqtowilor.> Totuwi “nyelepciunea a fost gqsitq
dreaptq de toyi copiii ei.>
Providenya divinq nu anuleazq libertatea noastrq de a alege wi face astfel
posibilq <marea judecatq de la urmq.>
Providenya lui Dunezeu ‘n alegerea Israelului nu este neapqrat un favor
divin acordat unui neam, ci mai degrabq o chemare la o anumitq slujire
care i-a fost repartizatq. Chemarea nu ‘mparte privilegii, ci mai degrabq
repartizeazq slujiri wi responsabilitqyi specifice.
Cercetqtorii moderni au ajuns la concluzacq bolile sociale pot fi
‘nyelese din interacyiunea defectuasq a celor trei factori care ne determinq
personalitatea: ereditatea primitq de la pqrinyi, educayia datoratq condiyiilor
de mediu ‘n care am trqit wi exercitarea voinyei proprii ‘n multitudinea de
variante care ne-au fost awezate ‘n fayq.
Cu siguranyq, mowtenirea noastrq biologicq, experienya noastrq din
copilqrie, condiyiile de mediu care ne-au modelat au exersat asupra noastrq o
uriawq presiune, o foryq modelatoare care ne-a ‘mpins ‘nspre un anumit tipar
social. Factorii determinativi care ne-au influenyat dinquntru wi dinafarq au
fost foarte puternici, dar nu mai puternici deckt factorul de voinyq proprie
liberq cu care ne-a ‘nzestrat Creatorul.
Noi n-am fost doar modelayi de circumstanye, ci le-am modificat wi
noi pe ele. N-am ajuns doar creaturi ale circumstanyelor, ci wi creatori ai
circumstanyelor.
Genele noastre pot determina dacq ochii nowtri vor fi albawtri sau cqprui,
dar ele nu ne pot determina sq-i privim pe cei din jurul nostru cu caldq
simpatie sau cu o totalq indiferenyq. Aceasta depinde de voinya noastrq.
“nqlyimea noastrq fizicq s-ar prea putea sq fie genetic determinatq, dar
dimensiunile lquntrice ale fiinyei noastre ni le fqurim noi singuri.
Circumstanyele ‘n care ne-am nqscut wi crewtem determinq limba pe care o
vorbim, pronunyia anumitor cuvinte, dar ele nu sunt de vinq dacq cuvintele pe
care le rostim sunt rqutqcioase sau amabile, cruzimea sau compasiunea este
detrminatq de direcyia dictatq de voinya noastrq. Pasiunile, plqcerile, pornirile
wi apetiturile trupului nostru fac parte din echipamentul nostru animal, dar
dacq ele reuwesc sq ne domine sau nu comportamentul wi sq ne stabileascq
prioritqyile depinde numai wi numai de voinya noastrtq.
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Ca sq poyi trqi o existenyq cu semnificayie eternq trebuie sq asculyi
ce-yi spune Tora: <Iatq ‘yi pun ‘nainte viaya wi moartea, binele wi rqul,
binecuvkntarea wi blestemul. Alege viaya ...>
Numai atunci cknd ne dqm seama cq suntem responsabili de hotqrkrile pe
care le luqm prin lucrarea voinyei noastre libere, numai atunci ne dqm seama
cq tot ce facem are o valoare moralq wi, fqcknd ceea ce este bine, putem duce
o existenyq plinq de semnificayie.>
Fqrq Lege, nu existq o adevqratq libertate!
Cartea Exodul este doar primul capitol ‘n istoria drumului spre libertate.
Drumul acesta a trebuit sq ajungq o culme a maturizqrii pe care toyi cei ce
fuseserq altqdatq sclavi, au revenit acum la expresiile atkt de familiare din
trecutul lor de sclavi: <Vom face tot ce a zis Domnul!> (Exod 24:3).
Nu e de mirare cq tradiyia evreiascq leagq Pawtele, care comemoreazq
iewirea poporului din robia egipteanq, de Pentecostos, care comemoreazq
darea Legii pe Sinai. Fqrq Lege nu existq de fapt libertate. “n clipa ‘n care li
se scot lanyurile de fier de la mkini, evreii trebuie sq apuce cu aceste mkini
tablele pe care erau ‘nscrise poruncile lui Dumnezeu. Dacq nu fqceau awa,
libertatea degenera ‘n libertinaj, iar libertatea ‘ntr-o formq de robie wi mai
dezumanizantq. Nici un om care nu trqiewte ‘n Legea lui Dumnezeu nu este
cu adevqrat liber.
Haideyi sq privim problema aceasta cam awa: libertatea este un torent
puternic wi bogat. Dacq-l lawi sq curgq de capul lui, apa va inunda ckmpia wi
va distruge culturile din straturile pregqtite pentru culturq. Dacq-l dirijezi
‘nsq pe wanyuri wi trasee anterior pregqtite, torentul se ‘mparte ‘n wuvoaie mai
mici care fertilizeazq ckmpia, udq straturile wi face sq creascq, sq ‘nfloreascq
wi sq rodeascq noua recoltq din toamnq. Un suflet de poet care a avut aceastq
imagine ‘naintea ochilor a scris cuvintele: <Doar ‘ntre maluri locuiewte
libertatea. Fqrq maluri, rkul n-ar mai fi rku, iar binecuvkntarea s-ar preface ‘n
blestem>.
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Estera wi secretele vieyii de
familie
Ascunse ca un filigram ‘n paginile acestei cqryi despre o societate pqgknq
wi pqgknizatoare, existq secretele universale ale vieyii de familie.
Relayia dintre Hadasa (Estera) wi Ahawverow trebuiesc privite prin aceastq
prismq.

Rolul primordial al bqrbatului
Criza provocatq de nesupunerea reginei Vasti a provocat o republicare,
de data aceasta printr-o lege <care nu se poate schimba> a principiului
primatului bqrbatului ‘n uchilibrul vieyii de familie.
Decretul data atunci, dewi nu este parte dintr-o legislayie mozaicq sau
crewtinq, scoate ‘n evidenyq cq toyi oamenii de bun simy recunosc aceastq
rknduialq ‘n <legea naturalq> a creayiei wi unei bune funcyionqri a societqyii:
<A trimis scrisori tuturor yinuturilor din ‘mpqrqyia lui, fiecqrui
yinut dupq scrierea lui wi fiecqrui popor dupq limba lui; ele spuneau
cq orice bqrbat trebuie sq fie stqpkn ‘n casa lui wi cq va vorbi limba
poporului squ> (Estera 1:22).
Refuszul lui Vasti, ‘mpqrqteasa imperialq, de a veni <cu cununa pe
cap> ca sq fie admiratq de bqrbayii aprinwi ‘n pofte de dezmqy wi vin, pare
la prima vedere o insulq de bun simy ‘ntr-un ocean de destrqbqlare. Ea a
provocat ‘nsq o crizq care putea duce la subminarea autoritqyii soyilor ‘n toate
familiile din imperiu. Decretul gkndit de cei wapte ‘nyelepyi ai curyii imperiale
(Estera 1:13-14; Ezra 7:14) urmqrea sq resatabileascq <rknduiala> temporar
tulburatq.
<... orice bqrbat trebuie sq fie stqpkn ‘n casa lui wi cq va vorbi limba
poporului squ>
Aceasrq reglementare era valabilq wi ‘n casele oamenilor de rknd wi ‘n
casele ‘mpqrqtewti. Iar dupq legea mezilor wi perwilor, aceastq rknduialq nu
poate wi nu trebuie ... sq se schimbe.
Adqugirea <va vorbi limba poporului squ> pare neimportantq numai la
prima vedere. “ntr-un context ‘n care cqsqtoriilor nmixte erau o realitate,
decretul asigurq cq <tonul wi direcyia unei familii sunt date de bqrbatul din
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casq. Dewi limba copiilor se numewte deobicei <limba maternq>, decretul
stipuleazq cq limba vorbitq ‘n casq, ‘n cazul cqsqtoriilor ‘n care bqrbatul wi
femeia nu provin din acelawi popor, trebuie sq fie limba din care se trage
bqrbatul. Limba vorbitq acasq dq identitatea copiilor wi determinq apartenenya
generayiei viitoare.

Extraordinara capacitate de influenyq a
femeii.
Cartea aceasta nu este <cartea lui Ahawverow>, nici <cartea lui Mardoheu>
sau <a lui Haman>, ci cartea Esterei! Pusq de Dumnezeu alqturi de cel
mai dezechilibrat, mai despotic wi mai absolut conducqtor al lumii, Estera
reuwewte performanya de a-l determina pe soyul ei sq <facq ce trebuie>. Toate
toanele lui arbitrare, toatq paranoia lui, toatq influenya unui favorit (prieten)
diabolic nu pot sta ‘n calea reuwitei unei reprezentante a <sexului slab>.
Aceastq concluzie confirmq observayia fqcutq altqdatq wi de altcineva: <Sq te
fereascq Dumnezeu sq cazi pe mkna unei ... femei!>
Yineyi minte ce i s-a ‘ntkmplat lui Sisera? Acest general temut de o
‘ntreaga generayie a fost rqpus de mkna firavq a unei femei, Iael:
<Iael a iewit ‘naintea lui Sisera wi i-a zis: <Intrq, domnul meu,
intrq la mine wi nu te teme>. El a intrat la ea ‘n cort wi ea l-a ascuns
sub o ‘nvelitoare.
El i-a zis: <Dq-mi te rog, puyinq apq sq beau, cqci mi-e sete>. Ea
a deschis burduful cu lapte, i-a dat sq bea wi l-a acoperit.
El i-a mai zis: <Stai la uwa cortului wi dacq vine cineva wi te
‘ntreabq: <Este cineva aici?> sq rqspunzi: <Nu>.
Iael, nevasta lui Heber, a luat un yqruw de al cortului, a pus mkna
pe ciocan, s-a apropiat ‘ncet de el wi i-a bqtut yqruwul ‘n tkmplq,
awa cq a rqspuns adknc ‘n pqmknt. El adormise adknc wi era rupt de
obosealq; wi a murit> (Judecqtori 4:18-21).
Toatq priceperea acestui conducqtor nu i-a folosit la nimic, armura lui de
rqzboinic nu i-a folosit la nimic, educayia lui militarq nu i-a folosit la nimic,
statura lui impozantq wi puterea lui fizicq nu i-au folosit la nimic. Prefqcutq
sub subyirea prietenie de familie, adomindu-l cu aparenta bunqvoinyq care i-a
oferit laptele adormitor ‘n loc de apa rqcoritoare wi acoperindu-l perfid sun
protecyia unei acoperitoare care i-a devenit giulgiu mortuar Iael a premeditat
sub un zkmbet fermecqtor planul ei ucigaw. Unduindu-se sub vorbe prefqcute
wi mknuind ‘n brayele ei fragede ciocanul wi yqruwul ucigaw, Iael l-a uciw
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dintr-o singurq loviturq.
Dacq isprava lui Iael nu v-a convins de fantastica foryq acre se ascunde ‘n
spatele farmecelor aparentei din <slqbiciunea> unei femei vq rog sq vq mai
aduceyi aminte wi de dulcea wi delicata Dalilq. Ea l-a distrus pe puternicul
wi ne’nvinsul Samson. Campionul unor reuwite nemaiauzite, luptqtorul
invincibil ‘ntre oamenii cei mai viteji wi mai puternici, a intrat ‘n mereu ‘n
necazuri din cauza <sexului slab> wi fost rqpus de o fermecqtoare wi fatalq
femeie. Care a fost punctul lui slab? <Ia-mi-o cqci ‘mi place!>, i-a el tatqlui
squ neputincios sq-l refuze. Fraza aceasta l-a fqcut sq-wi piardq ‘ntr-o justiyie
poeticq ochii pofticiowi wi sq piarq sub dqrkmqturile unei vieyii care ar fi putut
wi ar fi trebuit sq fie ... altfel! (Judecqtori 14-16).
S-ar putea ca cel care a spus cq femeile sunt <sexul slab> sq fi avut
dreptate, dar ‘n relayiile cu ele bqrbayii sunt <sexul wi mai slab>!
Pe de altq parte, pornind de pe poziyia ei de aparentq inferioritate, o
femeie remarcabilq ca Abigail a wtiut sq-l cqlquzeascq pe ‘nfuriatul David
spre o cale nespus mai bunq wi mai folositoare (1 Sam. 25). Nu este de mirare
cq un om ca David wi-a spus ‘n sine: <O astfel de femie trebuie sq-mi fie
mereu prin preajmq> wi a luat-o de nevastq.
Sq ne ‘ntoarcem ‘nsq la Estera wi subiectul secretelor vieyii de familie.
Cum de a reuwit Estera sq-l determine pe soyul ei sq facq ceea ce a
fqcut? Care a fost metoda ei wi care i-au fost principiile care i-au modelat
activitatea?
Providenya divinq se ‘mpletewte aici cu priceperea femininq. Din ceea
ce a fqcut Estera am sq caut sq ‘nyeleg ce a wtiut ea despre natura bqrbatului
wi despre principiile dupq care trebuie sq se poarte cu el. Situayia este
complicatq wi complexq, dar Estera nu este numai o femeie foarte frumoasq,
ci wi una foarte dewteaptq. Dincolo de silueta ei iewitq din comun se aflq
strategia ei extraordinarq.
Redusi la esenyq, pawii procesului ei de influenyare a lui Ahawverow sunt
universabil valabili pentru toate femeile care care evolueazq ‘n limitele unei
realitayi hotqrkte wi implementate de Dumnezeu ‘nsuwi. Femeia trebuie sq fie
nu un <cap al familiei>, ci un ajutor potrivit. Consecinyele cqderii din Eden
au awezat-o ‘ntr-o dependenyq subordonatq celui din coasta cqruia a fost
colegial scoasq.
(<Femeii i-a zis: <Voi mqri foarte mult suferinya wi ‘nsqrcinarea
ta; cu durere vei nawte copii wi dorinyele tale se vor yine dupq
bqrbatul tqu, iar el va stqpkni peste tine> (Geneza 3:16).) Footnote
C. H. Spurgeon a spus: <Orice tont poate fi numqrul unu, dar pentru
a funcyiona ca numqrul doi se cere o ‘nyelepciune cu totul wi cu totul
deosebitq>. Dacq vrei sq fi p binecuvkntare pentru bqrbatul tqu, fq aceste
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patru lucruri pe care le-a fqcut ea pentru Ahawverow:

1. Roagq-te pentru el
<Estera a trimis sq spunq lui Mardoheu: <Du-te, strknge pe toyi Iudeii care
se aflq ‘n Susa wi postiyi pentru mine, fqrq sq mkncayi nici sq beyi, trei zile,
nici noaptea, nici ziua. Wi eu voi posti odatq cu slujnicele mele; apoi voi intra
la ‘mpqrat, ‘n ciuda legii; wi, dacq va fi sq per, voi peri.> (Estera 4:15-16).
Probabil cq, dupq Biblie, cea mai importantq carte pe care a citit-o soyia
mea a fost: <Ce se ‘ntkmplq atunci cknd femeile se roagq?> ({hat Happens
{hen {omen Pra] de Evel]n Christenson, Victor Boo\s, 1992, ISBN:
0896939758)
Aleasq din cauza frumuseyii ei trumewti, Estera wtia din educayia primitq
de la Mardoheu ceea ce scrisese ‘mpqratul Solomon:
<Dezmierdqrile sunt ‘nwelqtoare wi frumuseyea este dewartq, dar femeia
care se teme de Domnul va fi lqudatq> (Proverbe 31: 30).
Textul din Estera 2:12 ne spune cq Ahawverow a continuat obiceiul de a-wi
mqri haremul de cadkne wi dupq ce Estera devenise ‘mpqrqteasq. Nesqyioasa
goanq dupq iluzoria ‘mplinire a trupului ‘l mknase pe Ahawverow spre trupul
altor concubine wi Estera nu se mai bucura de cqutarea de altqdatq. Ea ‘i
spune lui Mardoheu: < ... eu n-am fost chematq la ‘mpqrat de treizeci de zile>
(Estera 4:11).
Ce poate face o femeie care nu mai este ‘n grayiile bqrbatului ei? Cum ‘l mai
poate ea influenya? Biblia ne spune cq Estera a alergat la arma rugqciunii:
<Du-te, strknge pe toyi Iudeii care se aflq ‘n Susa wi postiyi pentru mine,
fqrq sq mkncayi nici sq beyi, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Wi eu voi posti
odatq cu slujnicele mele; apoi voi intra la ‘mpqrat, ‘n ciuda legii; wi, dacq va
fi sq per, voi peri> (Estera 4:16).
“n loc sq se pregqteascq sq fie ckt mai frumoasq ‘n trei zile, Estera
alege sq se roage wi ... sq posteascq trei zile. Ckt de extraordinar! Femeia
aceasta wtia ceea ce majoritatea femeilor nu wtiu. Deasupra tuturor lucrurilor
existq un Dumnezeu care ne-a dqruit unul altuia wi care are un plan pentru
viaya de familie. “nainte de a cere o audienyq la soyul ei, Estera merge ‘n
audienyq la Dumnezeul care ‘i dqruise acest soy. Ea merge la autoritatea
supremq a cqsniciei ei. Awa cum wtiyi, demerdul ei a declanwat apoi cascada
evenimentelor providenyiale care au urmat.

