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Descrierea istoriei vieţii patriarhului Iacov începe în 

capitolul 25 (v. 19) şi debutează cu prezentarea evenimentului 
venirii pe lume a celor doi fii ai lui Isaac. În urma intervenţiei 
miraculoase a lui Dumnezeu, Isaac a primit răspunsul mult 
aşteptat al rugăciunilor sale (25:21). Rebeca, soţia lui, era 
însărcinată. Imediat după prezentarea intervenţiei miraculoase din 
partea lui Dumnezeu în familia lui Isaac, naratorul ne face de 
cunoscut un „mic” amănunt cu adânci conotaţii futuriste. Cei doi 
copii încă nenăscuţi „se băteau în pântecele mamei lor”. Această 
„confruntare” a prilejuit şi a motivat desluşirea prin cuvânt 
profetic a destinului gemenilor a căror venire pe lume era 
iminentă: 

Şi i-a spus Dumnezeu: Două naţiuni (sunt) în pântecele tău şi 
două popoare din interiorul tău vor fi despărţite. Un popor, 
faţă de celălalt popor, va fi mai puternic şi cel mai mare îi va 
sluji celui mai mic.  Geneza 25:23,  (Traducere personală, 
TP)1

 
1

 Şi i-a spus Dumnezeu ei: Hl' hw"÷hy> rm,aYOw:  
a Două naţiuni (sunt) în pântecele tău   %nEëj.biB. Î~yIAgÐ ¿~yyIgOÀ ynEÜv.   a 
a\ (şi) două popoare din interiorul tău vor 

fi despărţite. 
Wdre_P'yI %yI[:ßMemi ~yMiêaul. ynEåv.W a\

b Un popor, faţă de celălalt popor, va fi 
mai puternic 

    #m'êa/y<) ~aoål.mi ~aol.W b 

b\ (şi)   cel mai mare îi va sluji celui mai 
mic. 

   ry[ic' dbo[]y: br:w> b\

  Geneza 25: 23  
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Versetele 24-26 descriu evenimentul naşterii copiilor lui 
Isaac şi primirea de către aceştia a numelor lor. Primul, din cauza 
înfăţişării sale roşiatice, a fost numit Esau. Cel de-al doilea, 
deoarece în momentul naşterii l-a ţinut de călcâi pe Esau, a primit 
numele Iacov2.  

Imediat după prezentarea momentului naşterii copiilor lui 
Iacov, naratorul creează un pod peste timp, transpunându-ne în 
viitor, şi ne descrie deja situaţia acestora când se aflau la vârsta 
maturităţii. Mai întâi ne sunt relatate preocupările lor. Esau era un 
iscusit vânător, fapt ce îl determina să-şi petreacă o mare parte a 
timpului său hoinărind pe „câmp”, după vânat. În schimb, Iacov 
este descris în termenii unui băiat de casă, ascuns sub masca 
inocenţei.  

Preocupările lor au motivat şi preferinţele celor doi părinţi 
pentru copiii lor. Lui Isaac, Esau i se părea mai nimerit, deoarece 
vânatul pe care i-l aducea fiul său îi era foarte pe plac. În schimb 
Iacob era copilul preferat al Rebecăi - un fel de băiat al mamei. 
Deşi versetul 28 al capitolului 25 pare a fi aşezat „atât de nelalocul 
lui”, rupând parcă cursul normal al pericopei cu această dezvăluire 
a felului de relaţionare părinţi-copii din familia lui Isaac, este 

                                                                                                                 
 
2 Numele bqo[]Y:, bAq[]y: (substantiv propriu) derivă din substantivul bqe[', a cărui 
traducere este “călcâi”, “ticălos”, “înlocuitor”. În sens figurativ, termenul bqe[' 
desemnează călcâiul unui om ca obiect al atacului pe la spate şi implică ideea 
unei mari căderi sau prăbuşiri determinate de o acţiune vicleană. (Este inclusă 
ideea trădării. [Ex.: Împotriva lui David este ridicat călcâiul (Ps 41:9 - BHS 10, 
Traducerea Dumitru Cornilecu, TDC) - Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care 
îmi puneam încrederea şi care mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul împotriva mea.] 
Verbul bq;[' (denominativ din bqe[') înseamnă „a urmări călcâiul” (a urmări pe 
cineva îndeaproape) sau în mod figurativ „a ataca în mod viclean – prin 
înşelăciune”, „a împiedica”, „a se sustrage prevederilor unei legi”, „a înşela”, 
„a fi mai şiret decât”. (Adjectivul bqo[; se traduce prin „insidios”, „prefăcut”, 
„viclean”, „înşelător” sau „perfid”.) 
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fundamental pentru înţelegerea conspiraţiei pusă la cale de Rebeca 
împotriva soţului său.3  