2. Saturq-l
Una din cele mai fundamentale concluzii despre familie este cq
<dragostea bqrbatului trece prin ... stomac.> Drumul cqtre inima unui soy nu
trece doar prin dormitorul familiei, dacq n-a trecut mai ‘ntki prin ... bucqtqrie.
Estera wtie lucrul acesta wi ‘wi dq seama cq soyul ei nu este ‘ncq pregqtit
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pentru o discuyie. Chiar dacq el pare binevoitor, Estera vrea sq-l pregqteascq
awa cum trebuie:
<Cknd a vqzut ‘mpqratul pe ‘mpqrqteasa Estera ‘n picioare ‘n
curte, ea a cqpqtat trecere ‘naintea lui. Wi ‘mpqratul a ‘ntins Esterei
toiagul ‘mpqrqtesc, pe care-l yinea ‘n mknq. Estera s-a apropiat wi
a atins vkrful toiagului. “mpqratul i-a zis: <Ce ai tu, ‘mpqrqteasq
Estero wi ce ceri? Chiar dacq ai cere jumqtate din ‘mpqrqyie, ‘yi voi
da.> Estera a rqspuns: <Dacq ‘mpqratul gqsewte cu cale, sq vinq
‘mpqratul astqzi cu Haman la ospqyul pe care i l-am pregqtit> (Estera
5:2-4).
Cum trebuie sq fi stat Estera la masq dupe trei zile de post wi de
rugqciune? Cu destulq grayie pentru ca sq-l impresioneze pe soyul ei,
‘mpqratul, dar wi cu destulq credinyq ca sq-L facq pe Dumnezeu sq-i miwte
inima. La sfkrwitul banchetului, Ahawverow ‘wi repetq oferta:
<Wi pe cknd beau vin, ‘mpqratul a zis Esterei: <Care este cererea
ta? Ea ‘yi va fi ‘mplinitq. Ce dorewti? Chiar dacq ai cere jumqtate din
‘mpqrqyie, o vei cqpqta> (Estera 5:6).
Dacq ewti femeie, oare ce ai fi rqspuns ‘n faya unei asemenea oferte? Nu
cumva ai fi crezut cq soyul tqu yi-a cqzut ‘n plasq wi te-i fi grabit sq-i spui tot
ce ai pe inimq? Dacq ai fi fqcut awa, te-ai fi pripit wi s-ar fi putut sq nu iasq
bine. Estera ‘l invitase wi pe haman la ospqy. Problema ei este cq omul acesta
este preferatul soyului ei wi wtie cq trebuie sq-l pregqteascq wi mai mult pentru
ceea ce va trebui sq-i spunq. Dewi problema era presantq, dewi soarta a sute de
mii de iudei era ‘n cumpqnq, Estera nu se grqbewte. Ea wtie cum trebuie sq se
poarte cu un bqrbat. Estara se gkndewte la Ahawverow, dar ‘l are ‘n vedere wi
pe ... Haman.

3. Ia-l uwor, nu-l skcki, nu-l ‘mpinge
<Estera a rqspuns: <Iatq ce cer wi ce doresc. Dacq am cqpqtat
trecere ‘naintea ‘mpqratului wi dacq gqsewte cu cale, ‘mpqratul sq-mi
‘mplineascq cererea wi sq-mi facq dorinya, sq mai vinq ‘mpqratul cu
Haman wi la ospqyul pe care li-l voi pregqti wi mkine voi da rqspuns
‘mpqratului dupq porunca lui> (Estera 5:7-8).
Phiologia modernq a descoperit cq existq o mare deosebire ‘ntre gkndirea
femininq wi gkndirea masculinq. Inteligenya femeii este predominant intuitivq
wi merge <’n salturi>. Inteligenya bqrbatului este rayionalq wi cere parcurgerea
unui proces, prin comparayie, lent ‘nspre concluzii. Ra] Confort, un
neozeelandez, observa cq de ckte ori i s-a adresat unui bqrbat, Dumnezeu a
folosit un apelativ repetativ, de parca bqrbatul ar avea nevoie sq-wi audq de
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douq ori numele ‘nainte de a pricepe cq este vorba despre el.
<Avraame, Avraame, ...> (Gen. 22:11)
<Simone, Simone, ...> (Luca 22:31)
<Saule, Saule, ...> (Fapte 9:4)
“n vizitele male pastorale, o sorq m-a rugat sq-i repar uwa de la intrare:
<I-am spus soyului meu de acum douq sqptqmkni, dar el n-are timp ...> Eram
‘ntre prieteni, awa cq m-am dus ;la soyul acelei femei wi i-am spus: <Vrei sq te
ajut sq repari uwa? Chiar n-ai timp?>
<Da de unde ...> mi-a rqspuns el. Nevastq-mea crede cq toate se pot face
la comandq ... Mie ‘mi trebuie timp. O uwq se poate repara ‘n multe feluri ...
Mq gkndesc care este mai ieftin wi mai bum wi nu wtiu dacq n-ar fi mai simplu
sq mq duc la magazin sq cumpqr una nouq. Ce wtie ea? Ea spune o datq wi
crede cq se poate face peste noapte ...>
“n excelenta ei carte, <Men Are Li\e {affles - {omen Are Li\e
Spaghetti>, (care s-ar putea traduce prin <Bqrbayii sunt colyunawi, iar femeile
spaghete>) Bill Farrel and Pam Farrel subliniazq distincyia dintre cele
douq sexe prin deosebirea dintre colyunawi wi spaghete. Mintea bqrbatului
lucreazq sistematic, cantonkndu-se ‘ntr-un anumit subiect. Mintea femininq
lucreazq concomitent la mai multe subiecte, interconectkndu-le wi fqckndu-le
interdependente. Ca sq fie sigurq cq este ‘nyeleasq, o soyie ‘nyeleaptq se va
asigura cq soyul ei a pqrasit preocuparea anterioarq wi s-a <strqmutat> cu toatq
atenyia ‘n noua temq de discuyie.
Estera cunoawte wi aceastq tainq a cqsniciei: bqrbatul nu trebuie grqbit! Nu
este bine sq-l ‘mpingi de la spate. Nu este folositor sq-l cicqlewti. Lui trebuie
sq-i dai timp, sq-l iei cu uwurelul ...
Urmqriyi ckt de frumos wi tactic vorbewte aceastq soyie ‘nyeleaptq: < Dacq
am cqpqtat trecere ‘naintea ‘mpqratului wi dacq gqsewte cu cale, ‘mpqratul
sq-mi ‘mplineascq cererea wi sq-mi facq dorinya, sq mai vinq ‘mpqratul cu
Haman wi la ospqyul pe care li-l voi pregqti wi mkine.>

4. Fq-l sq se simtq important pentru tine (<Scapq-mq!)
Cknd acest <mkine a venit> wi cknd Ahawverow era pregqtit rin pawii fqcuyi
anterior de Estera, ‘mpqrqteasa vorbewte. Chiar wi acum ‘nsq, cuvintele ei
se dovedesc a fi pregqtite din timp, nepripite wi pline de ‘nyelepciune. O
femeie wqtie sq ckwtige prin aparenta ei slqbiciune. O soyie priceputq tie sq-wi
facq soyul sq se simtq important ‘n viaya ei wi ‘n stare sq-i asigure fericirea
wi bunqstarea. Orice femeie care vrea sq fie tratatq ca o Ileana Cosknzeana
trebuie sq wtie sq-wi facq soyul sq se simta asemenea lui Fqt-Frumos!
Urmqriyi dialogul dintre Estera wi soyul ei:
< “n aceastq a doua zi, ‘mpqratul a zis iarqwi Esterei, pe cknd
beau vin: <Care este cererea ta, ‘mpqrqteasq Estero? Ea ‘yi va fi
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‘mplinitq. Ce dorewti? Chiar dacq ai cere jumqtate din ‘mpqrqyie, o
vei cqpqta.>
“mpqrqteasa Estera a rqspuns: <Dacq am cqpqtat trecere ‘naintea
ta, ‘mpqrate wi dacq gqsewte cu cale ‘mpqratul, dq-mi viaya: iatq
cererea mea; wi scapq pe poporul meu: iatq dorinya mea!> (Estera
7:2-3).
Femeia care ‘ncearcq sq conducq casa ‘n locul bqrbatului ei este
ne’nyeleaptq! Femeia care ‘l batjocorewte pe bqrbatul ei pentru cq nu-wi
conduce casa cum se cuvine este ne’nyeleaptq! Femeia ‘nyeleaptq este aceea
care-wi ‘mpinge prin civinte ‘nyelepte wi prin atitudini binevoitoare spre
poziyia wi rolul pe care Dumnezeu i l-a destinat ‘n tiparul vieyii de familie!
Uitayi-vq cum a reacyionat Ahawverow la rugqmintea Esterei. priviyi
zbuciumul lui lquntric. Uitay-vq cum iese afarq ‘n curte ca sq se gkndeascq
la ceea ce are de fqcut. Priviyi-l cum intrq hotqrkt ‘napoi wi cum sare sq apere
onoarea wi viaya femeii care-i era soyie:
<Cknd s-a ‘ntors ‘mpqratul din grqdina casei ‘mpqrqtewti ‘n
odaia ospqyului, a vqzut pe Haman cq se aruncase spre patul pe
care era Estera wi i-a zis: <Cum, sq mai wi silewti pe ‘mpqrqteasq, la
mine, ‘n casa ‘mpqrqteascq?> Cu au iewit cuvintele acestea din gura
‘mpqratului, i-au wi acoperit faya lui Haman> (Estera 7:8).
Vorba dulce mult aduce! Vorba ‘nyeleaptq aduce ‘nsq wi mai mult. Una
din cele mai frumoase ilustrayii ale acestui adevqr este Abigail din Vechiul
Testament. Ea rqspunde tuturor acelora care se ‘ntreabq: Pknq unde trebuie
sq asculte o soyie de soyul ei? Trebuie ea sq-l cinsteascq wi pe un soy care nu
meritq? Ckt de mare poate fi <neascultarea> unei soyii ‘n situayiile ‘n care
are de a face cu un soy ierwit din ‘nyelepciunea unui bqrbat destinat sq aducq
bunqstarea peste familia lui? Ce poate face o femeie ‘nyeleaptq atunci cknd
soyul ei pare cq a <’nebunit>?
Toate aceste ‘ntrebqri au fost adevqrate ‘n situayia lui Abigail. Soyul ei era
un caz patologic cunoscut de toatq lumea. Chiar wi numele lui era <Nabal>,
<nebun>. Ce poate face o femeie care ajunge soyia unui astfel de soy?
Dewi era ‘ndreptqyitq ‘n ochii multora sq se bucure cq ar putea sq scape
de el, Abigail n-o face. Urmqriyi-o cum reacyioneazq ‘n faya ameninyarii care
venea din partea lui David penste casa soyului ei:
<Unul din slujitorii lui Nabal a venit wi a zis cqtre Abigail,
nevasta lui Nabal: <Iatq cq David a trimis din pustie niwte soli sq
‘ntrebe de sqnqtate pe stqpknul nostru wi el s-a purtat rqu cu ei. Wi
totuwi oamenii acewtia au fost foarte buni cu noi; nu ne-au ocqrkt
wi nu ni s-a luat nimic, ‘n tot timpul ckt am fost cu ei ‘n ckmp.
Ne-au fost zid wi zi wi noapte, ‘n tot timpul ckt am fost cu ei, la
pqscutul turmelor. Sq wtii acum wi vezi ce ai de fqcut, cqci pierderea
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stqpknului nostru wi a ‘ntregii lui case este hotqrktq wi el este awa de
rqu ‘nckt nimeni nu ‘ndrqznewte sq-i vorbeascq.
Abigail a luat ‘ndatq douq sute de pkini, douq burdufuri cu vin,
cinci oi pregqtite, cinci mqsuri de grku prqjit, o sutq de turte de
stafide wi douq sute de legqturi de smochine. Le-a pus pe mqgari, wi
a zis slujitorilor sqi: <Luayi-o ‘naintea mea wi eu voi veni dupq voi.
N-a spus nimic bqrbatului ei Nabal. Ea a ‘ncqlecat pe un mqgar, a
pogorkt muntele pe un drum tufos wi iatq cq David wi oamenii lui
se pogorau ‘n faya ei, awa cq i-a ‘ntklnit. David zisese: <”n zadar am
pqzit tot ce are omul acesta ‘n pustie, de nu s-a luat nimic din tot
ce are, cqci mi-a ‘ntors rqu pentru bine. Dumnezeu sq pedepseascq
pe robul squ David cu toatq asprimea, dacq voi mai lqsa sq rqmknq
pknq la lumina zilei pe cineva de parte bqrbqteascq din tot ce este al
lui Nabal!>
Cknd a zqrit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe mqgar,
a cqzut cu faya la pqmknt ‘naintea lui David wi s-a ‘nchinat pknq la
pqmknt. Apoi, arunckndu-se la picioarele lui, a zis:
<Eu sunt de vinq, domnul meu! “ngqduie roabei tale sq-yi
vorbeascq la urechi wi ascultq cuvintele roabei tale. Sq nu-wi punq
domnul meu mintea cu omul acela rqu, cu Nabal, cqci, cum ‘i este
numele, awa este wi el; Nabal (Nebun) ‘i este numele wi este plin de
nebunie. Wi eu, roaba ta, n-am vqzut pe oamenii trimewi de domnul
meu. Acum, domnul meu, viu este Domnul wi viu este sufletul
tqu, cq Domnul te-a oprit sq verwi sknge wi sq te ajuyi cu mkna
ta. Vrqjmawii tqi, cei ce vor rqul domnului meu, sq fie ca Nabal!
Primewte darul acesta pe care-l aduce roaba ta domnului meu wi sq
se ‘mpartq oamenilor care merg dupq domnul meu.
Iartq, te rog, vina roabei tale, cqci Domnul va face domnului
meu o casq trainicq; iartq, cqci domnul meu poartq rqzboaiele
Domnului wi niciodatq nu va fi rqutate ‘n tine. Dacq se va ridica
cineva care sq te urmqreascq wi sq vrea sq-yi ia viaya, sufletul
domnului meu va fi legat ‘n mqnunchiul celor vii la domnul,
Dumnezeul tqu wi sq arunce cu prawtia sufletul vrqjmawilor tqi. Cknd
va face Domnul domnului meu tot binele pe care yi l-a fqgqduit wi
te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea domnul meu
nici mustrqri de cuget wi nici nu-l va durea inima cq a vqrsat sknge
degeaba wi cq s-a rqzbunat singur. Wi cknd va face Domnul bine
domnului meu, adu-yi aminte de roaba ta> (2 Samuel 25).
Nu-i de mirare cq David a wtiut sq aprecieze o asemenea femeie:
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<David a zis Abigailei: <Binecuvkntat sq fie Domnul,
Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astqzi ‘naintea mea!
Binecuvkntatq sq fie judecata ta wi binecuvkntatq sq fii tu ...> (1
Samuel 25:32-33).
Cazul lui Abigail ne aratq cq existq o formidabilq foryq ‘n fragilitatea
femininq. O femeie wtie wi poate sq-wi punq slabiciunea in slujba succesului.
Cknd Nabal a murit, David wi-a amintit de Abigail wi wi-a zis: O asemenea
femeie nu trebuie pierdutq. Ea wtie cum sq-wi trateze bqrbatul ei. Vreau sq o
am de nevastq.>
<David a trimis vorba Abigailei cq vrea s-o ia de nevastq.
Slujitorii lui David au ajuns la Abigail la Carmel wi i-au vorbit awa:
<David ne-a trimis la tine, ca sq te ia de nevastq.>
Ea s-a sculat, s-a aruncat cu faya la pqmknt wi a zis: <Iatq, roaba
ta se socotewte ca o roabq, gata sq spele picioarele slujitorilor
domnului meu.> Wi ‘ndatq Abigail a plecat, cqlare pe un mqgar wi
‘nsoyitq de cinci fete; a mers dupq solii lui David wi i-a fost nevastq>
(1 Samuel 25:39-42).
Exsitq oameni care se ‘ntreabq de ce s-a dat acestei cqryi numele <Estera>
wi nu <Mardoheu>. La urma urmei, Mardoheu a fost acela care a crescut-o
wi a educat-o pe Estera (Hadasa), Mardoheu a salvat viaya ‘mpqratului
Ahawverow, Mardoheu a fost acela care a ‘nvqyat-o pe Estera ce sq facq ‘n
acel ceas de crizq, Mardoheu a fost cinstit ca nimeni altul de ‘mpqratul
Ahawverow, Mardoheu a fost acela care a produs conflictul dintre Haman
wi iudei, Mardoheu a fost cel care a soluyionat aparent imposibila situayie a
pogromului, Mardoheu a ajuns mare demnitar la curtea lui Ahawverow wi el
<a scris aceste lucruri> ‘ntr-o poruncq destinatq sq facq din izbqvirea aceea o
sqrbqtoare comemorativq perpetuq!
Cum de nu poartq aceastq carte numele <Mardoheu>? De ce i s-a spus
<Estera>, nume pqgkn, nici mqcar <Hadasa>?
Poate cq singurul rqspuns este cq Dumnezeu vrea sq-i contrazicq pe cei
care-L ‘nvinuiesc de prejudiciu ‘mpotriva femeilor. Cartea este o dovadq
a atitudinii lui Dumnezeu fayq de <jumqtatea> cea fragilq a creayiei umane.
El nu L-a fqcut numai <sexul slab>, ci wi <cel frumos> wi mai ales <cel strict
necesar> wi potrivit ca ajutor pentru bqrbatul chemat sq-i poarte chipul wi
asemqnarea divinq ‘n contextul miraculos al creayiei universale.