 
Următoarele 6 versete ale capitolului 25 descriu tranzacţia 

dintre Iacov şi Esau, în urma căreia Esau şi-a „pierdut” dreptul de 
întâi născut. Intervenţia lui Iacov se datorează unei nevoi de care 
acesta era pe deplin conştient. El ştia cât de necesară îi era 
binecuvântarea părintelui său, fapt ce L-ar fi determinat pe 
Dumnezeu să-Şi ducă la îndeplinire, prin intermediul lui, 
promisiunile făcute bunicului său, Avraam.4 Viaţa familială l-a 
adus în contact cu binecuvântarea deosebită de care se bucura 
înaintaşul său. Ce nu ştia el era felul în care Isaac a ajuns să se 
bucure de binecuvântarea divină. Continuitatea binecuvântării 
divine, de la Avraam la Isaac, este subliniată cu atenţie în capitolul 
26, pasaj care ne descoperă şi secretul acestei „treceri”: credinţa lui 
Isaac în Dumnezeu. Cel care acţionează în mod direct pentru 
realizarea acestei continuităţi este însuşi Dumnezeu, iar acest fapt 
nu poate fi condiţionat de nimeni şi de nimic, deoarece El este 
Stăpânul.5  

                                                 
3 Purtarea părinţilor faţă de copii poate forma sau deforma. Influenţa nefastă a 
părinţilor asupra copiilor, ce a avut la bază împărţirea preferinţelor lor, a fost 
un fapt vădit. Totuşi, aceasta nu poate reprezenta o justificare pentru faptele 
lui Iacov de mai târziu. 
4 Continuitatea binecuvântării divine de la Avraam la Isaac şi de aici mai 
departe prin Esau sau prin Iacov este unul dintre factorii care îl determină pe 
acesta din urmă să acţioneze pentru a-şi asigura întâietatea. 
5 Prin viaţa sa, Isaac a dovedit pe deplin acest lucru. El l-a ascultat pe 
Dumnezeu când Acesta, într-un mod neprecizat, i-a stătut înainte şi i-a cerut 
să rămână în ţara promisă şi să nu plece în Egipt în ciuda foametei care 
bântuia în ţinutul în care locuia. (26:1-5). În schimbul ascultării, Dumnezeu 
avea să-i ofere trei lucruri. În primul rând Domnul „va fi cu tine” (^ßM.[i(), expresie 
ce indică o prezenţă continuă. În al doilea rând Dumnezeu îl va binecuvânta 
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Tranzacţia propusă de Iacov lui Esau, respectiv 
achiziţionarea dreptului de întâi născut, mărturiseşte că Iacov era 
străin de înţelegerea „fenomenului” prezent în viaţa lui Isaac. El 
credea că prin acţiunea sa îşi asigura calitatea de moştenitor al 
părintelui său. Astfel ar fi intrat în stăpânirea unei părţi însemnate 
a averii lui Isaac şi ar fi ajuns şi în situaţia să fie posesorul 
dumnezeului acestuia. 6