Un parteneriat de 50%
Wtiu cq acest subtitlu pare greu de justificat de poziyia femeii ‘n imperiul
lui Ahawverow. Aparenyele ‘nsq, de cele mai multe ori, ‘nwealq. “ncepknd cu
Adam wi Eva wi terminknd cu ultima pereche de oameni care va trqi pe fayq
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pqmkntului, intenyia cu care Dumnezeu i-a awezat pe bqrbat wi pe femeie unul
lkngq altul este ‘nscrisq ‘n ‘nsqwi natura umanq. Gkndiyi-vq puyin la cuvintele
adresate Esterei de aparent galantonului Ahawverow:
<Ce ai tu, ‘mpqrqteasq Estero wi ce ceri? Chiar dacq ai cere
jumqtate din ‘mpqrqyie, ‘yi voi da> (Estera 5:3).
Oferta ‘mpqratului n-a fost o scqpare de moment. Ahawverow a fost gata
sq o repete wi la sfkrwitul banchetului dat ‘n cinstea lui:
<Wi pe cknd beau vin, ‘mpqratul a zis Esterei: <Care este cererea
ta? Ea ‘yi va fi ‘mplinitq. Ce dorewti? Chiar dacq ai cere jumqtate din
‘mpqrqyie, o vei cqpqta> (Estera 5:6).
Aceleawi cuvinte au fost rostite de ‘mpqrat wi la ospqyul de a doua zi:
<”n aceastq a doua zi, ‘mpqratul a zis iarqwi Esterei, pe cknd beau
vin: <Care este cererea ta, ‘mpqrqteasq Estero? Ea ‘yi va fi ‘mplinitq.
Ce dorewti? Chiar dacq ai cere jumqtate din ‘mpqrqyie, o vei cqpqta>
(Estera 7:2).
Mqrinimia lui Ahawverow a mers pknq la <jumqtate din ‘mpqrqyie>. Altfel
spus, ‘mpqratul ‘i oferea ‘mpqrqtesei ‘mpqryirea autoritqyii imperiale pe din
douq. Era un alt fel de a o asigura cq o considerq o <coregentq> a lui, o
partenerq <de la egal la egal> cu ‘mpqratul.
Fiecare bqrbat, chiar wi acela pe care-l teme o lume ‘ntreagq, trebuie sq se
supunq ordinii instituite de Dumnezeu ‘n economia familiei.
Un apel asemqnqtor apare wi ‘n Noul Testament, ‘n ‘nvqyqtura apostolului
Pavel: <Bqrbayilor, purtayi-vq wi voi, la rkndul vostru, cu ‘nyelepciune cu
nevestele voastre, dknd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor
mowteni ‘mpreunq cu voi harul vieyii, ca sq nu fie ‘mpiedecate rugqciunile
voastre> (1 Petru 3:7).
Blestemul datorat cqderii ‘n pqcat a awezat-o pe femeie ‘ntr-o poziyie de
subordonare fayq de bqrbat:
<Femeii i-a zis: <Voi mqri foarte mult suferinya wi ‘nsqrcinarea ta; cu
durere vei nawte copii wi dorinyele tale se vor yine dupq bqrbatul tqu, iar el va
stqpkni peste tine> (Gen. 3:16).
Aceasta nu ‘nseamnq o diferenyq de valoare, ci doar una de poziyie ‘n
modul de funcyionare a familiei. Apostolul Pavel confirmq aceastq realitate
cknd ne spune <cq bqrbatul este capul femeii wi cq Dumnezeu este capul lui
Hristos> (1 Cor. 11:3). Dupq cum Isus Christos este una cu Tatql, intenyia
cu care a fost creatq femeia a fost ca wi ea sq fie <una> cu bqrbatul. Aceastq
realitate este ‘nscrisq ‘n definirea femeii ca <un ajutor potrivit> pentru bqrbat.
Dacq pknq wi un tiran absolut ca Ahawverow wi-a dat seama de poziyia wi
valoarea soyiei lui, bqrbayii de azi ar face bine sq-wi preyuiascq wi ei cum se
cuvine nevestele.
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Date wi informayii
ajutqtoare

1. Contexul istoric: Ezra wi Neemia, Hagai, Zaharia wi Maleahi
2. Haremul
3. Horoscopul
4. Cosmogonia biblicq

1. Contextul istoric: Ezra wi Neemia
Vremurile grele, evenimentele care au schimbat lumea au scos la ivealq
mereu <oamenii providenyiali> care au fost mknayi de un destin special wi au
avut un puternic wi coplewitor sentiment al datoriei.
Perioada tulbure a robiei babiloniene wi a re’ntoarcerii evreilor ‘n vatra
Canaanului israelizat a scos la ivealq o pleiadq de astfel de oameni. Famenul
Daniel wi prietenii lui ‘n Babilon, Ezechiel ‘ntre prinwii de rqzboi de la
rkul Chebar, ‘mpqrateasa Estera wi sfetnicul Mardoheu ‘n Susa, paharnicul
‘mpqrqtesc Neemia la Susa, Zorobabel wi profeyii Hagai wi Zaharia ‘n fruntea
unui popor dezorientat wi dezorganizat ‘n Ierusalim au fost toyi oameni ai
datoriei. Ei au fqcut <isprqvi mari>, nu neapqrat pentru cq au fost mai buni,
mai mari, mai curajowi deckt ceilalyi, ci pentru simplul motiv cq, atunci cknd
au avut de ales, au acceptat sq umble ‘n <faptele bune pe care Dumnezeu
le-a pregqtit mai dinainte> pentru ei. Aceiawi aventurq ne este oferitq astqzi
fiecqruia dintre noi.
Este evident cq acest grup de oameni, Mardoheu, Estera, Ezra, Neemia,
Zaharia wi Maleahi, care au trqit vremea ‘ntoarcerii din exil pentru refacerea
fiinyei nayionale sunt toyi la un loc wi fiecare ‘n parte <oameni providenyiali>.
Viaya lor a fost afectatq definitiv wi definitoriu de datoria careia au trebuit sq-i
subordoneze totul, preocupqri, pasiuni, timp, confort wi chiar siguranya vieyii.
Ca wi Estera, fiecare din acewti oameni au fost rknduiyi <pentru o vreme ca
aceasta>.
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Ezra, Neemia wi Estera sunt cqryile renawterii nayiunii iudaice. Cele
trei cqryi: Ezra, Neemia wi Estera - ‘ncheie seria celor 17 cqryi istorice care
alcqtuiesc prima secyiune a Vechiului Testament. Aceste trei cqryi trebuiesc
studiate ‘mpreunq deoarece ele ‘nregistreazq lucrarea lui Dumnezeu cu
poporul Israel dupq ‘ntoarcerea evreilor din robia Babilonianq. Ezra wi
Neemia se ocupq de <rqmqwiya> care s-a ‘ntors ‘n Ierusalim wi ‘n Iudeia, iar
Estera explicq ce s-a ‘ntkmplat cu poporul care a preferat sq rqmknq prin
yqrile ‘n care fuseserq duwi. Pentru o mai bunq ‘nyelegere a acestor cqryi care
marcheazq sfkrwitul cronicilor istorice este bine sq citim wi ultimele trei cqryi
din secyiunea cqryilor profetice: Hagai, Zaharia wi Maleahi, cqci ei au fost
profeyii ridicayi de Dumnezeu ‘n Israel ‘n perioada de dupq robie.
Acyiunea cqryii Estera nu poate fi ‘nyeleasq corect deckt ‘n contextul
dat de Ezra wi Neemia. Iatq de ce vom arunca ckte o privire scurtq asupra
fiecqreia.

Ezra - marele cqrturar
Asemenea Esterei, Ezra este un om providenyial prin care Dumnezeu
‘i izbqvewte pe evrei. Dacq prin Estera, Iehova produce o izbqvire fizicq
a neamului, prin Ezra, El produce una spiritualq. Ezra a fost wi el un om
al datoriei: misiunea lui a fost extreme de important pentru renawterea
spiritual a poporului evreu reawezat ‘n tiparele strqbune ca sq-wi poatq ‘mplini
<datoria> mesianicq.

Titlul:
Dacq aceastq carte ar fi fost numitq nu dupq numele autorului ei, ci
dupq conyinutul pe care ‘l are, ea ar fi putut fi intitulatq: <Cartea restaurqrii>,
<Cartea repatrierii> sau <Cronica rqmqwiyei lui Iuda>. Dacq ar fi fost numitq
dupq numele eroilor ei principali, ar fi trebuit sq i se spunq: <Cartea lui
Zorobabel wi a lui Ezra>. Titlul ei este ‘nsq <Ezra> wi aceasta subliniazq wi
mai mult rolul jucat de aceastq extrordinarq personalitate ‘n lucrarea pe care
Dumnezeu a fqcut-o pentru reawezarea Israelului ‘n tiparul divin.

Autorul:
Ezra face parte din marele triumvirat al cqrturarilor responsabili pentru
scrierea Vechiului Testament sau <Talmudul>: Moise, Samuel wi Ezra. Moise
a pus laolaltq cqryile ‘nceputului, Samuel a cules wi a adqugat la scrierile lui
Moise cqryile nemului pknq ‘n vremea monarhiei, iar Ezra a scris, a cules wi
a colectat cronicile necesare redobkndirii identitqyii de dupq vremea exilului
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Babilonian. Moise, Samuel wi Ezra sau ‘nceputul, mijlocul wi sfkrwitul
cronicilor de istorie ale poporului evreu.
Despre Ezra se pot spune cuvintele rostite de Chesterton despre prietenul
squ S[ift: <El a urkt generayia lui perversq destul ca sq vrea sq o schimbe, dar
a wi iubit-o suficient de mult ca sq o vadq meritknd aceastq schimbare>.
Prin Talmud, tradiyia evreiascq ‘l considerq pe Ezra unul dintre cei mai
proeminenyi lideri din istoria lui Israel. Lui ‘i sunt atribuite cinci lucrqri
capitale pentru identitatea evreilor ca neam:
(1) <Sinagoga cea mare>, ‘nfiinyatq de el ‘n Babilon. Aceastq wcoalq
rabinicq era alcqtuitq dintr-un numqr de 120 de membri, toyi urmawi ai
profeyilor wi ‘ntemeietori ai grupqrii <cqrturarilor> care au pqstrat wi transmis
apoi scrierile sfinte evreiewti.
(2) Alcqtuirea <canonului> Vechi Testamental. Sub acest nume este
descrisq <culegerea de Scripturi sfinte evreiewti recunoscute de toyi evreii ca
avknd autoritate dumnezeiascq>. Ezra le-a awezat pe toate ‘n trei categorii
distincte numindu-le: Legea, Profeyii wi Scrierile.
(3) Trecerea de la scrierea anticq ebraicq la scrierea evreiascq cu caractere
grafice asiriene;
(4) Alcqtuirea Cronicilor ca un rezumat al istoriei evreiewti wi scrierea
cqryilor Ezra wi Neemia.
(5) “nfiinyarea sinagogilor locale ca locuri ‘n care poporul sq citeascq wi sq
‘nveye perceptele religiei evreiewti.
Faptul cq Ezra este socotit autorul cqryilor 1 wi 2 Cronici, precum wi a
cqryilor Ezra wi Neemia, nu ‘nseamnq cq el nu a folosit fragmente din scrierile
altor autori sau cq poryiunea autobiograficq din cartea Neemia nu a fost scrisq
de Neemia ‘nsuwi.

Data:
Cartea se ocupq cu unul dintre cele mai importante evenimente din
istoria Israelului: ‘ntoarcerea din robie. Aceastq ‘ntoarcere nu s-a fqcut ‘ntr-o
singurq etapq , ci ‘n mai multe. Tot awa wi pentru consemnarea evenimentelor
putem presupune cq existq mai multe date ale scrierii. Refacerea vieyii
religioase a Israelului a durat o perioadq de aproximativ o sutq de ani. “n
acest interval de timp au existat douq perioade mai mici de o excepyionalq
importanyq:
1. Cei 20 de ani (537-517 ‘.Ch.) scurwi ‘ntre darea decretului lui Cirpersanul wi pknq ‘ntr-al waselea an al domniei lui Dariu-medul, ‘n care, sub
conducerea lui Zorobabel ca guvernator wi Iosua ca preot, poporul a rezidit
Templul.
Pentru cunoawtera evenimentelor din aceastq perioadq citiyi Ezra 1-6,
Zaharia wi Hagai, ultimele douq capitole din cartea 1 Cronici, primul capitol
din cartea 2 Cronici, Psalmii 126 wi 137, precum wi referinyele despre
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‘mpqratul persan Cir din cartea profetului Isaia (Isaia 44:23 pknq la 45:8).
2. Cei 25 de ani (458-433 ‘.Ch.) ‘n care Neemia, ca guvernator, Ezra, ca
preot au condus lucrarea de refacere a zidurilor Ierusalimului. “n vremea
aceea a activat profetul Maleahi.
“n cartea Ezra ne ‘ntklnim cu amkndouq aceste perioade. “n Neemia
gqsim numai cea de a doua perioadq.

Contextul istoric:
Evreii au fost duwi ‘n robie mai ‘ntki de asirieni (1 “mp. 17) wi apoi de
babilonieni (2 “mp. 25). Dupq 70 de ani de robie, ‘mpqratul persan Cir
le-a dat dreptul de a se ‘ntoarce ‘n yara lor. Babilonul cqzuse ‘ntre timp sub
cucerirea medo-persanilor (Octombrie 539 ‘.Ch.). Cele zece seminyii luate ‘n
robie de asirieni nu s-au mai ‘ntors ‘n Israel.
“n anul 537 ‘.Ch. s-au ‘ntors ‘n Israel primii evrei veniyi din robie. “n anul
516 ‘.Ch. a fost ‘ncheiatq reclqdirea Templului. “n anul 479 ‘.Ch. Estera a
devenit ‘mpqrqteasa Persiei. (Ca soyie a lui Xerxes). “n anul 458 ‘.Ch. Ezra a
condus cel de al doilea convoi de evrei care s-au ‘ntors din robie. “n anul 445
‘.Ch. Neemia a reconstruit zidurile Ierusalimului.

Conyinutul cqryii:
Ezra ne aduce ‘naintea ochilor cel de al doilea <Exod> din istoria evreilor.
Primul avusese loc ‘n Egipt sub conducerea lui Moise. Cel de al doilea are
loc acum din Babilon sub conducerea lui Ezra. Ca wi Moise, Ezra este un
om al cqryii, cu o educayie aleasq wi destinat sq alcqtuiascq culegerea de cqryi
sfinte ale neamului. Avem toate motivele sq credem cq la ‘nceput, 1 wi 2
Cronici, Ezra wi Neemia au format o singurq cronicq. Evreii wi crewtinii din
primele veacuri l-au considerat pe Ezra drept autor al acestor compilayii.
Numqrul celor ‘ntorwi din Babilon cu ocazia plecqrii primului convoi a
fost de aproximativ 50.000 de oameni. Este un numqr relativ mic fayq de
totalul evreilor care plecaserq ‘n robie wi cu mult mai mic deckt numqrul total
al evreilor aflayi ‘n exil la aceea orq. Cei ce s-au ‘ntors au alcqtuit ‘ntr-adevqr
numai o <rqmqwiyq><D>. Ceilalyi au preferat sq uite necazurile strqmowilor lor
wi s-au hotqrkt sq rqmknq ‘ntre neamurile printre care fuseserq strqmutayi. Se
poate ca mulyi dintre ei sq fi reuwit ‘ntre timp sq-wi facq un rost wi o situayie
materialq prosperq. Perspectiva ‘ntoarcerii ‘n sqrqcia Israelului pentru a-i
rezidi dqrkmqturile nu a pqrut prea atrqgqtoare multora dintre ei. “ntoarcerea
celor 50.000 wi faptele lor sunt descrise ‘n primele 6 capitole ale cqryii Ezra.
Celelalte capitole, (7-10), descriu ‘ntoarcerea lui Ezra la Ierusalim wi lucrarea
lui de refacere wi reformq spiritualq a poporului.

Cuvinte cheie, teme caracteristice:
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“ntreaga carte graviteazq ‘n jurul declarayiei urmqtoare: <Cqci Ezra ‘wi
pusese inima sq adknceascq wi sq ‘mplineascq Legea Domnului, wi sq ‘nveye
pe oameni ‘n mijlocul lui Israel legile wi poruncile>. (Ezra 7:10)
O altq problemq caracteristicq este problema <divoryului> de femeile
strqine.
Cu toatq aversiunea lui Dumnezeu fayq de <despqryirea dintre soyi>,
finalul cqryii lui Ezra ne prezintq un caz special ‘n care o astfel de despqryire
nu numai cq este preferabilq, ci chiar obligatorie! De ce aceasta?
Mai ‘ntki pentru cq o astfel de unire cu femei din alte popoare fusese
categoric interzisq ‘n Lege (Exod. 23:31-33; 34:12-16; Deut. 7:1-4).
“n al dopilea rknd, pentru cq unirea cu femeile strqine a adus ‘ntotdeauna
‘n Israel idolatria pqgknq. Problema pe care a avut-o Solomon este descrisq
‘n 1 “mpqrayi 11:1-8. Poporul care s-a ‘ntors acum din robie avea nevoie sq
evite cqderea ‘ntr-o idolatrie pentru care tocmai plqtiserq atkt de scump.
Mesajul cqryii: Cartea lui Ezra este un tipar pentru miwcqrile de trezire
spiritualq. Conyinutul ei ne aratq 6 pawi spre o stare dupq voia lui Dumnezeu:
1. “ntoarcerea ‘n yarq (cap.1 wi 2) - revenirea la strqvechea vatrq a
credinyei.
2. Reclqdirea altarului (cap. 3:1-6 - reluarea unei vieyi de rugqciune.
3. Reclqdirea Templului (3:8-13) - reconsiderarea atitudinii fayq de
Dumnezeu.
4. “nfruntarea duwmanilor (cap.4) - respingerea ispitelor wi tentayiilor care
ne-ar putea opri din drum.
5. “ndemn profetic (5:1-6:14) - supunerea fayq de autoritatea Cuvkntului
lui Dumnezeu.
6. Terminarea Templului (6:15-22) - perseve-renya ‘n ascultarea wi
cinstirea Domnului.
O astfel de refacere spiritualq trebuie sq se producq din cknd ‘n cknd ‘n
fiecare dintre noi. Ea este necesarq mai ales atunci cknd crewtinismul nostru
s-a poticnit undeva ‘n trecut wi ajungem sq ne dqm seama cq trqim >robia>
sub apqsarea duwmanilor sufletului nostru. Din cknd ‘n cknd este bine sq
se ridice ckte un Pavel care sq preia mesajul lui Ezra wi sq ne ‘ntrebe: <Oh,
Galateni nechibzuiyi! Cine v-a fermecat pe voi, ‘naintea ochilor cqrora a fost
zugrqvit Isus Christos ca rqstignit?> <Voi alergayi bine; cine v-a tqiat calea ca
sq n-ascultayi de adevqr?> (Galat. 3:1; 5:7).
Mesajul despre Dumnezeu pe care ‘l gqsim ‘n aceastq carte poate
fi parafrazat cu un text din Ie-remia: <Cqci Domnul nu leapqdq pentru
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totdeauna. Ci, cknd mkhnewte pe cineva, Se ‘ndurq iarqwi de el, dupq
‘ndurarea Lui cea mare> (Plkngerile lui Ieremia 3:31-32).