 
Cumpărarea dreptului de întâi născut, dacă acest lucru ar fi 

fost posibil în termeni reali7, probabil că l-ar fi costat mult mai 
                                                                                                                 
pe Isaac în aceeaşi măsură în care a fost binecuvântat Avraam. Şi, în cele din 
urmă, Domnul îi va înmulţi sămânţa. (Cine îl va moşteni pe Isaac?) 
  Prin viaţa sa, Isaac a demonstrat că a acţionat în deplină credincioşie faţă de 
decretul divin. Ştia că asigurările lui Dumnezeu  îi vor asigura atât de necesara 
legătură teologică între el şi Avraam. La fel ca tatăl său, este departe de a fi fără 
cusur, dar în aceeaşi măsură ca părintele său, şi-a asumat dificila convieţuire 
într-o ţară promisă care nu-i era dată încă spre stăpânire. (26:28-29). Paul R. 
House, Old Testament Theology, Downers Growe, IVP, 1998, pp. 76-77.  
6 În lumea biblică, dreptul de întâi născut îi asigura posesorului atât moştenirea 
celei mai mari părţi a averii înaintaşului său, cât şi primirea în proprietate şi 
îngrijire a dumnezeilor (idolilor) familiei, fapt ce îi conferea aceluia calitatea de 
lider absolut al clanului respectiv şi implicit titlul de preot al tribului aceluia.    
   Această mentalitate “posesivă” este oglindită în mod grăitor cu prilejul 
juruinţei pe care o face la Betel în urma experienţei teofanice de care are parte 
în drum spere Padan-Aram: … dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, 
atunci Domnul va fi dumnezeul meu. `~yhi(l{ale yliÞ hw"hy> hy"ôh'w> ybi_a' tyBeä-la, ~Alßv'b. (28:21b, 
TDC) De asemenea constatăm că pentru Iacov asocierea numelui strămoşilor 
săi cu cel al lui Dumnezeu nu avea darul de a sublinia acea relaţie personală 
existentă între aceştia şi Yahve, Cel care a fost cu ei şi care Şi-a împlinit 
promisiunile făcute. În cazul lui Iacov, această asociere avea rolul de a-L 
identifica pe Dumnezeul care i se descoperise la Betel şi indica în aceeaşi 
măsură un raport de posesiune, pe care ca moştenitor al strămoşilor săi şi-l 
asuma. (Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac! qx'_c.yI 
ybiäa' yheÞl{awE ~h'êr'b.a; ybiäa' yhel{a/ èbqo[]y: érm,aYOw: 32:9, TP) 
7 Realitatea naşterii mai întâi a lui Esau nu putea fi nicidecum contestată şi schimbată. 
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mult pe Iacov decât un blid de mâncare. Foarte posibil că eroul 
nostru s-a gândit că acum este momentul unei bune afaceri pentru 
el. Trebuia profitat de o asemenea oportunitate: slăbiciunea 
fratelui său – pentru o mâncare. Să cumpere atât de mult, o 
proprietate, un dumnezeu, cu atât de puţin? Nici măcar în vis nu 
s-a gândit la aceasta. Şi iată că imposibilul se poate transforma în 
realitate dacă ştii să speculezi preţul, la momentul oportun. 

Foarte probabil că Iacov ştia ceva despre vechea 
descoperire dumnezeiască făcută mamei sale pe când era 
însărcinată. Oare nu vorbea ea despre faptul că cel mai mare copil 
al familiei lui Isaac îi va sluji celui mai mic!? Dacă această predicţie 
urma să se împlinească cândva, iată că acum era cel mai nimerit 
prilej pentru ca ea să-şi înceapă transpunerea în realitate. În acest 
sens nu trebuia precupeţit nici un efort. 

 
Iacov l-a şantajat pe fratele său, Esau, şi nu i-a oferit hrana 

atât de necesară lui până nu i-a acceptat condiţiile. Exagerându-şi 
starea, Esau, gândind parcă cu muşchii săi epuizaţi de atâta efort 
depus la încordarea arcului folosit la vânătoarea de la care tocmai 
s-a întors, a acceptat târgul. Şi-a primit astfel ciorba de linte,  
„care-l va readuce la viaţă” în schimbul dreptului de întâi născut, 
care nu-şi mai avea nici o semnificaţie acum, când tocmai era 
epuizat de moarte.  

Numele primit de Iacov, chiar dacă în primă fază avea de-a 
face doar cu evenimentul lipsit de semnificaţie de la naşterea celor doi 
copii ai familiei lui Isaac, şi-a confirmat cu acest prilej nota 
profetică privitoare la caracterul lui. Iacov l-a urmărit îndeaproape pe 
Esau, i-a aflat slăbiciunea, l-a înşelat şi i-a furat dreptul de întâi născut, 
printr-o sustragere de la prevederile legii, care reglementa moştenirea.8 

                                                 
8 Vezi nota 3. 
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Iacov, laş, şi fără nici o remuşcare, şi-a înşelat fratele, urmărindu-şi 
în mod egoist propriul scop. Era un „tip şmecher”, asemănător 
multora dintre contemporanii noştri, cu un simţ al „adaptabilităţii” 
nemaipomenit de dezvoltat, prin intermediul căruia, credea el, va 
reuşi să se descurce cu succes în orice situaţie şi să profite din plin 
de orice ocazie, chiar potrivnică lui, aşa încât avantajul să fie 
mereu de partea sa.  

 
La finalul pericopei, naratorul, prin afirmaţia sa acuzatoare 

la adresa lui Esau, subliniază caracterul uşuratic al acestuia şi ne 
lasă să înţelegem că necazurile lui nu se vor sfârşi aici din cauza 
felului lipsit de înţelepciune în care s-a raportat la dreptul de întâi 
născut. Verdictul naratorului este deosebit de aspru: Şi Esau (şi-)a 
dispreţuit dreptul de întâi născut.(hr'(koB.h;-ta, wf'Þ[e zb,YIïw: 25:34f, TP)9 Pofta 
pântecului l-a determinat pe Esau să-şi dispreţuiască chemarea, iar 
această nechibzuinţă va face imposibilă trecerea binecuvântării 
divine de la părintele său spre sine. Astfel, consecinţele faptei sale 
vor fi iremediabile, chiar dacă îi va părea rău mai târziu.10  

 
În capitolul 26 ne sunt descrise câteva aspecte legate în 

mod special de viaţa nomadă a lui Isaac prin ţara făgăduită. 
Naratorul insistă asupra acestui aspect spre a accentua cum Isaac, 
în ciuda cusururilor sale (26:7-11), Îl ascultă pe Dumnezeu şi I se 
supune, refuzând să „fugă” de procesul dificil al locuirii într-o ţară 
promisă care încă nu-i aparţine. Răbdarea sa şi statornicia hotărârii 
sale au oferit dovada faptului că prezenţa lui Dumnezeu era cu el în 

                                                 
9 hz"B' vb. a dispreţui, a privi cu dispreţ, - cu sfidare   
10 Esau s-a  lipsit fără remuşcare de ceea ce îi aparţinea lui şi nu a pus preţ pe 
dreptul său de întâi născut pe baza căruia urma să-i moştenească averea lui 
Isaac şi dumnezeul tatălui său. Chiar dacă Esau şi-a dispreţuit chemarea sa, 
acest fapt nu justifică fapta fratelui său, Iacov. 
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orice aspect al vieţii sale11 (26:12-33), fapt care avea să îi determine 
pe rivalii săi, locuitorii ţării Canaanului, să îi ceară străinului 
acestuia realizarea unui legământ al păcii sub a cărui protecţie 
băştinaşii să ducă o viaţă liniştită (26:28-29).  

 
După descrierea acestor evenimente din viaţa lui Isaac, 

naratorul ne mai oferă un detaliu picant din viaţa lui Esau. Ca gest 
al „maturităţii” sale, la 40 de ani, el hotărăşte să se însoare. Fără 
acceptul părinţilor se căsătoreşte cu două canaanite, din neamul 
hetiţilor, dovedindu-şi din nou uşurătatea. După cum era de 
aşteptat, a fost o pricină de mare amărăciune (x;Wr+ tr;moå – amărăciune 
a duhului) pentru părinţii săi (26:34, 35).  

 
Textul biblic continuă şi ni-l descoperă pe Isaac într-o altă 

ipostază: îmbătrânit de zile şi cu vederea slăbită. În aceste condiţii, 
Isaac, crezând că sfârşitu-i aproape, a hotărât că a venit momentul 
să-şi facă de cunoscut testamentul, adică să-l desemneze pe cel 
care va beneficia de binecuvântările legământului avraamic. Actul 
era foarte important şi nu era doar un simplu ritual. El asigura în 
mod cert continuitatea binecuvântării divine (legământului 
Domnului) în viaţa aceluia care se va bucura de alegerea părintelui. 
Sortitul a fost Esau. Isaac l-a chemat pe Esau şi ca un muribund   
i-a rostit acestuia ultima dorinţă, care, o dată împlinită, avea să-i 
deschidă fiului său calea spre izvorul binecuvântărilor cereşti şi 
pământeşti. Preferatului său, Isaac i-a cerut să-i aducă o mâncare 
gătită dintr-un animal proaspăt vânat. Nemaipierzând nici o clipă, 
Esau a plecat în câmp spre a-i satisface dorinţa „muribundului” 
său părinte (27:1-4). 

  

                                                 
11 Paul R. House, op. cit., pp. 76-77. 
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Printre ale gospodăriei treburi, Rebeca a luat aminte la 
hotărârea soţului ei, care se opunea întru totul intereselor sale. 
Năzuinţele lui Iacov, „băiatul mamei”12, erau pe cale de a fi atinse. 
Uitând de grija specială pe care Dumnezeu se angajase să i-o 
poarte celui mai mic dintre copiii săi, fapt descoperit încă înainte 
de naşterea celor doi prunci prin cuvântul profetic, Rebeca a luat 
iniţiativa şi a pus la cale o conspiraţie ale cărei victime vor fi Esau 
şi Isaac şi în urma căreia marele câştigător va fi Iacov. Ca „sorţii să 
fie schimbaţi” în favoarea preferatului ei, Iacov trebuia 
numaidecât să ia aminte la planul mamei sale şi să îl îndeplinească 
cu toată îndârjirea. O astfel de situaţie disperată cerea măsuri 
disperate, nefiind o altă cale pentru a-i fi salvate interesele legitime 
ale „băiatului mamei”... (Şi totuşi, Iacov avea peste 40 de ani! 26:34).  