Neemia - paharnicul de la Susa
Neemia este tot un om <aflat la datorie>, ca paharnic ‘n slujba ‘mpqratului
Babilonian. Un paharnic era un om de mare ‘ncredere wi trebuia sq-wi facq
bine datoria. Neemia a riscat ‘nsq sq aparq trist ‘naintea ‘mpqratului (putknd
fi pedepsit aspru wi scos din slujbq pentru aceasta) pentru cq a simyit o
chemare <mai ‘naltq>. Dumnezeu l-a cheamat sq plece din confortul de
la palat wi sq se ‘ngrijeascq de soarta evreilor aflayi la Ierusalim. Aceasta
<datorie> l-a fqcut sq stea departe de palatul din capital imperialq wi sq-wi
identifice soarta cu viaya celor din Ierusalim, sq oboseascq supraveghind
procesul de reconstruire a zidurilor wi sq-wi riwte chiar viaya ‘n ‘nfruntarea
cu Tobia wi Sambalat, duwmanii poporului squ. A fost o <datorie> de care
paharnicul s-a achitat cu brio.
Misiunea lui Neemia a primit sprijin din parte a doi profeyi: Zaharia
wi Hagai, care au fost trimiwi de Dumnezeu sq le aducq evreilor aminte de
prioritatea datoriei lor fayq de Dumnezeu, ‘n detrimentrul preocupqrilor
pentru propria lor propqwire.
Exilul babilonian a semnat actul de deces al limbii ebraice vechi.
Poporul nqscut ‘n robie vorbea limba aramaicq. De aici s-au tras o seamq de
dificultqyi legate de educayia religioasq. Cu unele dintre ele ne vom ‘ntklni ‘n
cartea Neemia.

Titlul:
Neemia a fost unul dintre evreii rqmawi ‘n <diaspora> (rqspkndire) atunci
cknd ‘mpqratul Cir a dat evreilor decretul de ‘ntoarcere ‘n yara promisq. El a
ocupat funcyia de paharnic al ‘mpqratului Artarxerxes, o poziyie de onoare wi
de mare influenyq asupra deciziilor imperiale. Acest Artaxerxes a avut-o ca
mamq vitregq pe Estera, prinyesa iudeicq, care trqia fqrq ‘ndoialq ‘n perioada
de timp acoperitq de aceastq carte. Probabil cq influenya ei l-a ajutat pe
Neemia sq ocupe aceastq funcyie ‘naltq ‘n ierarhia de la curtea ‘mpqrqteascq.

Autorul:
Fqrq nici o ‘ndoialq cq pqryile scrise la persoana I-a sunt scrise de Neemia
‘nsuwi. (De la cap. 1 la 7 wi de la 12:27 la 13:31 care marcheazq sfkrwitul
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cqryii). Restul poate fi uwor contribuyia cqrturarului Ezra, awa cum am arqtat
deja ‘n introducerea fqcutq la cartea care-i poartq numele.

Data:
Aproximayiv 430 ‘.Ch. Prima venire a lui Neemia la Ierusalim <‘n luna
Nisan, anul al douqzecelea al ‘mpqratului Artaxerxe>, a fost stabilitq de
Societatea Astronomicq Britanicq, ca 14 Martie 445 ‘.Ch. A doua venire a
lui Neemia la Ierusalim a avut loc ‘n <al treizeci wi doilea an al ‘mpqratului
Artaxerxe>, ceea ce ‘nseamnq anul 432 ‘.Ch.

Contextul istoric:
Awa cum am arqtat, Neemia a sosit pentru prima datq la Ierusalim ‘n
anul 445 ‘.Ch. <Rqmqwiya> iudeilor ‘ntorwi din robie se afla deja ‘n yarq de
aproximativ 90 de ani. Zorobabel wi generayia lui muriserq ‘ntre timp. “n
cei 90 de ani de vieyuire ‘n Israel, evreii reconstruiserq Templul, e drept cu
dimensiuni mult mai mici wi mai modeste deckt fosta construcyie ridicatq
de Solomon. “ntreaga lucrare durase numai patru ani, patru luni wi zece zile
(Hagai 1:15; Ezra 6:15).
Dupq alyi 60 de ani a venit la Ierusalim wi Ezra ‘nsoyit de 2.000-3.000 de
oameni (Ezra 8:1-14). Condiyiile morale wi spirituale ‘n care trqiau evreii erau
de plkns. Mai marii poporului, preoyii, leviyii wi mulyi din popor contractaserq
cqsqtorii mixte cu femei din neamurile idolatre din jur. Chiar dacq nu a
produs o ‘ntoarcere totalq spre idolatrie, aceastq condiyie ‘ncuraja practicarea
ei pe teritoriul Israelului. Mai mult, stricarea puritqyii neamului punea ‘n
pericol ‘nsqwi existenya wi rolul lui distinct ‘n istorie. Nu este de mirare cq
Ezra s-a umplut de consternare wi de mknie (Ezra 9:3-15).
Dupq alyi 12 ani, s-a ‘ntoars la Ierusalim Neemia. Zidurile cetqyii erau
‘ncq ‘n ruinq, iar poporul fqrq viziune wi fqrq vlagq, departe de strqlucirea
care ar fi trebuit sq-i ‘ncununeze destinul mesianic.

Conyinutul cqryii:
Obiectivul vizitei lui Neemia a fost rezidirea zidurilor Ierusalimului. Am
vqzut cum cartea lui Ezra a fost ‘mpqryitq ‘n douq secyiuni majore: refacerea
Templului wi refacerea vieyii de ‘nchinqciune. Cartea lui Neemia se ‘mparte
similar ‘n: refacerea zidurilor cetqyii (Neemia 1-4) wi restaurarea poporului ‘n
ascultare wi ‘mplinire a Legii (Neemia 7-13). Cqrturarul Ezra a fost ajutorul
lui Neemia ‘n lucrarea de explicare a Legii cqtre popor (Neemia 8:1-18).

Mesajul cqryii:
Neemia este un exemplu de dedicayie wi dqruire. El a fost gata sq lase
prestigiul wi confortul de la curtea ‘mpqratului Artaxerxe pentru a participa
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la reconstrucyia materialq wi la restaurarea religioasq a poporului squ. Neemia
a realizat o lucrare monumentalq ‘ntr-un interval record de timp. Acest om a
fost un geniu al admi-nistrayiei wi organizqrii. Un studiu al metodelor folosite
de el este un izvor de inspirayie pentru conducqtorii din toate timpurile. El a
fost un om al rugqciunii, al credinyei, al curajului wi al acyiunii. Comentknd
viaya lui Neemia am putea spune: <Doamne, fq-ne spirituali ‘n ‘ntregime, dar
lasq-ne plini de naturaleye wi mai ales de spirit practic!>
		

Hagai
Titlul:
<Hagai> este o prescurtare a lui <Hagaiah> wi se poate traduce prin
<sqrbqtoarea Domnului>.

Autorul:
Numele lui Hagai apare de 9 ori ‘n textul cqryii (Hagai 1:1, 3, 12, 13;
2:1, 10, 13, 14, 20). Cknd este menyionat ‘n altq carte a Bibliei (Ezra 5:1;
6:14)Hagai apare profeyind alqturi de Zaharia, ‘ncercknd sq trezeascq
entuziasmului evreilor pentru rezidirea Templului din Ierusalim.

Data:
Profetul wi-a rostit mesajele ‘ntr-un interval de numai 4 luni, ‘ntre 1
Septembrie wi 24 Decembrie 520 ‘.Ch., la 15 ani dupq decretul dat de
‘mpqratul persan Cir, prin care s-a ‘ngqduit evreilor sq se re’ntoarcq ‘n yara
lor wi sq-wi reclqdeascq Templul.

Contextul istoric:
Hagai, Zaharia wi Maleahi sunt cei 3 profeyi care au fost ridicayi de
Dumnezeu ‘ntre evrei dupq revenirea din robia babilonianq. Cqryile lor
trebuie citite pe fondul evenimentelor istorice din Ezra, Neemia wi Estera.
“ntorwi din robie, evreii zqboveau sq reconstruiascq templul. Hagai wi Zaharia
au fost crainicii re’nceperii lucrqrilor.
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Conyinutul cqryii:
Mesajul profetic rostit de Hagai a constat ‘ntr-o serie de 4 cuvkntqri.
Conyinutul lor a alternat ‘ntre mustrare (primul wi al treilea) wi ‘ncurajare (al
doilea wi al patrulea). Poporul ajunsese mai preocupat cu ‘nfrumuseyarea
caselor proprii deckt de refacerea casei Domnului. Aceastq delqsare ‘n
problemele religioase n-a fost uwor de vindecat. Hagai a profeyit numai 4
luni, dar Dumnezeu l-a ridicat apoi pe Zaharia care a profeyit timp de 3 ani
de zile. Dupq ei, Dumnezeu a continuat sq mustre wi sq ‘ndemne poporul prin
Maleahi.
Mesajul proorocului Hagai este o chemare la o reawezare a prioritqyilor
‘n ierarhia stabilitq de Dumnezeu. El avertizeazq poporul de pericolul
neglijenyei ‘n slujirea Domnului. Hagai le aratq evreilor cq atkta timp ckt ei
nu se vor angaja sq-L slujeascq pe Domnul, Dumnezeu le va ‘ncurca treburile
wi le va opri binecuvkntarea: <Uitayi-vq cu bqgare de seamq la cqile voastre!
Vq awteptayi la mult, wi iatq cq ayi avut puyin; l-ayi adus acasq, dar Eu l-am
suflat. Pentru ce? zice Domnul owtirilor. Din pricina Casei Mele, care stq
dqrkmatq, pe cknd fiecare din voi aleargq pentru casa lui> (1:7,9).

Cuvinte cheie, teme caracteristice:
Cartea lui Hagai marcheazq o piatrq de hotar ‘n istoria lui Israel.
Rezidirea Templului nu s-a fqcut oricknd. Data fusese aleasq de Dumnezeu
din vewnicie. Acesta a fost motivul pentru care, tocmai atunci, Domnul
a trezit duhul lui Zorobabel prin lucrarea lui Hagai wi a lui Zaharia. Se
‘mpliniserq cei 70 de ani de <pustiire> rknduiyi de Dumnezeu asupra
Ierusalimului wi asupra Templului. Ieremia anunyase cq: <Yara aceasta
va fi o paraginq, un pustiu, wi neamurile acestea vor fi supuse ‘mpqratului
Babilonului timp de 70 de ani> (Ier. 25:11). La ‘ncheierea acestei perioade,
‘ngerul din cartea profetului Zaharia ‘ntreabq: <Doamne al owtirilor, pknq
cknd nu vei avea milq de Ierusalim wi de cetqyile lui Iuda, pe care Te-ai
mkniat ‘n acewti wapte zeci de ani?> (Zah. 1:12). Profetul Hagai este cel
trimis sq anunye celor din Ierusalim rqspunsul Domnului: <Din ziua aceasta,
“mi voi da binecuvkntarea Mea> (Hagai 2:19).

Mesajul cqryii:
“ntreaga carte este o ilustrayie pentru cuvintele Domnului Isus Christos
din Matei 6:33: <Cqutayi mai ‘ntki “mpqrqyia lui Dumnezeu wi neprihqnirea
Lui, wi toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra>.
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Zaharia
Titlul:
Cartea poartq numele autorului ei. <Ze\ar-Iah> se traduce prin:
<Dumnezeu ‘wi aduce aminte>, nume providenyial pentru cel ce anunyq
vremuri de binecuvkntare a Israelului.

Autorul:
Zaharia este un nume dat copiilor nqscuyi la bqtrkneye. “n textul Scripturii
ne ‘ntklnim cu nu mai puyin de 29 de personaje care au purtat aceastq
numire. Profetul Zaharia a fost <fiul lui Berechia, fiul lui Ido> (Zah. 1:1).
Ca wi predecesorii sqi, Ieremia wi Ezechiel, Zaharia a aparyinut neamului
preoyesc (Ezra 51; 6:14; Neemia 12:4,16). El a fost nqscut ‘n Babilon wi,
cknd ‘mpqratul Cir a dat decretul re’ntoarcerii, a venit ‘mpreunq cu bunicul
squ ‘napoi ‘n Palestina. A fost chemat de Dumnezeu la slujba profeyiei ‘ncq
de tknqr (Zah. 2:4) wi a activat la ‘nceput ‘mpreunq cu mai vkrstnicul Hagai
(Ezra 5:1; 6:14). Lucrarea lui s-a ‘ntins pe o perioadq de 3 ani de zile.
Domnul Isus ne spune ‘n Matei 23:35 cq Zaharia a fost <omorkt ‘ntre Templu
wi altar>, sfkrwind la fel ca un alt purtqtor al aceluiawi nume (2 Cron. 24:2021).

Data:
“mpreunq cu Zorobabel, cqpetenia poporului, Iosua, marele preot wi
Hagai profetul, Zaharia a fost folosit de Dumnezeu ‘n Ierusalim ‘ncepknd cu
anul 520 ‘.Ch.

Contextul istoric:
Ca wi Hagai, Zaharia este un profet al reconstrucyiei. El este ridicat de
Dumnezeu sq vorbeascq evreilor care se ‘ntorseserq ‘n Palestina dupq cei
70 de ani petrecuyi ‘n robia Babilonianq. Hagai a avut un mesaj aspru wi
critic; prin Zaharia, Dumnezeu a lucrat altfel. Mesajul lui Zaharia a trecut
repede peste neajunsurile prezentului descoperindu-le viitorul strqlucit care ‘i
awteaptq. Zaharia este un vestitor al slavei wi al lucrqrilor lui Mesia.

Conyinutul cqryii:
Dewi este mult mai scurtq, cartea lui Zaharia poate fi awezatq alqturi
de profeyiile lui Isaia, Daniel wi Ezechiel ‘n ceea ce privewte bogqyia de
informayii asupra <vremurilor viitoare>. “mpreunq, aceste patru cqryi sunt
corespondentul Apocalipsei din Noul Testament.
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Pentru a descrie planurile viitoare pe care le-a fqcut Dumnezeu cu
poporul ales, Zaharia a folosit o serie de opt vedenii, patru predici wi douq
rostiri profetice. Primele 8 capitole ale cqryii au fost scrise ca o ‘ncurajare
a poporului ‘n lucrarea de rezidire a Templului. Ultimele 6 capitole au fost
adqugate dupq terminarea reconstrucyiei Templului wi vestesc lucrarea lui
Dumnezeu prin Mesia. Mesajul din cartea lui Zaharia trece de la stqpknirea
popoarelor strqine la stqpknirea lui Mesia, de la pedeapsq la vremuri de pace
wi de la nelegiure la trqirea ‘n sfinyenia prezenyei Domnului.

Cuvinte cheie, teme caracteristice:
“n cartea lui Zaharia existq o prezentare extraordinar de amqnunyitq a
lucrqrii lui Mesia:
- Christos, <Odrasla> - 3:8
- Christos, <Robul Domnului> - 3:8
- Intrarea ‘n Ierusalim cqlare pe mqgqruw - 9:9
- Christos, <Pqstorul cel bun> - 9:16; 11:11
- Christos, pqstorul lovit cu oile risipite - 13:7
- Christos, vkndut pe 30 de arginyi, 11:12-13
- Christos cu mkinile strqpunse - 12:10
- Christos, Mkntuitorul - 12:10; 13:1
- Christos, rqnit ‘n casa celor ce-L iubeau - 13:6
- Christos, revenirea pe muntele Mqslinilor - 14:3-8
- Christos, ‘ncoronat la a doua venire - 14

Mesajul cqryii:
“n afarq de confirmarea lui Isus din Nazaret ca Mesia prin ‘mplinirea
profeyiilor sale, Zaharia ne oferq wi o lecyie de spiritualitate ‘n textul din
capitolul 7. O delegayie venitq din partea oamenilor din Betel ‘l ‘ntrebase
dacq ritualurile sqrbqtorewti de altqdatq trebuie reluate. Rqspunsul dat
atunci de Zaharia este o lecyie care nu wi-a pierdut nici astqzi valabilitatea:
sqrbqtorile fqrq suportul unei vieyi de ascultare fayq de Domnul nu au nici o
valoare ‘naintea Lui.

Maleahi
Titlul:
<Maleahi> este un derivat de la <Mal-ac-Iah> care se poate traduce prin
<Mesagerul lui Iehova>.

113

Daniel Branzai

114

Estera - Chemarea datoriei

Autorul:
Profetul Maleahi a fost ridicat de Dumnezeu ‘n Israel la puyin timp dupq
activitatea desfqwuratq ‘n Ierusalim de Neemia. Personalitatea wi familia
profetului sunt complet necunoscute.

Data:
Dupq revenirea evreilor ‘n Ierusalim, la un timp suficient de ‘ndelungat
dupq activitatea lui Neemia pentru ca poporul sq o fi luat iarqwi pe cqi grewite.
Zelul preoyilor wi al poporului se stinsese. Activitatea religioasq cqzuse iarqwi
pradq formalismului (Mal. 3:14) wi acesta incomplet wi neconform Legii
(Mal. 1:14). Ultima datq cunoscutq despre activitatea lui Neemia ‘n Ierusalim
a fost anul 430 ‘.Ch. awa cq trebuie sq plasqm misiunea lui Maleahi la puyin
timp dupq aceastq datq, probabil ‘ntre anii 420- 397 ‘.Ch.

Contextul istoric:
Problemele din vremea lui Maleahi seamqnq foarte mult cu cele ‘ntklnite
de Neemia ‘n activitatea lui: o preoyie coruptq (Mal. 1:6; Neemia 13:1-9),
neglijarea dqrniciei cqtre casa Domnului (Mal. 3:7; Neemia 13:10-13) wi
cqsqtorii ‘ncheiate cu femei din afara Israelului (Mal. 2:10-16; Neemia
13:23-28).