  
Sub asediul conspiraţiei Rebecăi, Iacov este trecut printr-un 

proces de conştiinţă care-l ajută să înţeleagă că reputaţia sa 
înaintea părintelui său va avea de suferit, iar în loc de 
binecuvântare se va putea alege cu blestem, dacă mârşăvia va fi 
descoperită de Isaac. Conştiinţa lui Iacov, trezită de planurile 
mamei lui, a fost grabnic reanesteziată prin asumarea întregii 

                                                 
12 Iacov era în vârstă de peste 40 de ani când s-a făcut părtaş complotului 
organizat de mama sa pentru a stăvili iniţiativa lui Isaac. Acest fapt îl 
transformă într-un complice responsabil al mamei sale, căci era demult trecut 
de vârsta adolescenţei „inocente” sau a tinereţii năvalnice. În versetele 34 şi 35 
din capitolul 26, în care ne este prezentată căsătoria lui Esau, fratele geamăn al 
lui Iacov,  naratorul ne dezvăluie că acesta era în vârstă de 40 de ani. Pasajul 
(cap. 27) care deconspiră furtul binecuvântării părinteşti de către Iacov 
urmează imediat după descrierea căsătoriei lui Esau cu cele două hitite din 
Canaan şi deci putem considera în mod logic că mariajul lui Esau precede din 
punct de vedere cronologic înşelăciunea lui Iacov. Astfel, faptul potrivit căruia 
Iacov ar fi avut mai mult de 40 de ani în momentul în care a primit 
binecuvântarea lui Isaac prin înşelăciune este foarte plauzibil.     
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responsabilităţi de către Rebeca: Blestemul tău peste mine să fie, fiul 
meu! (27:13, TP) (27:5-13).  

 
După acest transfer verbal de responsabilitate, fără să-şi 

mai exprime vreo altă îndoială în privinţa succesului planului, 
Iacov a acceptat să-i fie complice mamei sale..., căci şi ea pentru 
băiatul ei se sacrifică. Astfel, Iacov a dat fuguţa în poiată, a ales doi 
miei pe care i-a dat mamei sale spre a fi gătiţi după plăcerea lui Isaac. 
În urmă, Rebeca l-a îmbrăcat pe Iacov cu hainele cele bune ale lui 
Esau şi i-a acoperit mâinile şi gâtul, care erau fără păr, cu pielea 
iezilor. Deîndată ce toate pregătirile erau încheiate, i-a dat 
mâncarea şi pâinea şi l-a trimis înaintea lui Isaac (27:14-17). 

Iacov s-a înfăţişat înaintea părintelui său, dându-se drept 
Esau. Isaac, motivat de lipsa de asemănare a vocii celui care-i 
stătea înainte cu cea a lui Esau, l-a supus pe Iacov la un amănunţit 
test de verificare. Scopul era clar. Dorea să-l intimideze pe 
eventualul înşelător şi în aceeaşi măsură să fie sigur că cel care i se 
prezentase nu era altul decât Esau.  

Evidenţierea cu atâta minuţiozitate a dialogului dintre 
Iacov şi Isaac are scopul de a sublinia, în primul rând, dubla 
declaraţie mincinoasă a lui Iacov, prin intermediul căreia eroul 
nostru, folosindu-se de neputinţa părintelui său, şi-a arogat o 
identitate falsă. (27:18, 19, 24). Prin această iniţiativă, naratorul ne 
ajută să percepem într-un mod foarte clar transformarea interioară 
de care avusese parte Iacov. Dintr-o simplă victimă a complotului 
pus la cale de mama sa, înăbuşirea conştiinţei l-a transformat într-
un conspirator mârşav, care-şi găsea plăcere în rolul de înşelător  
care-i fusese oferit. De asemenea dialogul scoate în relief şi 
uşurinţa cu care Iacov L-a „implicat” pe Dumnezeu în nelegiuirea 
lui. Sublinierea intervenţiei directe a Domnului în găsirea 
„vânatului” avea scopul hotărât de a-i demonstra părintelui lui 
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religiozitatea sa, care, o dată exprimată, mai putea şterge din 
eventualele îndoieli ale acestuia. După verificarea identităţii celui 
care îi stătea înainte, folosindu-şi simţurile cognitiv şi auditiv, Isaac 
a acceptat hrana. Această masă era cheia care deschidea “lada de 
zestre” în care se aflau binecuvântările pentru moştenitorul său - 
Adu-mi aproape ca să mănânc din hrana fiului meu, de dragul <în 
contul> căreia să te binecuvânteze sufletul meu! 27:25a, TP).  

După ce a mâncat, într-o ultimă încercare de a-l verifica pe cel 
care-i stătea înainte ca nu cumva să fie altul decât Esau, l-a chemat 
pe Iacov aproape de sine pentru a-i da o sărutare. Dacă celelalte 
simţuri l-au înşelat până acum, capacităţile sale olfactive îl vor 
descoperi chiar şi în ceasul al 12-lea pe eventualul înşelător. Mama, 
prevăzătoare, l-a îmbrăcat pe Iacov cu haina lui Esau, iar această 
ultimă redută a rezistat cu succes „atacului” final al părintelui său 
(27:18-27). 

După ce această analiză minuţioasă s-a încheiat, Isaac, sigur 
pe el şi fără nici o rezervă, l-a binecuvântat pe Iacov (27:27-29). 
Binecuvântarea îi asigura deţinătorului, pe baza unei relaţionări 
speciale cu Dumnezeu, „moştenire de familie”13, o multitudine de 
resurse materiale din partea Domnului şi o poziţie net superioară, 
atât faţă de celelalte triburi, cât şi faţă de cei din neamul său 
(27:27-39). Ea deschidea calea intrării lui Iacov în legământul 
avraamic, căci moştenitorul familiei avea să fie şi moştenitorul 
promisiunilor patriarhale.14

                                                 
13 Vezi notele 4 şi 5. 
14

 Iată,   haer>  
a mirosul fiului meu              ynIëB. x;yreä      a 
a\ (este) ca mirosul câmpului  

pe care l-a binecuvântat Domnul 
         hd,êf' x;yreäK. 
    `hw")hy> Akàr]Be rv<ïa]  

a\

 Să-ţi dea Dumnezeu: ~yhiêl{a/h' ^l.-!T,yI)w>  
b roua cerului,          ~yIm;êV'h; lJ;mi b 
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Imediat cum a sfârşit Isaac de dat binecuvântarea şi doar la 
ceva timp după plecarea lui Iacov din faţa tatălui său, Esau s-a 
întors de la vânătoare. I-a pregătit părintelui său mâncarea promisă 
şi s-a înfăţişat înaintea lui spre a fi binecuvântat. Isaac, surprins de 
cele întâmplate, i-a cerut lui Esau să-şi confirme identitatea, căci 
mai înainte tocmai fusese în prezenţa sa cineva care se pretinsese 
fiul său cel mare. Monologul lui Isaac, prin intermediul căruia şi-a 
căutat răspuns nelămuririi determinate de apariţia în faţa sa a 
unuia care se pretindea, pe drept cuvânt, fiul său cel mare a fost 
însoţit de un adânc tremur.15 Expresia daom.-d[; hl'ädoG> éhd'r'x] (qx'äc.yI 
dr;x/Y<w:)16 este deosebit de relevantă şi ne ajută să percepem la ce 
cote înalte ajunsese înspăimântarea lui Isaac. Extrema sa 

                                                                                                                 
b\ (şi) grăsimea pământului,        #r,a'_h' yNEßm;v.miW b\

b\\ (şi) grâu şi vin proaspăt din abudenţă!      `vro)ytiw> !g"ßD' broïw> b\\

c Să-ţi slujească (prin muncă) popoarele        ~yMi[; ^Wdåb.[;y:¥ c 
c\  şi să ţi se închine (plece) ^l. ÎWwÝx]T;v.yI)w>Ð ¿WxT;v.yIw>À c\

c\\ popoarele să cadă (înaintea ta).          hwEÜh/ ~yMiêaul. c\\

d (Să fii ) domnul (stăpân) fraţilor tăi,         ^yx,êa;l. rybig> d 
d\ şi să ţi se închine (plece) ţie fiii mamei 

tale. 
  ^M<+ai ynEåB. ß̂l. WWðx]T;v.yIw> d\

e Cel care te va blestema să fie blestemat,         rWrêa' ^yr,är>ao e 
e\ şi cel care va binecuvânta să fie 