Conyinutul cqryii:
Scrisq ‘n forma unui dialog ‘ntre Dumnezeu wi evrei, cartea lui Maleahi
este un <apel> insistent la pocqinyq wi la ‘ntoarcerea la Domnul. Profeyia
se ‘mparte simetric ‘n douq pqryi: ‘n primele capitole apelul la pocqinyq
este motivat de starea prezentq a poporului, iar ‘n ultimelede venirea <zilei
Domnului>.

Cuvinte cheie, teme caracteristice:
Cartea este un manifest ‘mpotriva ‘ndepqrtqrii de Dumnezeu. Textul
ei poate fi folosit foarte bine pentru a-i trezi pe cei care s-au <rqcit> ‘n
sentimentele lor fayq de Domnul. Punctul culminant al profeyiei este
Maleahi 3:1,2: <Iatq voi trimite pe solul Meu; el va pregqti calea ‘naintea
Mea. Wi deodatq va intra ‘n Templul Squ Domnul pe care-L cqutayi: Solul
legqmkntului pe care-L doriyi; ... Cine va putea sq sufere ‘nsq ziua venirii
Lui? Cine va rqmknea ‘n picioare cknd Se va arqta El?>
Maleahi ‘ntinde mkna peste aproximativ patru sute de ani wi leagq Vechiul
Testament de Noul Testament prin vestirea lucrqrilor lui Ioan Botezqtorul
wi ale Domnului Isus. wwwLui Maleahi, numirea de <mesager al lui Iehova> i
s-a potrivit de minune, dar tot la fel de bine prin <sol al Domnului> poate fi
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sub’nyeles Ioan Botezqtorul wi chiar Domnul Isus.
Se cuvine sq subliniem ckteva lucruri care-l fac pe Maleahi omul care
‘nchide canonul Vechiului Testament:
1. Cartea lui se ‘ncheie cu un cuvknt semnificativ pentru starea ‘n care
a ajuns poporul sub administrayia Legii Mozaice: <blestem> (Mal. 4:6).
Neascultarea evreilor a atras asupra lor dezlqnyuirea pedepsei. Trebuia ca
Cineva sq vinq wi sq ‘nlqture acest blestem care apqsa greu asupra poporului.
2. Profeyia lui Maleahi anunyq venirea Domnului Isus (Mal. 3:1-3). El
este Cel ce <s-a fqcut blestem pentru noi> lqskndu-Se atkrnat ‘n locul nostru
pe lemnul crucii.
3. Maleahi publicq un avertisment pentru toyi cei ce awteaptq ziua
Domnului. Existq pericolul awteptqrii Domnului ‘ntr-o atitudine grewitq.
Scepticismul, indiferenya wi formalismul sunt semnele ei caracteristice.
4. Maleahi anunyq preocuparea lui Dumnezeu pentru cei care nu-L uitq
(Mal. 3:15-18). <O carte de aducere aminte a fost scrisq ‘naintea Lui, pentru
cei ce se tem de Domnul, wi cinstesc Numele Lui>.
Cartea lui Maleahi se ‘ncheie ‘ntr-o atmosferq de neglijenyq wi necinstire
a Numelui lui Dumnezeu. Doar membrii unei <rqmqwiye> mai vorbesc unul
cu altul woptind ‘ncet: <Wtii cq El vine?> <Da, wtiu!> Dumnezeu nu-i uitq pe
acewtia wi-i noteazq pentru binecuvkntarea lor vewnicq.
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Haremul
Haremul - complicayii complice cu pqcatul
Cine a spus cq pedeapsa pentru poligamie este <douq soacre>?
Lqsknd gluma la o parte, trebuie sq spunem cq transformarea femeii
dintr-un <ajutor potrivit> ‘ntr-un obiect de plqcere> a fost wi este una din
cele mai degradante consecinye ale cqderii oamenilor din condiyiile wi
calitatea paradisului. Pqcatul a prosus tot felul de complicayii wi de suferinye,
iar poziyia wi statutul femeii ‘n societate este numai una dintre ele. De la
blestemul pronunyat de Dumnezeu asupra lui Eva wi pknq la sfkwietoarea
practicq a divoryului de pe vremea Domnului Isus, femeile culeg fructele
amare ale neascultqrii. Nu este cazul sq dqm vina pe Dumnezeu pentru
ceea ce vedem ‘n jur. Realitatea aceasta nu este <opera> lui, ci a noastrq wi a
diavolului care ne-a atras ‘n sfera lui de influenyq. Cei care au ‘ncercat sq-L
prindq la coly pe Domnul Isus cu ‘ntrebarea despre consecinyele eterne ale
divoryului wi recqsqtoririi au primit drept rqspuns o mustrare asprq:
<Au venit la El Fariseii; wi, ca sq-L ispiteascq, L-au ‘ntrebat dacq
este ‘ngqduit unui bqrbat sq-wi lase nevasta. Drept rqspuns, El le-a
zis: <Ce v-a poruncit Moise?>
<Moise>, au zis ei, <a dat voie ca bqrbatul sq scrie o carte de
despqryire wi s-o lase>. Isus le-a zis: <Din pricina ‘mpietririi inimii
voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar de la ‘nceputul lumii,
Dumnezeu i-a fqcut parte bqrbqteascq wi parte femeiascq. De aceea
va lqsa omul pe tatql squ wi pe mama sa, wi se va lipi de nevastq-sa.
Wi cei doi vor fi un singur trup. Awa cq nu mai sunt doi, ci sunt un
singur trup. Deci, ce a ‘mpreunat Dumnezeu, omul sq nu despartq>
(Marcu 10:2-9).
Divoryul, homosexualitatea wi poligamia n-au fost rknduite de Dumnezeu,
ci rezultate ale cqderii ‘n pqcat. Biblia ne spune cq poligamia a ‘nceput foarte
repede dupq cqdere:
<Lameh wi-a luat douq neveste: numele uneia era Ada, wi numele
celeilalte era Þila> (Geneza 4:19).
Din mulyimea decqzutq, Dumnezeu l-a ales pe Noe wi apoi pe Avram din
famili care, cel puyin aparent, practica monogamia (Gen. 7:13; 11:29).
Mergknd apoi pe linia mesianicq, primul poligam a fost neascultqtorul
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Esau:
<La vkrsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita,
fata Hetitului Beeri, wi pe Basmat, fata Hetitului Elon> (Geneza
26:34).
Iacov a devenit poligam din cauza vicleniei socrului squ, idolatrul Laban
(Gen. 29-30), dar pknq wi Laban s-a pronunyat ‘mpotriva unei poligamii
dewanyate:
<Dacq vei asupri pe fetele mele, wi dacq vei mai lua wi alte
neveste afarq de fetele mele, ia bine seama cq nu un om va fi cu noi,
ci Dumnezeu va fi martor ‘ntre mine wi tine> (Geneza 31:50).
Cknd a stabilit <drepturile wi privilegiile celui care va fi ‘mpqrat ‘n Israel,
Dumnezeu a interzis ‘n mod expres poligamia:
<Sq n-aibq un mare numqr de neveste, ca sq nu i se abatq inima;
wi sq nu strkngq mari grqmezi de argint wi aur> (Deuteronomul
17:17).
Totuwi, posibilitatea ca evreii sq practice poligamia a fost cunoscutq de
Dumnezeu care a cqutat mqcar sq-i minimalizeze relele (Deut. 21:15-17).
Dorinya de a stabili “dinastii” puternice, dupq moda ‘mpqrayilor din
celelalte yqri i-a fqcut pe unii din conducqtorii evrei sq aibe <haremuri>. Priul
despre care citim aceasta a fost Ghedeon:
<Ghedeon a avut waptezeci de fii iewiyi din el, cqci a avut mai
multe neveste> (Judecqtori 8:30).
“mpqratul David a avut deasemenea un <harem> alcqtuit din wapte
neveste cu care a avut cincisprezece bqieyi, <afarq de fiii yiitoarelor> (1
Cronici 3:1-9).
Probabil cq cel mai numeros harem din istoria Israelului l-a avut
Solomon. Despre aceasta putem citi ‘n mqrturia lui personalq din cartea
Eclesiastul. Fiul lui David a ‘ncqlcat flagrant prevederile legii date de
Dumnezeu pentru ‘mpqrat:
<Mi-am strkns argint wi aur, wi bogqyii ca de ‘mpqrayi wi yqri. Mi-am
adus ckntqreyi wi ckntqreye, wi desfqtarea fiilor oamenilor: o mulyime de
femei> (Ecles. 2:8). Experienya lui Solomon cu haremul n-a fost un izvor
de prea mare bucurie. Amqrqciunea concluziilor lui confirmq, dacq mai era
nevoie, cq Dumnezeu a avut dreptate cknd n-a hotqrkt ca omul sq trqiascq ‘n
poligamie:
< M-am apucat wi am cercetat toate lucrurile, cu gknd sq ‘nyeleg,
sq adkncesc, wi sq caut ‘nyelepciunea wi rostul lucrurilor, wi sq pricep
nebunia rqutqyii wi rqtqcirea prostiei. ªi am gqsit cq mai amarq deckt
moartea este femeia, a cqrei inimq este o cursq wi un lay, wi ale
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cqrei mkini sunt niwte lanyuri; cel plqcut lui Dumnezeu scapq de ea,
dar cel pqcqtos este prins de ea. Iatq ce am gqsit, zice Eclesiastul,
cercetknd lucrurile unul ckte unul, ca sq le pqtrund rostul; iatq ce-mi
cautq wi acum sufletul wi n-am gqsit. Din o mie am gqsit un om: dar
o femeie n-am gqsit ‘n toate acestea> (Ecles. 7:25-28).
Influenya femeilor din harem wi dorinya lui de a le fi fiecqreia pe plac
l-au fqcut pe Solomon sq se ‘ndepqrteze de Dumnezeu wi sq ducq Israelul ‘n
rqtqcire:
<”mpqratul Solomon a iubit multe femei strqine, afarq de fata
lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite, care
fqceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui
Israel: “Sq nu intrayi la ele, wi nici ele sq nu intre la voi, cqci v-ar
‘ntoarce negrewit inimile ‘nspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri
s-a alipit Solomon, tkrkt de iubire. A avut de neveste wapte sute
de crqiese ‘mpqrqyewti wi trei sute de yiitoare; wi nevestele i-au
abqtut inima. Cknd a ‘mbqtrknit Solomon, nevestele i-au plecat
inima spre alyi dumnezei; wi inima nu i-a fost ‘n totul a Domnului,
Dumnezeului squ, cum fusese inima tatqlui squ David. Solomon s-a
dus dupq Astartea, zeiya Sidonienilor, wi dupq Milcom, urkciunea
Amoniyilor. ªi Solomon a fqcut ce este rqu ‘naintea Domnului, wi
n-a urmat ‘n totul pe Domnul, ca tatql squ David. Atunci Solomon a
zidit pe muntele din faya Ierusalimului un loc ‘nalt pentru Chemow,
urkciunea Moabului, pentru Moloc, urkciunea fiilor lui Amon. Awa a
fqcut pentru toate nevestele lui strqine, care aduceau tqmkie wi jertfe
dumnezeilor lor. Domnul S-a mkniat pe Solomon, pentru cq ‘wi
abqtuse inima de la Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i Se arqtase
de douq ori. “n privinya aceasta ‘i spusese sq nu meargq dupq alyi
dumnezei; dar Solomon n-a pqzit poruncile Domnului. ªi Domnul a
zis lui Solomon: “Fiindcq ai fqcut awa, wi n-ai pqzit legqmkntul Meu
wi legile Mele pe care yi le-am dat, voi rupe ‘mpqrqyia de la tine wi
o voi da slujitorului tqu. Numai, nu voi face lucrul acesta ‘n timpul
vieyii tale, pentru tatql tqu David. Ci din mkna fiului tqu o voi rupe.
Nu voi rupe ‘nsq toatq ‘mpqrqyia, voi lqsa o seminyie fiului tqu din
pricina robului Meu David, wi din pricina Ierusalimului, pe care
l-am ales> (1 Regi 11:1-13).
Cartea Esterei ne dq posibilitatea sq vizitqm curtea unui satrap oriental
wi sq vedem cu era practica alcqtuirii <haremurilor>. Pentru plasarea acestei
situayii ‘n contextul istoric, iatq ckteva alte date despre existenya <haremului>
la diferite alte popoare.
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Haremul - inchisoarea femeilor favorite
Chiar daca este cel mai adesea asociat societatilor medievale arabe, care
i-au dat de altfel si denumirea (<harim>, in limba araba, inseamna <locul
interzis>), haremul reprezinta un fenomen social larg raspandit in Asia,
marturii despre existenta unor asemenea palate ale placerilor provenind din
China si India antica. In India, ele se numeau purdah sau zenana, in vechea
Persie, andarun. Se spune ca regele hindus Tamba din Banaras (secolul VI
i. Chr.) ar fi avut un harem cu 16.000 de femei – o cifra desigur exagerata,
dar care ne da o idee despre importanta acordata acestei institutii. Peste
aceasta armata de femei era stapana favorita regelui, frumoasa Sussondi, care
il cucerise pe acesta, spune legenda, prin talentul ei la aruncatul zarurilor...
Regii persi aveau si ei haremuri cu sute de fete si devenise o traditie ca, dupa
o expeditie de prada, satrapii sa trimita suveranilor cele mai frumoase femei
capturate.
Atunci cknd auzim cuvkntul harem, imaginatia ne poarta imediat catre
tarkmuri exotice, catre palate fabuloase, desprinse parca din “o mie si una
de nopti>, catre frumoase diafane, cu trupurile invaluite in valuri stravezii si
cu chipurile ascunse privirii muritorilor de rknd, lasknd sa se vada doar ochii
migdalati... Adevarul este insa mai putin romantic deckt aceasta imagine
languroasa, intruckt de-a lungul vremii haremurile au reprezentat locuri unde
s-au tesut cele mai mkrsave intrigi si s-au comis cele mai groaznice crime. O
istorie a acestor stabilimente fascinante si in egala masura terifiante ne-am
propus sa va infatisam in rkndurile ce urmeaza...

Saracii eunuci bogati ...
Desigur, cele mai cunoscute haremuri au apartinut sultanilor turci, iar
aceasta institutie, care de multe ori a dictat politica unui intreg imperiu, nu va
dispare decat in 1909, odata cu abdicarea ultimului sultan, Abdul al-Hamid
al II – lea. La ora actuala, oricat ar parea de curios, exista inca haremuri in
unele tari arabe, dat fiind faptul ca religia islamica permite barbatilor sa aiba
mai multe femei, functie de avere. Va imaginati, asadar, de ce <colectii> pot
dispune bogatii seici petrolisti ai Arabiei...
Haremul sultanilor turci adapostea sute de femei, dintre care multe nici
nu ajungeau vreodata sa treaca prin patul stapanului, mucezind pana la
batranete dincolo de zidurile intangibile ale palatului imperial. Toate erau
sub supravegherea stricta a mamei sultanului, care alegea ea insasi favoritele
pentru fiul sau, dintre cele mai frumoase si mai distinse tinere din harem, si
a eunucilor. Acestia erau barbati care devenisera impotenti prin mutilarea
sau indepartarea totala a organelor genitale externe. De obicei, lor li se taiau,
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inca din copilarie, testiculele, dar initial, in antichitate, solutia adoptata era
una mult mai radicala: copiilor de sex masculin destinati sa devina eunuci nu
li se mai dadea voie sa bea apa trei zile, apoi li se retezau, cu un brici ascutit,
toate organele sexuale, legate cu o sfoara. Pentru a nu se infecta, rana era
arsa cu fierul rosu si deasupra se presara cenusa. Timp de alte cateva zile,
li se umezeau doar buzele cu apa, apoi, cand rana de sub pantece prindea
coaja, li se administrau mari cantitati de apa. In cele din urma, lichidul venit
pe tractul urinar reusea sa <sparga> coaja, intr-un loc, si de atunci inainte,
bietii oameni urinau doar pe acolo... Putinii care rezistau acestui tratament –
mortalitatea era de aproape 90% – intrau in slujba suveranilor.

Ultimul eunuc al ultimului imparat
Desi sunt asociati haremurilor orientale, eunucii au cunoscut gloria
mai intai in societatea romana si cea bizantina (termenul eunouchos este
de origine greaca si inseamna <pazitorii camerei de culcare>). Intr-adevar,
in Roma imperiala, eunucii aveau ca sarcina paza imparatului si a sotiei
acestuia, precum si educatia tinerelor lor odrasle. Si in China, unde eunucii
au o traditie milenara, ei erau insarcinati cu supravegherea femeilor din
casa imperiala. Interesant e faptul ca multi eunuci proveneau din familii
nobile, care vedeau in castrarea fiilor lor o cale de a-si sluji imparatul. Privati
de placerile sexuale, eunucii agoniseau averi uriase si deseori deveneau
mai puternici decat stapanii lor. In secolul XVII, bunaoara, eunucul Wei
Zhongxian a condus efectiv China, inchizandu-l pe imparat in harem! Un alt
eunuc, Zheng He, a devenit amiral, descoperind se pare America inaintea lui
Columb. Sun }aoting, ultimul eunuc chinez a murit in 1996, la venerabila
etate de 94 de ani, dupa ce-l slujise cu credinta pe ultimul imparat, Pu }i....

Organizare si diversificare
Revenind la harem, sa spunem ca, in afara sotiilor si concubinelor suveranului, ori a eunucilor, el mai gazduia si fiii naturali ai sultanilor, ce nu
implinisera inca varsta maturitatii. De altfel, acesta era si scopul haremului:
sa ofere cat mai multi potentiali urmasi la tron, intr-o perioada cand nivelul
mortalitatii infantile era foarte crescut. Organizarea era exemplara si regulile
respectate cu strictete. Imparatii chinezi dispuneau de o sotie principala –
care purta titlul oficial de imparateasa, trei prime-concubine, noua sotii de
rang secund, 27 concubine de rangul trei si 81 de ranguri mai mici, in total
121 de femei aflate permanent la dispozitia lor. Sultanii turci aveau, de obicei, 300 de femei, iar gradele erau in ordine inversa decat la chinezi: cele de
rangul unul erau doar slujnice, cele de rangul doi se culcasera o singura data
cu stapanul, cele de rangul trei treceau frecvent prin patul acestuia si in sfar121
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sit, cele de rangul patru erau considerate <favorite>, ele daruindu-i sultanului
copii. Desigur, dintre acestea cea mai apreciata era cea care ii oferea suveranului primul nascut de stirpe barbateasca. Daca micutul devenea candva,
la randul sau, sultan, mama lui era numita sultana <validq>, primind puteri
discretionare asupra intregului harem.

Odaliscele au inventat jocul de carti
Spre deosebire de femeile din haremurile turcesti, care puteau fi si sclave
sau prizoniere de razboi, imparatii chinezi nu acceptau decat fete de rang
inalt, provenite din randurile aristocratiei si beneficiind de o educatie fara
cusur. Femeile
sultanilor primeau
aceasta educatie
abia in harem, ele
avand dascali eunuci
care le invatau sa
scrie, sa citeasca, sa
cante la instrumente
muzicale, si fiind
initiate in arta
placerilor de catre
concubinele mai
experimentate, in
asa fel incat sa stie
cum sa trezeasca
simturile sultanului.
Ca o anecdota, sa
adaugam ca tot
femeile din harem
au fost cele care au
inventat jocul de
carti, probabil din
plictiseala... Femeile
care ii daruiau fii
sultanului aveau un
statut social foarte
ridicat. Ele primeau
propriile apartamente, erau inconjurate de armate intregi de servitoare si
eunuci si adunau averi fabuloase. La turci, ca si la chinezi, sultanul isi alegea
partenerele nu vazandu-le direct, ci admirand tablourile acestora, pictate de
artistii de la curte. Abia dupa ce parcurgea o intreaga asemenea <expozitie>,
sultanul era in masura sa decida daca o femeie merita sau nu sa fie aleasa...
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Recorduri incredibile
Printre cele mai numeroase hareme atestate ca atare un loc fruntas il
ocupa cel al seicului arab Ghi]as-ud-Din |hilji, care a domnit in secolul
XV. Pana la varsta de 50 de ani, cand a preluat tronul, la moartea tatalui sau,
acesta se dedicase exclusiv pasiunilor sale: vanatoarea si strangerea cat mai
multor femei in harem. Daca auzea despre existenta vreunei fete frumoase,
Ghi]as nu se lasa pana nu o cucerea, ori cu bani, ori cu forta armelor,
declansand adevarate razboaie din aceasta cauza. Regele Mong\ut al
Siamului (1804-1868) se putea lauda si el cu 9000 de sotii si concubine, care
locuiau intr-un oras special construit pentru ele, Nang Harm (Orasul femeilor
cu val). Inconjurata de ziduri puternice, asezarea nu gazduia decat femei si
eunuci, orice barbat in putere care indraznea sa patrunda acolo fiind ucis pe
loc. Nu-i de mirare ca, avand o asemenea <baza de reproductie>, suveranul
siamez a lasat in urma 66 de copii... Un alt campion in domeniu a fost hanul
mongol |ublai (1215-1294), ce dispunea de 7000 de concubine, care erau
inlocuite la fiecare doi ani de alte fete, tinere si proaspete.
Marele cuceritor mogul A\bar (1542-1605) a dobkndit, de-a lungul
domniei sale asupra Indiei, mii de sotii si concubine. Luminatul suveran nu
era deloc pretentios in ceea ce priveste vkrsta lor sau aspectul fizic, intruckt
singurul lucru dupa care se ghida era importanta politica a acestor <achizitii>.
Asa se face ca in haremul sau convietuiau fetiscane abia iesite din copilarie,
cu femei aproape batrkne, dar care se inrudeau cu stapknitorii regatelor
invecinate, asigurkndu-i astfel abilului rege aliati puternici.
Mai mult deckt atkt, Akbar si-a format chiar o garda personala de
<amazoane> din Rusia si Abisinia, care-l aparau cu indkrjire de orice
tentativa de asasinat - si acestea nu au lipsit. Desi se declara un musulman
fanatic, A\bar nu avea nici un fel de retinere in a incalca regulile impuse de
Coran, intretinknd peste 300 de neveste <cu acte in regula> cum am spune
noi. Un supus al lui A\bar, nobilul Ismail |uli |han, intretinea, la rkndul
sau, un harem de 1200 de femei. El era atkt de gelos, inckt, neincrezator
in eunuci, poruncea ca ferestrele palatului unde locuiau frumoasele sale
concubine sa fie sigilate, peste zi. Grija exagerata pentru femeile lui i-au
atras insa ura acestora, iar |uli |han a pierit otravit.
Si regele Marocului, Mulai Ismail (1646-1727), adapostea in palatul sau
aproape 4000 de tinere fete. Haremul sau era probabil cel mai cosmopolit din
ckte se cunosc, caci aici se regaseau fete din Spania, Italia, Georgia, Arabia,
Anglia, Franta, Rusia si din multe alte tari. Pentru a nu veni in contradictie
cu preceptele musulmane, fetele erau convertite - la nevoie, prin tortura - la
Islam.
Sahul persan Firuz, ce a domnit intre 1351 si 1388, si-a neglijat total
atributiile de conducator, lasknd guvernarea tarii in seama vizirilor sai si
dedickndu-se <colectionarii> de femei. Negustorii lui strabateau lumea in
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lung si-n lat, selectknd cele mai frumoase femei si trimitkndu-le stapknului,
care nu se uita la bani... Trecknd la islamism, el a consultat invatatii
musulmani si, cknd a aflat ca religia ii permite sa se insoare cu 300 de femei,
a facut nunta cu toate 300 intr-o singura zi.

Misteriosul palat Top\api
Revenind la sultanii turci, cei mai faimosi posesori de haremuri din
lume, sa spunem ca initial, pkna la stabilirea capitalei Imperiului Otoman
la Constantinopole-Istanbul, femeile nu aveau un palat special destinat, ci
traiau in apartamentele sultanului ori il insoteau pe sultan in expeditiile sale
razboinice, alaturi de o numeroasa suita. Abia dupa caderea Bizantului,
Mehmed al II-lea va ridica palatul Topkapi, resedinta suveranilor turci pentru
urmatoarele patru secole. In limba turca, Top\api inseamna <poarta cu
tunuri>, trimitere la faptul ca palatul era puternic fortificat, fiind inaltat pe o
colina, intre Bosfor, Cornul de Aur si tarmul Marii Marmara.
Nu trebuie sa ne imaginam insa ca Top\api era un palat destinat exclusiv
haremului. Initial, el adapostea intreaga curte otomana, aproape patru mii de
sclavi, functionari si militari, dedicati trup si suflet slujirii sultanului. Daca
in aripa palatului numita <selamli\>, barbatii aveau acces, caci aici sultanul
isi primea oaspetii si se sfatuia cu ministrii sai, in harem nimeni, in afara
eunucilor albi sau de culoare, nu putea patrunde. Cele mai apreciate odalisce
proveneau din Caucaz si erau faimoasele sclave circaziene.
De altfel, mama lui Mehmed Fatih a fost o sclava provenita de pe coasta
Adriaticii, Dobra, o fiica a doamnei Chiajna (apriga vaduva a lui Mircea
Ciobanu) a fost daruita sultanului Murad al III-lea, iar Roxelana, sotia lui
Soliman Magnificul, era rusoaica. Aceasta femeie apriga a condus practic
destinele Imperiului Otoman in perioada lui de apogeu; dupa ce l-a convins
pe Soliman sa-l numeasca pe Ibrahim-Pasa, favoritul ei, mare vizir, aceeasi
Roxelana, vazknd ca demnitarul nu-i mai asculta ordinele, a tesut intrigi,
determinkndu-l pe sovaielnicul Soliman sa ordone executarea lui. Cknd noul
vizir, Lufti-Pasa, l-a avertizat pe sultan ca niciodata in istoria Imperiului nu
se mai pomenise ca femeile din harem sa dicteze decizii politice, s-a trezit si
el inlaturat.
Roxelana a manevrat in asa fel inckt fiul ei preferat, Mehmed, sa fie
numit succesor al sultanului, in locul lui Mustafa, cel mai vkrstnic fiu al
lui Soliman, un tknar skrguincios si talentat, caruia toti ii prevesteau o
domnie glorioasa. Intrigile Roxelanei l-au facut insa pe Soliman sa-si piarda
capul si sa porunceasca decapitarea lui Mustafa... Dar curknd, si Mehmed,
beizadeaua aleasa, a murit si in locul sau va domni un alt fiu al rusoaicei,
Selim, poreclit, din pricina viciului sau, <cel betiv>. El si-a dedicat viata
placerilor, intretinknd un numeros harem si schimbkndu-si deciziile, ca si
Soliman, in functie de influenta favoritelor sale. Unul dintre sultanii cei
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mai ahtiati dupa placeri carnale a fost Murad al III-lea (1546-1595), care
a preferat sa-si petreaca viata izolat intre zidurile haremului, in vreme ce
imperiul cladit de Baiazid, Mehmed Fatih si Soliman se risipea ... De altfel,
timp de aproape sapte decenii, pkna in 1656, Imperiul va fi guvernat nu
de sultani, ci de concubinele lor, aceasta perioada ramknknd in istorie sub
denumirea de “sultanatul femeilor>.
Cum aratau insa frumoasele de ai caror nuri se bucurau sultanii? Erau
frumoase, trebuie sa o spunem, numai dupa standardele musulmane, caci
ambasadorii straini care aveau ocazia rarisima de a le vedea le considerau
<munti de grasime>, din simplul motiv ca pentru musulmani frumusetea
era data si de numarul \ilogramelor. Ca urmare, femeile din harem nu doar
ca erau epilate, parfumate si date cu henna, un fel de praf de carbune, dar
si supuse unui regim barbar de ingrasare, fiind indopate cu carne grasa si
dulciuri!
Civilizayia modernq este, fie cq se recunoawte fie cq nu, un produs al
influenyei ‘nvqyqturii Noului Testament. Familia alcqtuitq dintr-un singur
bqrbat wi o singurq femeie este astqzi structura acceptatq ca <normalq>.
Abandonarea crewtinismului nawte pe alocuri complicayiile istorice venite ca
wi consecinye ale pqcatului. “n numele unei <iluzorii> emancipqri a femeii,
miwcarea feministq a eliberat bqrbayii de repsonsabilitatea ‘ntemeierii unei
familii. Mulyimea de cupluri care trqiesc ‘mpreunq fqrq a fi cqsqtoriyi,
desele schimbqri de parteneri wi diferitele forme de promiscuitate ‘ntorc
societatea occidentalq la imoralitatea precrewtinq. “n faya acestor caraghosenii
decadente, crewtinul face bine sq-i dea dreptate lui Dumnezeu wi sq caute sq
fie <fqrq prihanq, bqrbat al unei singure neveste, avknd copii credinciowi care
sq nu fie ‘nvinuiyi de destrqbqlare sau neascultare> (Tit 1:6).
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Horoscopul
Fascinayia cu bolta ‘nstelatq nu a ‘nceput cu Ne[ton: <Douq lucruri mq
uimesc: bolta ‘nstelatq deasupra capului meu wi legea moralq din inima mea>.
Inaccesibilitatea astrelor wi intuiyia unei influenye ale lor pe pqmknt i-a
fqcut pe oameni sq caute sensuri wi strategii ‘n relayia cu bolta ‘nstelatq.
Cartea Iov, probabil una dintre cele mai vechi din Biblie, ‘nregistreazq o
realitate care, dewi ne este interzisq categoric apoi prin revelayia mozaicq, este
incontestabilq:
<Poyi sq ‘nozi tu legqturile Gqinuwei, sau sq dezlegi frknghiile
Orionului? Tu faci sq iasq la vremea lor semnele zodiacului, wi tu
ckrmuiewti Ursul mare cu puii lui? Cunowti tu legile cerului? Sau tu
‘i orknduiewti stqpknirea pe pqmknt?> (Iov 38:31-33).

Sumerienii, primii astrologi
Stabiliyi ‘n Mesopotamia cam prin 4000 ‘. Ch., sumerienii constituie un
prim exemplu de popor care folosea secretele astrologiei wi care se ‘nchinau
la planete. Astfel, ei considerau planetele ca fiind trupurile cerewti sau casele
zeilor. Numele zeiyei lunii era <Nanna>, zeul soarelui era numit <Utu>, iar
zeiya Venus se numea <Inanna>. Sumerienii se mai ‘nchinau wi la alyi zei, ‘n
special la cei ai creayiei. A\andienii, vecini ai Sumerului, au adoptat zeii
Soarelui, ai Lunii wi ai lui Venus, schimbkndu-le numele. Preoyii timpului
care comunicau cu zeii erau wi primii conducqtori ai poporului. Au fost
construite o serie de temple, ‘n care sute, chiar mii de oameni ocupau diverse
funcyii: consilieri, muzicieni, olari, etc. Mai tkrziu au apqrut liderii militari,
care apoi au devenit regi. Regii obiwnuiau sq ia pe lkngq ei un <clarvqzqtor>
sau <preot-baru>. Acea persoanq interpreta semnele cerului, atenyionknd ‘n
special asupra unor evenimente nefaste ‘n cazul eclipselor de Lunq. Se poate
spune cq acei <preoyi-baru> au fost primii astrologi. Pentru a putea studia
cerul wi a comunica cu zeii, au fost construite niwte lqcawuri de cult ‘nalte
reprezentknd altarul. “n timp, acestea au adoptat o structurq lqrgitq, numinduse zigurate. Wi mai tkrziu, aceste zigurate erau folosite pentru a crea hqryi ale
constelayiilor wi pentru a studia cerul ‘n direcyia prezicerilor pentru viitor.
Preoyii-baru erau adesea sub presiunea de a prezice corect, iar predicyiile
deveniserq mai mult o artq deckt o wtiinyq. Ei au avut succes ‘n prezicerea
eclipselor prin calcule matematice corecte, contribuind la dezvoltarea
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astronomiei. Preoyii erau preocupayi sq prezicq eclipsele, poziyia Lunii wi
vremea pentru a-wi menyine puterea fayq de cei din jur. Eforturile lor au
contribuit wi la dezvoltarea astrologiei, alcqtuind un calendar al poziyiilor
stelare, denumite <efemeride>, identificknd ciclurile Soarelui, ale Lunii wi ale
cktorva planete. Acewti preoyi au divizat anul ‘n 12 luni, bazat pe ciclul lunar
de 28 zile ‘ntr-o lunq.

Babilonienii

“n al doilea mileniu ‘.Ch., babilonienii se concentrau mai mult asupra
influenyei astrelor asupra regelui wi a regatului, nu asupra indivizilor. Preoyii
babilonieni au ‘nregistrat cu acuratete momentele apariyiei wi dispariyiei
planetei Venus, a cqrei miwcare pe cer li s-a pqrut destul de ciudatq. Din
aceste motive, ei au asociat-o cu dragostea wi cu rqzboiul. Prin 1300 ‘.Ch.,
s-a iniyiat precursorul horoscopului individual, pe care-l ‘ntklnim astqzi. Erau
predicyii bazate doar pe luna ‘n care se nqwtea copilul. “n aceastq perioadq,
corpurile cerewti ‘ncep sq joace un rol foarte important ‘n analiza astrologicq.

Evreii

Textul scripturilor evreiewti prezintq date interesante despre sistemul
astral. De exemplu, ‘n primul capitol al cqryii Genezei gqsim scris cq
Dumnezeu a creat corpurile cerewti ca sq slujeascq la orientarea celor de pe
pqmknt (Geneza1:14-19).
<Dumnezeu a zis: <Sq fie niwte luminqtori ‘n ‘ntinderea cerului, ca sq
despartq ziua de noapte; ei sq fie niwte semne care sq arate vremurile, zilele
wi anii; wi sq slujeascq de luminqtori ‘n ‘ntinderea cerului, ca sq lumineze
pqmkntul.> Wi awa a fost. Dumnezeu a fqcut cei doi mari luminqtori wi anume:
luminqtorul cel mai mare ca sq stqpkneascq ziua wi luminqtorul cel mai
mic ca sq stqpkneascq noaptea; a fqcut wi stelele. Dumnezeu i-a awezat ‘n
‘ntinderea cerului, ca sq lumineze pqmkntul, sq stqpkneascq ziua wi noaptea wi
sq despartq lumina de ‘ntuneric. Dumnezeu a vqzut cq lucrul acesta era bun.>

Asirienii

Era asirianq, ‘ntre 1300 wi 600 ‘. Ch., a marcat o nouq fazq ‘n dezvoltarea
astrologiei. “n aceastq perioadq, asirienii au cucerit Babilonul (729 ‘.Ch.),
schimbknd wi denumirea zeilor. Astfel, zeul soarelui se numea acum
<Shamash>, fiind cel mai mare zeu. Viitorul regatului era ‘n continuare privit
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ca mult mai important deckt soarta individului, motiv pentru care semnele
wi predicyiile erau direcyionate asupra stqrii regatului. Asirienii au creat un
calendar foarte exact wi consistent. Hqryile stelare au fost conturate corect,
s-au distins constelayiile wi s-a construit astrolabul, crekndu-se wi o listq a
stelelor. Semnele cerewti erau foarte importante pentru asirieni, iar preoyiiastrologi-astronomi prezentau deseori curyii ceea ce vqd pe cer. Cei care
puteau prezice lucruri bune erau foarte respectayi wi bine vqzuyi. Asirienii au
identificat 18 constelayii pe cer. Mai tkrziu, prin 600 ‘. Ch., acestea au fost
combinate, iar altele wterse, formkndu-se cele 12 constelayii ale zodiacului.
Existq o serie de controverse cu privire la modul ‘n care au fost denumite.
Ei au acordat mai mare importanyq celor 5 planete pe care le-au identificat
wi asupra miwcqrii lor ‘n aceste constelayii. Ei considerau cq planetele sunt
zei sau casele zeilor. Numele date acestor planete, ‘nlocuite apoi de greci,
apoi de romani, erau urmqtoarele: Soare=Shamash, Luna=Sin, Ishtar=Venus,
Mercur=Nebo sau Nabu, Marte=Nergal, Saturn=Ninurta, Jupiter=Mardu\.
Urmqtoarea fazq ‘n istoria astrologiei o constituie perioada Noii Babilonii
(600-300 ‘. Ch.). Dintre astrologii proeminenyi ai acestei perioade fqceau
parte |iddinu, Berossus, Anipatrus, Achinopoulus wi Sudines. Abia din
aceastq perioadq s-au descoperit semnele zodiacului wi debuteazq astrologia
natalq a individului. Pknq la ora actualq, s-au pqstrat 16 horoscoape
babiloniene.