binecuvântat. 
     `%Wr)B' ^yk,Þr]b'm.W¥    e\

  Geneza 27: 27b-29  
ha'r' - vb. a vedea; În text este la qal imperativ, masculin, singular. 
db;[' - vb. a munci, a sluji, a se închina. (Potrivit lui A. S. Gold, unii exegeţi 
evrei traduc substantivul  hd'bo[] (hd'Ab[]) prin “slujbă religioasă” sau “închinare”. 
A. S. Gold, Ordinea rugăciunilor pentru toate zilele anului, Craiova, Ed. Scrisul 
Românesc, s.a., p. 276.) În textul nostru verbul poate fi tradus prin expresia “a 
sluji prin muncă”.  
~aol., ~Aal. – subst. popor (doar în poezie). 
15 dr;x' - vb. a tremura, a fi înspăimântat. éhd'r'x] – subst. tremur, spaimă.  
16 daom.-d[; hl'ädoG> éhd'r'x] qx'äc.yI dr;x/Y<w: - Şi s-a înspăimântat Isaac; spaima (i-a fost) 
mare, până la extremis. (27:37, TP) 
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înspăimântare se datora misterului în jurul căruia se învârtea acest 
furt de binecuvântare. Isaac avea în vedere faptul că o dată fiind 
transmisă binecuvântarea divină, ea nu mai putea fi retrasă, 
deoarece direcţia continuităţii fusese deja fixată (27:30-33). 

Temerea lui Isaac, exprimată prin acest monolog, l-a făcut 
pe Esau să înţeleagă că este într-un mare necaz, fără voia sa. 
Disperat, „a început să scoată strigăte mari” şi să-şi revendice 
dreptul asupra binecuvântării părinteşti.17 Terminologia folosită de 
autor construieşte un cadru de-a dreptul tragi-comic. Oameni în 
toată firea, muribunzii Esau şi Isaac, victimele conspiraţiei celorlaţi 
doi membri ai familiei lor, se întreceau în a-şi plânge de milă, 
jelindu-se ca nişte bocitoare. Degeaba se lamentau ei acuma. Isaac 
însuşi era victima propriilor sale favoritisme, care s-au întors 
împotriva sa, iar Esau se întâlnise acum cu dispreţul cu care şi-a 
tratat cu ceva ani în urmă dreptul de întâi născut (27:33-34). 

Cu o ultimă sforţare, puţin cam înăbuşită de atâta bocet 
amarnic, Isaac l-a identificat pe hoţul binecuvântării: cel care a 
lucrat cu vicleşug împotriva intereselor celor doi a fost Iacov 
(27:35). 

 
Imediat ce hoţul a fost identificat, Esau şi-a dat seama că a 

mai fost „victima” unei alte hoţii de-a fratelui său. Evenimentul  
şi-l reaminteşte doar pe jumătate. Ca o victimă perfectă ce era, uită 
să sublinieze că în momentul tranzacţiei el însuşi şi-a dat acordul 
vânzării dreptului său de întâi născut, deoarece atunci nu-i găsea 
                                                 
17 `ybi(a' ynIa"ß-~g: ynIkEïr]B' wybiêa'l. rm,aYOæw: dao+m.-d[; hr' m'W hl
'îdoG> hq'ê['c. q[;äc.YIw: wybiêa' yreäb.DI-ta, wf'[e [;moÜv.Ki – Auzind 
Esau cuvintele tatălui său a scos (a strigat) un strigăt mare, (şi) deosebit de 
amarnic, şi a zis tatălui său: Binecuvântează-mă de asemenea şi pe mine, tată! 
27:34, TP (Expresia dao+m.-d[; induce într-un mod grăitor intensitatea 
maximă a amărăciunii lui Esau, care se potrivea perfect cu starea psihică în 
care se afla tatăl său - èdaom.-d[; hl'ädoG> éhd'r'x] qx'äc.yI dr;x/Y<w:.) 



Întâlnirea cu trecutul 53
 

  

nici un folos: `hr'(koB. yli  hZ<ï-hM'l' (La ce-mi - foloseşte - acest 
drept de întâi născut? 25:32, TP) Compătimindu-se cu foc, a analizat 
etimologia numelui fratelui său18 şi şi-a dat seama că la naşterea sa, 
Iacov nu a primit numele la întâmplare, fapt dovedit prin cele 
două acţiuni ale lui, cărora Esau le-a căzut victimă. La finalul 
lamentaţiei, îi solicită părintelui său acordarea vreunei 
binecuvântări..., dacă a mai rămas una şi pentru el (27:36).           