Grecii

Grecii ‘ncep sq aducq ‘n secolele al cincilea wi al patrulea ‘. Ch.
contribuyii importante ‘n astrologie. Alexandru cel Mare a reuwit sq
rqspkndeascq stilul de viayq grecesc, denumit wi elenism, cqtre locuri
‘ndepqrtate cum ar fi Alexandria wi Antiohia. Perioada elenisticq ‘ncepe din
momentul decesului sau ‘n 323 ‘. Ch. pknq la mijlocul secolului al doilea
‘.Ch. , cknd romanii preiau estul Mqrii Mediteraneene. Grecii au <’ncorporat>
mitologia ‘n astrologie. Este epoca unor mari oameni de wtiinyq ai antichitqyii,
cum ar fi Platon, Pitagora, care afirmau ca Pqmkntul era rotund wi se ‘nvkrte
‘n jurul Soarelui; Leucippus, a cqrei teorii va forma ‘nceputurile wtiinyei
atomice, dar wi Aristotel. Printre alte personalitqyi care au contribuit la
dezvoltarea astronomiei ‘n Grecia anticq se numqra Eudoxus, care susyinea
cq astrologia este ridicolq. Pe de altq parte, astrologi de marcq ai acelei
vremi, cum ar fi Critodemus, Apollonius din M]ndus wi Epigene din Bizany
au continuat sq perfecyioneze studiul horoscopului.
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Romanii

La ‘nceput, romanii nu prea acceptau astrologia. Abia prin 250 ‘.Ch.,
un mare numqr de oameni de rknd devin interesayi de aceastq disciplinq,
‘nsq existau wi mulyi conservatori care o respingeau, fiind mari susyinqtori
ai religiei, ‘n special ai crewtinismului. Totuwi, astrologia se rqspkndewte ‘n
Roma, ‘n ciuda unor ‘ncercqri repetate de a-i alunga pe astrologi din imperiu.
“n timp, astrologia este acceptatq pe o scarq mai largq, ‘n special datoritq
faptului cq romanii acordau un mare respect culturii grecewti.
Prin 331 ‘.Ch., Alexandru cel Mare a fondat orawul Alexandriei, marcknd
‘nceperea perioadei greco-romane ‘n istoria Egiptului. Alexandria devine,
astfel, una dintre cele mai faimoase capitale elenistice. Populayia Alexandriei
a pqstrat o parte din cultura egipteanq, dar au amestecat-o cu cea a grecilor,
romanilor, macedonenilor, persienilor, sirienilor, evreilor wi chaldeenilor.
Cknd Imperiul Roman intra ‘n declin, Alexandria reuwewte sq-wi menyinq
prestigiul ca centru cultural. Totuwi, ‘n timp, Alexandria intrq wi ea ‘n declin,
revoluyia wtiinyificq ia sfkrwit, iar astrologia este acceptatq de majoritatea
populayiei. “n aceastq perioadq se remarcq marele om de wtiinyq, Claudius
Ptolemeu, cel care a rqmas ‘n istorie, ‘n special cu o mare operq astronomicq
wi astrologicq, <Tetrabiblos>.

Practicq interzisq ‘n crewtinism
Influenya crewtinismului monoteist a fqcut ca practicarea religiilor
esoterice sq fie abandonatq wi chiar interzisq. Totuwi, pe alocuri wi mai pe
ascuns, astrologia a continuat sq funcyioneze. Dupq Ptolemeu, au urmat
numerowi astrologi egipteni, precum Paul din Alexandria, Hephaestion din
Thebe wi Palchus. Opera lui Ptolemeu a fost continuatq wi comentatq de
matematicianul alexandrian Pappus, de astronomul wi matematicianul Theon
din Alexandria wi de matematicianul grec Proclus.

Islam
Dupq o perioadq wtearsq ‘n istoria sa, astrologia a fost redescoperitq
prin secolul opt cknd Islamul a ‘nceput sq practice astrologia elenisticq. Un
intelectual musulman, Albumasar, a reuwit sq aducq secretele astrologiei ‘n
Orient wi sq aducq importante contribuyii ‘n acest domeniu.
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Concluzie
“n loc de concluzie, am preluat un material de pe Internet (http://
[[[.rcr[ebsite.com/astrologie.htm). Mulyumim celor care ni l-au pus la
‘ndemknq.
“n Dicyionar:
Astrologie: s.f. (‘n antichitate wi ‘n evul mediu). Prezicere a viitorului
pe baza studierii poziyiei wi miwcqrii awtrilor, a constelayiilor sau a unor
fenomene cerewti - din fr. astrologie, lat. astrologia.
Zodiac: Zonq circularq (o centurq) a sferei cerewti ‘n care se aflq cele 12
constelayii corespunzqtoare lunilor anului wi prin faya cqrora trece drumul
aparent al Soarelui ‘n cursul unui an; fiecare dintre cele 12 sectoare ale
acestei zone... Carte de astrologie cuprinzknd preziceri asupra destinului
oamenilor, potrivit zodiei ‘n care s-au nqscut...
“n predica de excepyie pe care Wtefan a yinut-o ‘n primele zilele ale
Bisericii ‘n faya mai marilor poporului evreu wi a preoyilor strknwi ‘n sobor,
recapitulknd istoria poporului ales, acesta a vorbit la un moment dat despre
un fapt care intrq ‘n atenyia noastrq ‘n aceastq evaluare biblicq a astrologiei wi
a zodiacului.
Fapte 7:39 <Pqrinyii nowtri n-au vrut sq-l asculte, ci l-au
nesocotit: wi, ‘n inimile lor, s-au ‘ntors spre Egipt, wi au zis lui
Aaron: <Fq-ne niwte dumnezei, care sq meargq ‘naintea noastrq;
cqci acest Moise, care ne-a scos din yara Egiptului, nu wtim ce s-a
fqcut.> Wi ‘n zilele acelea, au fqcut un viyel, au adus jertfq idolului,
wi s-au bucurat de lucrul mkinilor lor. Atunci Dumnezeu S-a ‘ntors
de la ei, wi i-a dat sq se ‘nchine owtirii cerului, dupq cum este scris
‘n cartea proorocilor: <Mi-ayi adus voi vite junghiate wi jertfe timp
de patruzeci de ani ‘n pustie, casq a lui Israel?.. Ayi purtat cortul lui
Moloh wi chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea, pe care le-ayi
fqcut ca sq vq ‘nchinayi lor! De aceea vq voi strqmuta dincolo de
Babilon.>
Din aceastq cuvkntare ‘ndrqzneayq ‘n care i-a chemat pe evrei sq-l
recunoascq pe Isus ca Domn wi Mkntuitor, sq se pocqiascq de rqutatea
faptelor lor wi de ‘ncqlcqrile lor de lege, reiese clar cq unul dintre pqcatele
care au caracterizat poporul lui Dumnezeu ‘n timp a fost chiar <’nchinarea
owtirii cerului> wi <purtarea chipului stelei zeului Remfan> (probabil, numele
egiptean pentru planeta Saturn). Fqrq a intra ‘n detalii (care se pot afla din
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orice dicyionar biblic), putem deduce cq Dumnezeu a pedepsit aspru aceastq
preocupare necuvenitq fayq de astre - chiar prin deportarea israeliyilor ‘n
Babilon unde au fost robi timp de 70 de ani! (vezi, vers. 43, Fapte, cap.7)
Sper cq este destul de clar cq Dumnezeu dezaprobq fqrq doar wi poate,
astrologia!

Astrologia este un <’nlocuitor> al credinyei ‘n Dumnezeu.
Sq mai observqm cq, <Dumnezeu i-a dat sq se ‘nchine owtirii cerului>,
ceea ce pare sq fie o consecinyq a idolatriei crase ‘n care cqzuserq prin
fqurirea viyelului de aur, ‘n lipsa lui Moise, aflat pe munte ‘mpreunq
cu Dumnezeu de prea multe zile. Se pare astfel cq astrologia a fost un
<dumnezeu surogat>, un ‘nlocuitor al Dumnezeului Bibliei pe care evreii
L-au abandonat wi care la rkndul Squ i-a abandonat acestei forme de idolatrie
- venerarea astrelor - care ‘n timp nu le-a adus deckt nenorociri wi dezastre
nayionale.
Aw dori sq spun aici cq <’nchinare> nu reprezintq doar gestul de a sqruta
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wi de a face plecqciuni ‘naintea unui altar, sau a unei icoane. “nchinarea este
o noyiune mult mai complexq care poate sq cuprindq forme ckt se poate de
variate. Wtim cq un crewtin se ‘nchinq atunci cknd dqruiewte, slujewte, ckntq,
se roagq, sau atunci cknd studiazq wi cerceteazq Biblia. Nu doar pentru un
crewtin <’nchinare> poartq o astfel de semnificayie ci wi pentru membrii altor
mari religii ale lumii cum sunt musulmanii, sau budiwtii.
De aceea, poate cq cei ce practicq astrologia nu vor recunoawte imediat
cq literalmente se <’nchinq owtirii cerului>, sau cq <poartq chipul vreunei
stele> cu ei, wi awa mai departe. Cu toate acestea, ce poate fi aceastq
preocupare obsesivq de a wti ce spun stelele, de a urmqri previziunile astrale
de la televizor, de a citi horoscopul wi zodiacul din ziare ‘nainte de a pleca
dimineaya la serviciu? Ce pot sq ‘nsemne toate acestea, mai ales ‘n lipsa unei
relayii personale cu Dumnezeul adevqrat wi cu Fiul Squ dat pentru pqcatele
noastre? Ce poate sq ‘nsemne pentru cei nqscuyi ‘ntr-o anume zodie a se purta
‘n respectiva zi dupq cum spune zodiacul wi nu dupq cum Dumnezeu spune
prin voinya Sa clar exprimatq ‘n Biblie?
“ntr-adevqr, astrologia devine un ‘nlocuitor pentru aceia care s-au fqcut
iniyial vinovayi de negarea lui Dumnezeu ‘n conwtiinya lor, de substituirea Lui
cu creayia Sa wi s-au fqcut vinovayi de idolatrie, ei fiind lqsayi sq se <’nchine>
astrelor, sq-wi cqlquzeascq viaya dupq awezarea lor pe bolta cereascq wi sq
devinq preocupayi cu tot felul de lucruri nevrednice de respectul profund
pe care-L meritq Dumnezeu. Cei ce nu-L recunosc pe Creatorul cerurilor
wi al stelelor, par sq fie <pedepsiyi> cu aceastq rqtqcire care-i ‘nwealq asupra
destinului wi ‘n privinya caracterului lor!
Acest lucru este confirmat de epistola lui Pavel cqtre Romani, unde cei ce
se fac vinovayi de aceeawi nelegiuire, refuzul de a-L recunoawte pe Dumnezeu
‘n lucrurile care sunt create, s-au ‘nchinat creayiei ‘n locul Creatorului, se
spune cq sunt <lqsayi ‘n voia> unor patimi sckrboase, <pradq necurqyiei>
sqvkrwind tot felul de pqcate.

Astrologia horoscopului era pentru evrei o infracyiune
“n plus, Legea lui Dumnezeu datq prin intermediarul Squ, Moise,
condamnq fqrq echivoc astrologia, mai precis, preocuparea de a citi ‘n stele
un program de viayq, sau de a afla viitorul.
Deuteronomul 4:19 - <Vegheazq asupra sufletului tqu, ca nu
cumva, ridickndu-yi ochii spre cer, wi vqzknd soarele, luna wi stelele,
toatq owtirea cerurilor, sq fii tkrkt sq te ‘nchini ‘naintea lor wi sq le
slujewti ...>
“n cazul lor, lipsa de veghere asupra sufletului lor i-a fqcut sq piardq
legqtura cu Dumnezeul lor wi sq devinq obsedayi de astrele cerewti. Odatq
cercetatq wi probatq, aceastq preocupare avutq de un israelit trebuia aspru
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pedepsitq ‘n Vechiul Testament: <De ‘ndatq ce vei lua cunowtinyq wi vei
afla lucrul acesta, sq faci cercetqri amqnunyite. Dacq lucrul este adevqrat,
dacq faptul este ‘ntemeiat, dacq urkciunea aceasta a fost sqvkrwitq ‘n Israel,
atunci sq aduci la poryile cetqyii tale pe bqrbatul sau femeia care va fi vinovat
de aceastq faptq rea, wi sq ucizi cu pietre sau sq pedepsewti cu moartea pe
bqrbatul acela sau pe femeia aceea. Cel vinovat de moarte sq fie omorkt
pe mqrturia a doi sau trei martori; sq nu fie omorkt pe mqrturia unui singur
martor. “ntki mkna martorilor sq se ridice asupra lui ca sq-l omoare, wi apoi
mkna ‘ntregului popor. Sq scoyi astfel rqul din mijlocul tqu.> (Deut.17:4-7).
Yefania, un profet de la oraw vorbewte despre <cei ce se ‘nchinq pe
acoperiwuri ‘naintea owtirii cerurilor> wi pentru care Domnul v-a <’ntinde
mkna ‘mpotriva> lui Iuda wi a locuitorilor Ierusalimului pentru cq s-au abqtut
de la Domnul, nu-L cautq wi nici nu ‘ntreabq de El: ,,”mi voi ‘ntinde mkna
‘mpotriva lui Iuda, wi ‘mpotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului; voi nimici
cu desqvkrwire din locul acesta rqmqwiyele lui Baal, numele slujitorilor sqi
wi preoyii ‘mpreunq cu ei, pe cei ce se ‘nchinq pe acoperiwuri ‘naintea owtirii
cerurilor, pe cei ce se ‘nchinq jurknd pe Domnul, dar care jurq wi pe ‘mpqratul
lor Malcam, pe cei ce s-au abqtut de la Domnul, wi pe cei ce nu cautq pe
Domnul, nici nu ‘ntreabq de El.> (Yefania 1:4-6)
Acestea sunt acuzayii grave care denotq apostazia religioasq ‘n care
Ierusalimul se complqcea pe vremea profetului. Apostazie care mai era
manifestatq wi prin ‘nchinarea la idoli (rqmqwiye ale lui Baal, Moloh), dar
wi prin astrologie (cei ce se ‘nchinq pe acoperiwurile caselor; la urma urmei
unde se monteazq telescoapele? Cu toate acestea nu doresc sq se ‘nyeleagq cq
nu sunt de acord cu privitul la stele prin intermediul acelui instrument!)
Alte cazuri de idolatrie ‘ntklnitq ‘n Israel asociatq cu astrologia wi
condamnatq de Dumnezeu:
<Eu n-am poruncit>, spune Domnul Dumnezeu!
< ... care sq meargq dupq alyi dumnezei ca sq le slujeascq wi sq
se ‘nchine ‘naintea lor, dupq soare, lunq sau toatq owtirea cerurilor,
awa cum Eu n-am poruncit. Dumnezeu nu dorewte sq se gqseascq ‘n
mijlocul poporul Squ <cititori ‘n stele> - Deuteronomul 17:3
<Sq nu fie la tine nimeni care sq-wi treacq pe fiul sau pe fiica
lui prin foc, nimeni care sq aibq mewtewugul de ghicitor, de cititor
‘n stele, de vestitor al viitorului, de vrqjitor, de desckntqtor, nimeni
care sq ‘ntrebe pe cei ce cheamq duhurile sau dau cu ghiocul,
nimeni care sq ‘ntrebe pe moryi. Cqci oricine face aceste lucruri
este o urkciune ‘naintea Domnului; wi din pricina acestor lucruri va
izgoni Domnul, Dumnezeul tqu, pe aceste neamuri dinaintea ta>. Deuteronomul 18:10-12
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<Au pqrqsit toate poruncile Domnului, Dumnezeul lor, wiau fqcut viyei turnayi, au fqcut idoli de ai Astarteei, s-au ‘nchinat
‘naintea ‘ntregii owtiri a cerurilor, wi au slujit lui Baal> - 2 “mpqrayi
17:16
<El a zidit din nou ‘nqlyimile, pe care le dqrkmase tatql squ
Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a fqcut un idol al Astarteei, cum
fqcuse Ahab, ‘mpqratul lui Israel, wi s-a ‘nchinat ‘naintea ‘ntregii
owtiri a cerurilor wi i-a slujit> - 2 “mpqrayi 21:3
<A izgonit pe preoyii idolilor, puwi de ‘mpqrayii lui Iuda sq
ardq tqmkie pe ‘nqlyimi ‘n cetqyile lui Iuda wi ‘n ‘mprejurimile
Ierusalimului, wi pe cei ce aduceau tqmkie lui Baal, soarelui, lunii,
zodiilor wi ‘ntregii owtiri a cerurilor>. - 2 “mpqrayi 23:5
<Casele Ierusalimului, wi casele ‘mpqrayilor lui Iuda vor fi
necurate ca Tofetul, toate casele pe acoperiwul cqrora se aducea
tqmkie ‘ntregii owtiri a cerurilor, wi se turnau jertfe de bquturq altor
dumnezei!> - Ieremia 19:13
Mai ‘n glumq, mai ‘n serios, Barbara Bush, mama actualului prewedinte al
SUA wi soyia altuia care a fost prewedinte, spunea cq atkt ea ckt wi soyul ei sunt
<gemeni>, adicq din zodia ce poartq acel nume. Din acest motiv, spunea ea,
<probabil nu ar fi trebuit niciodatq sq ne cqsqtorim!> Atkt a putut astrologia
sq o sfqtuiascq dupq mai mulyi ani de cqsnicie alqturi de George senior!
Prevqzknd invazia caldeenilor, profetul Isaia deplknge ocupayia iudeilor
de a ‘ncerca sq afle viitorul de la <cei ce ‘mpart cerul> wi cumplita lor
ineficienyq de a prevede viitorul:
<Te-ai obosit tot ‘ntrebknd: sq se scoale dar wi sq te scape cei ce
‘mpart cerul, cari pkndesc stelele, care vestesc, dupq lunile noi, ce
are sq yi se ‘ntkmple!> (Isaia 47:13).
Acesta ar trebui sq fie sentimentul firesc de zqdqrnicie wi de frustrare al
tuturor celor care consultq horoscopul wi zodiacele pentru a afla viitorul!
Astrele nu sunt menite de Dumnezeu deckt sq ne <vorbeasca> de gloria wi
mqreyia unui Creator pe care sq-L recunoawtem wi sq-L cqutqm personal ‘n
revelayia Cuvkntului Squ.
Dumnezeu le spune copiilor Sqi cq practica astrologiei este exact ceea
ce-i caracterizeazq pe pqgknii numiyi <neamuri>. Voia Lui este ca acewtia
sq nu le urmeze practicile: Ieremia 10:1-3 ,,Ascultayi Cuvkntul pe care vi-l
vorbewte Domnul, casa lui Israel! <Awa vorbewte Domnul: <Nu vq luayi dupq
felul de vieyuire al neamurilor, wi nu vq temeyi de semnele cerului, pentru cq
neamurile se tem de ele. Cqci obiceiurile popoarelor sunt dewerte.>
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Mulyi dintre cei care-wi trqiesc viaya ‘n lumina horoscopului wi
a zodiacelor susyin cq nu sunt vinovayi de acea consultare a stelelor
condamnatq ‘n Vechiul Testament, wi cq ‘n schimb prezicerile (astfel le
placq sq le numeascq - <predicyii> - dewi nu prea sunq romknewte!) pe care le
urmqresc sunt deduse pe cale matematicq wi adaptate latitudinii wi longitudinii
fiecqrui individ ‘n parte. Dar, o astfel de presupusq <wtiinyq> ar trebui
repudiatq, niwte adevqrayi crewtini trebuind sq consulte Cartea Sfkntq wi sq
urmqreascq cqlquzirea lor permanentq de cqtre Duhul Sfknt al lui Dumnezeu.
Avertismentul oferit demult de cqtre un apostol al Domnului Isus privitor la
<wtiinyq, pe nedrept numitq astfel>, rqmkne ‘n picioare wi astqzi:
<Timotee, pqzewte ce yi s-a ‘ncredintat; ferewte-te de flecqriile
lumewti wi de ‘mpotrivirile wtiinyei, pe nedrept numite astfel, pe care
au mqrturisit-o unii wi au rqtqcit cu privire la credinyq> (1Timotei
6:20-21).
Astqzi, horoscopul este o prezenyq zilnicq ‘n paginile majoritqyii ziarelor
din lume. Care este explicayia? Ziarele nu vknd deckt ceea ce <se cautq>!
Fascinayia cu lumea astralq a cuprins din nou omenirea. Sentimentul
neputinyei personale ‘n faya evenimentelor care ne bulverseazq viaya i-a fqcut
pe mulyi sq caute adqpost la umbra prezicerilor stelare. “n spatele acestor
preziceri se aflq ‘nsq niwte <prezicqtori> de calitate ‘ndoielnicq cu miros de
warlatani wi ghicitori de duzinq. Un student de la o universitate americanq
a fqcut multq vklvq cu teza din acest domeniu. Ca sq arate <relativismul>
prezicerilor din horoscoapele marilor cotidiene, el a trimis ckte o <prezicere>
la peste o mie de oameni, nqscuyi ‘n fiecare din cele doisprezece zodii.
Majoritatea i-au rqspuns confirmkndu-i valabilitatea prezicerii pentru ceea ce
li s-a ‘ntkmplat ‘n perioada respectivq. Atunci a venit wi <bomba>. Studentul
trimisese tuturor participanyilor unul wi acelawi paragraf <prezicqtor>. S-a
dovedit odatq ‘n plus ce mare putere are autoconvingerea, ca sq nu spunem
<auto-’nwelarea>. Wi pentru cq am ‘nceput acest scurt articol cu un citat, sq-l
’ncheiem cu an altul:
<Doar douq lucruri sunt fqrq mqsurq: universul wi prostia; despre cel
dintki nu sunt chiar atkt de sigur> - Albert Einstein
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Cosmogonia biblicq
De unde este freamqtul ce ne cuprinde cknd privim noaptea, deasupra
capului, bolta ’nstelatq? Ce sunt aceste stele awezate ’n grupuri de constelayii,
navigknd pe cqi trasate cu precizia unor ecuayii matematice? Cine le-a awezat
’n spayiu wi care le este mesajul misterios? Existq un mesaj al numerelor. Nu
cumva existq wi unul purtat spre noi de ordinea wi numele constelayiilor?
Scopul cu care a creat Dumnezeu corpurile cerewti ne este enunyat chiar ’n
pasajul ’n care ele sunt menyionate pentru prima datq, Geneza 1:14-19. Acolo
ni se spune cq, ’n afarq de a marca alternarea zi/noapte, corpurile cerewti au
menirea de a fi <semne care sq arate vremile, zilele wi anii>.
Luminqtorii trebuie sq fie niwte SEMNE.
“n original, pentru semne este folosit oth, un derivat al lui atah, care
’nseamnq a veni. <Semnele> vorbesc deci despre ceva sau Cineva care va
veni. Cei care ’nyeleg mesajul lor sunt anunyayi wi avertizayi de ele, ’n timp ce
ceilalyi <se tem de ele> (Ieremia 10:2).
Biblia ne spune cq stelele cerului sunt numqrate de Dumnezeu wi cq
fiecqruia i s-a dat un nume (Ps. 147:4). Multe din numele acestor stele s-au
pierdut ’n decursul istoriei. “n prezent existq aproximativ doar 100 de nume
strqvechi pe care le putem culege din documente scrise ’n limbile arabicq
wi ebraicq. Astronomii de astqzi folosesc numirile strqvechi fqrq sq se mai
gkndeascq la semnificayiile lor. Numele stelelor sunt pomenite, pe ici pe
colo, ’n pasajele Bibliei, dewi uneori, traducerea lor cam lasq de dorit (’n Iov
9:9, ash este Arcturus - Ursa Mare, \esil este Orion, \imah sunt Pleiadele).
“n Iov 38:31-33 ni se vorbewte despre Gqinuwa, Orionul, Ursa Mare wi ...
semnele Zodiacului! Despre acelawi Zodiac, despre Orion wi despre Clowca cu
pui ni se vorbewte wi ’n 2 “mpqrayi 23:5; Isaia 13:10 wi ’n Amos 5:8.
Prin Zodiac se ’nyelege o succesiune de douqsprezece semne (figuri)
desenate pe bolta cerului. Ele sunt ca un fel de inel prin care trece soarele
’n drumul squ aparent din timpul celor douqsprezece luni ale anului.
Comentatorii strqvechi sunt de pqrere cq prima referinyq la semnele
Zodiacului se gqsewte ’n visul pe care l-a avut Iosif (Soarele, luna wi
unsprezece stele se ’nchinau ’naintea lui; Iosif fiind cel de al doisprezecelea
semn Zodiacal).
Este important sq spunem cq profilurile figurilor cerewti sunt trasate
arbitrar wi cq numele lor vine spre noi din protoistoria omenirii. Iosif Flavius,
un istoric evreu din primul secol, noteazq tradiyia evreiascq care susyine cq
aceste semne ale Zodiacului, ca elemente de astronomie Biblicq, ne-au fost
lqsate de Adam, Set wi Enoh. Prima evidenyq Biblicq despre awa ceva o gqsim
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’n Geneza 11:4, unde ni se spune cq oamenii s-au apucat sq zideascq un
turn <cu cerul ’n vkrf> (grewit tradus: <care sq atingq cerul>). Prin expresia
<cu cerul ’n vkrf> ni se sugereazq cq la etajul de sus al turnului Babel erau
desenate semnele cerewti ale Zodiacului. Acelawi Zodiac fusese desenat wi ’n
Templele Denderei wi Esnehei din Egipt.
Tqbliyele de lut descoperite ’n sqpqturile arheologice din Babilon,
amintesc despre aceste semne ale Zodiacului, adqugknd cq ’nsemnqtatea lor
primordialq se pierduse sau fusese denaturatq ’ntre timp. Aceastq denaturare
sau degradare a adevqrului istoric primitiv a dus wi la caricaturala mitologie
greacq.
Trebuie sq ne amintim cq Biblia scrisq nu a apqrut deckt pe vremea lui
Moise, cam prin anul 1.450 ’nainte de Christos. Pknq atunci, revelayia divinq
a fost transmisq wi prin alte cqi, printre care, unii comentatori cred, a fost wi
aceastq cale a semneleor Zodiacale. Existenya unor personaje ca Melhisedec,
’mpqratul Salemului, Ietro, preot al Dumnezeului cel viu ’n Madian wi
Balaam, profet al Domnului ’n yara Mesopotamiei, ne obligq sq credem cq
Dumnezeu a avut reprezentanyi Sqi ’n popoarele lumii cu care a comunicat
pe cqi speciale, ’n afara Scripturilor evreiewti. Un alt exemplu al acestei
realitqyi ’l gqsim ’n cartea Iov: toate personajele sunt contemporane cu
patriarhii biblici, “l cunosc pe Dumnezeu, trqiesc sub cqlquzirea wi judecata
lui Dumnezeu, iar Elihu este chiar un exponent evident al Duhului Sfknt.
Lucru uimitor este cq figurile zodiacale nu sunt imediat evidente ’n
constelayiile vizibile, ci au fost desenate arbitrar pe bolta astronomicq, de
parcq cineva a vrut sq aweze fresca unui mesaj ’n infinitul spayiului sideral,
departe de orice posibilitate de contaminare prin amestecul mkinii omenewti.
Dupq ce au apqrut Scripturile scrise, oracolele cronicilor sfinte
(Rom. 3:2) au ’nlocuit mesajul stelar. “nsemnqtatea semnelor zodiacale
s-a estompat, a fost uitatq sau, wi mai tragic, a fost ’nlocuitq cu o altq
’nsemnqtate, demonicq ’n naturq wi distrugqtoare ’n intenyie. Mitologiile wi
religiile lumii sunt astfel bazate pe cioburi de adevqr, rqmase dintr-un mesaj
pervertit de-a lungul veacurilor.
Despre frumuseyea wi farmecul revelayiei stelare ni se vorbewte sugestiv
’n Psalmul 19. Cele douq jumqtqyi ale psalmului (1-6 wi 7-14) aweazq ’ntr-un
fel de paralelq cronologicq douq cqryi de revelayie divinq: bolta cerului wi
Scriptura. Trecerea abruptq de la un subiect la altul din mijlocul psalmului
i-a lqsat perplecwi pe comentatorii din toate timpurile.
“ntre cele douq jumqtqyi existq o simetrie care le dq valoare egalq:
<Cerurile spun slava lui Dumnezeu wi ’ntinderea lor vestewte lucrarea
mkinilor Lui. O zi istorisewte ... o noapte dq de wtire alteia ... >
wi
<Legea Domnului este desqvkrwitq wi ’nvioreazq sufletul, mqrturia
Domnului este adevqratq wi dq ’nyelepciune celui newtiutor ... >
Prima parte a psalmului nu ne vorbewte despre minunqyia creayiei
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cosmice, ci despre mesajul ei. “ntr-o foarte clarq aluzie ni se spune despre
drumul soarelui care <rqsare la un capqt al cerurilor wi ’wi isprqvewte drumul la
celqlalt capqt>. Este evident cq nu este vorba despre miwcarea solarq iluzorie
din timpul zilei, ci de parcurgerea unui drum zodiacal cu semnificayie de
mesaj profetic. Miwcarea de pe bolta cereascq are ceva de spus: <Wi aceasta
fqrq vorbe, fqrq cuvinte, al cqror sunet sq fie auzit, dar rqsunetul lor strqbate
tot pqmkntul wi glasul lor merge pknq la marginile lumii.>
Ce vestesc cerurile ? Rqspunsul se gqsewte ’n Gen. 3:15. Esenya revelayiei
primordiale este Protoevanghelia. Acolo ni se vestewte venirea lui Christos wi
rqscumpqrarea rasei umane cqzute sub sfera de influenyq a lui Satan.
Semnele zodiacului vestesc <lucrarea mkinilor Lui>, adicq venirea Celui
care, dupq ce va suferi, va zdrobi capul warpelui cel vechi, Satan.
Dar cum sq deschidem aceastq carte a cerului? Zodiacul este un inel
de semne simbolice. Unde ’i este ’nceputul? De-a lungul procesiunii
<echinoxurilor>, soarele ’wi modificq gradual poziyia, ’n awa fel ’nckt la
fiecare 2.000 de ani, el ’wi ’ncepe drumul din alt semn al zodiacului. Cei din
vechime wtiau asta wi anticipknd cq, peste timp, oamenii nu vor mai wti unde
este ’nceputul cqryii de revelayie stelarq ei au inventat wi construit <Sfinxul>!
El este un semn de aducere aminte: cap de femeie wi corp de leu. Cartea
cerului ’ncepe cu zodia Fecioarei wi se va ’ncheia cu zodia <Leului>. Numirea
de <Sfinx> este un derivat al verbului grec sfingo, care ’nseamnq a pune
’mpreunq, a lega. Creatura curiosq din dewertul Egiptului leagq cele douq
capete ale ciclului zodiacal.
Existq un total de douqsprezece semne zodiacale. Gematria ne spune
cq 12 este cifra care definewte guvernarea perfectq wi exact aceasta este
menirea <luminqtorilor> awezayi de Dumnezeu pe boltq: <sq stqpkneascq ziua
wi noaptea> (Gen. 1:18), <Cunowti tu legile cerului? Sau tu ’i orknduiewti
stqpknirea pe pqmknt?> (Iov. 38:33)
Cronica stelarq este ’mpqryitq ’n trei cqryi, fiecare cu ckte patru capitole
(semne). “n cazul acesta, cifra 12 este rezultatul lui 3x4, sau a adevqrului
divin care se reveleazq pqmkntului (vezi anexa despre <Cifrul spiritual al
cifrelor>).
Cartea ’ntki. Rqscumpqrqtorul
FECIOARA (VIRGO). Profeyia despre sqmknya femeii.
BALANYA (LIBRA). Lucrarea rqscumpqratorului (harul).
SCORPIONUL (SCORPIO). Lupta Rqscumpqrqtorului.
SQGETQTORUL (SAGITTARIUS). “mplinirea profeyiei.
Cartea a doua. Cei rqscumpqrayi
CAPRICORNUL (CAPRICORNUS). Profeyia eliberqrii.
VQRSQTORUL(A~UARIUS). Rezultatul revqrsat peste mulyi.
PEWTII (PISCES). Rezultatul ’mpqrtqwit multora.
139

Daniel Branzai

BERBECELE (ARIES). “mplinirea eliberqrii promise.
Cartea a treia. Rqscumpqrqtorul (Cea de a doua venire)
TAURUL (TAURUS). Profeyia judecqyii viitoare.
GEMENII (GEMINI). Domnia slqvitq a Rqscumpqrqtorului.
RACUL (CANCER). Siguranya celor rqscumpqrayi.
LEUL (LEO). “mplinirea profeyiei despre biruinyq.
Fiecare capitol (semn zodiacal) al celor trei cqryi este alcqtuit astronomic
din trei constelayii. Existq astfel un total de 36 (3x12) constelayii implicate
’n ciclul zodiacal. “mpreunq cu numqrul semnelor zodiacale, obyinem totalul
de 36+12=48 (4x12) de elemente ale revelayiei stelare. Un studiu al tuturor
acestor elemente ar fi impresionant, dar depqwewte scopul wi spayiul pe care-l
avem. Este interesant sq adqugqm doar cq Apocalipsa ne descrie o scenq a
sfkrwitului, ’n care, ’n limbajul fqpturilor cerewti, se vestewte cq: <Leul din
seminyia lui Iuda ... a biruit ca sq deschidq cartea wi sq-i rupq peceyile> (Apoc.
5:5).
Aproape ’n toate ziarele de astqzi apar horoscoape wi se consultq semnele
Zodiacului. Care trebuie sq fie atitudinea noastrq fayq de aceastq realitate?
Explicayiile de mai sus s-au vrut o lqmurire wi o avertizare. Sigur,
Dumnezeu ne-a lqsat ’n paginile Bibliei frknturi de informayii wi aluzii la
realitatea wi revelayia <luminqtorilor cerewti>. La fel de sigur ’nsq, revelayia
scrisq a ’nlocuit-o pe cea stelarq. Lumina clarq a revelayiei scrise a fqcut sq
pqleascq lumina difuzq a zodiilor. Pentru <vremea> de acum, Dumnezeu
interzice ghicirea ’n stele wi astrologia. Revelayia stelarq este astqzi
denaturatq wi demonizatq. A stqrui ’n ea, ’nseamnq a trqi conwtient ’mpotriva
unei porunci dumnezeiewti: <Sq nu fie la tine nimeni care sq-wi treacq pe fiul
sau pe fiica lui prin foc, nimeni care sq aibq mewtewugul de ghicitor, de cititor
’n stele, de vestitor al viitorului, de vrqjitor, de desckntqtor, nimeni care sq
’ntrebe pe cei ce cheamq duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care sq ’ntrebe
pe moryi. Cqci oricine face aceste lucruri este o urkciune ’naintea Domnului.>
(Deuteronom 18:10-12).
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