Răspunsul lui Isaac a fost dezamăgitor, deoarece Iacov 
primise totul. Şi, totuşi, din cauza disperării lui Esau19 şi din 
dorinţa probabilă de a-l linişti, Isaac l-a binecuvântat dăruindu-i 
doar puterea de a scutura jugul fratelui său atunci când se va 
răzvrăti împotriva asupririi sale (27:37-40).20      

 
Din cauza celor petrecute, Esau a prins ură pe fratele său - 

Iacov. În inima sa, în mod tainic (ABliB. – în inima lui), a plănuit ca 
imediat după moartea tatălui său să se răzbune pe Iacob,  ucigându-l. 
Textul ne ascunde cine erau acele persoane care sunt amintite în 
versetul 42 şi felul în care acestea au ajuns să cunoască taina inimii lui 
Esau. Probabil, în timpul vreunei ieşiri violente, în faţa slujitorilor 
familiei sale, Esau a scos la lumină răul pe care dorea să i-l facă lui 
Iacov şi astfel planul i-a fost deconspirat şi adus la cunoştinţa 
Rebecăi, care, imediat, şi-a chemat protejatul şi i-a făcut de 
cunoscut intenţia lui Esau. A hotărât să-l trimită, pentru a-l 
proteja, la fratele său, Laban, în ţinutul Haranului. Acolo, Iacov, în 
conformitate cu planul mamei sale, va trebui să rămână până ce 

                                                 
18 Vezi nota 3. 
19 &.b.YE)w: Alàqo wf'[e aF'îYIw: ybi_a' ynIa"ß-~g: ynIkEïr]B' ybiêa' – Tată binecuvintează-mă şi pe mine! Şi Esau 
şi-a ridicat glasul şi a plâns. (27:38, TP) 
20 `^r,)aW"c; l[;îme ALß[u T'îq.r;p'W dyrIêT' rv<åa]K; hy"h'w> - Atunci când te vei răzvrăti vei sfâşia jugul 
lui (Esau) de pe gâtul tău (27:40b, TP) 
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mânia lui Esau se va potoli şi apoi Rebeca va trimite pe cineva 
după el, să-l cheme acasă (27:41-43).  

Cuvintele adresate de către Rebeca lui Iacov ne dau 
simţământul că ea a încercat, într-o oarecare măsură, să se 
eschiveze de responsabilitatea ce îi revenea, Iacov devenind astfel 
singurul răspunzător de cele ce i se întâmplaseră lui Esau (ALê t'yfiä['-
rv,a] taeä xk;v'w> - până va uita ce i-ai făcut lui 27:45b, TP). 

De asemenea, Rebeca a realizat că această situaţie 
conflictuală dintre cei doi copii ai ei ar putea avea consecinţe 
dezastruoase. Foarte probabil, această criză relaţională dintre 
Iacov şi Esau, pe fondul înşelăciunii comise, i-a deschis ochii 
Rebecăi să înţeleagă că acest tip de relaţionare părinţi-copii din 
familia ei îşi poate găsi finalitatea în pierderea nu numai a unui 
copil, ci a amândorura (Pentru ce să fiu lipsită, de asemenea, de amândoi 
într-o zi? 27:25, TP).  

După încheierea discuţiei, ai cărei interlocutori au fost 
Rebeca şi Iacov, Rebeca i s-a adresat lui Isaac, explicându-i şi 
motivându-i decizia pe care a luat-o deja în dreptul lui Iacov. 
Astfel, potrivit ei, scopul călătoriei lui Iacov la Padan-Aram era acela 
de a evita o eventuală căsătorie a lui Iacov cu una dintre fetele 
hetiţilor, deoarece alegerea lui Esau în privinţa mariajului său îi 
pricinuise multă întristare. Această ultimă intervenţie o evidenţiază 
pe Rebeca drept liderul din umbră al familiei lui Isaac, cu o mare 
putere de influenţă, situaţie la care contribuie şi neputinţa 
bătrânului patriarh. Ea ştie cum anume să se adreseze fiecăruia şi 
se foloseşte cu subtilitate de fiecare situaţie la maximum, aşa încât 
orice obstacol care-i stă în calea planurilor sale este eliminat, scopurile 
împlinindu-i-se negreşit (27:46). 

Isaac a fost de acord cu propunerea Rebecăi şi i-a poruncit 
lui Iacov să-i dea curs acesteia numaidecât, ca nu cumva şi el să o 
ia pe urmele lui Esau în privinţa căsătoriei cu „fetele lui Canaan”. 
Totuşi motivul primordial al acestei fugi în grabă a lui Iacov din 
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casa părinţilor săi era ura pe care Esau o nutrea faţă de el. Prin 
binecuvântarea de care a avut parte Iacov, înainte de plecarea sa 
spre Padan-Aram, i se reconfirmă calitatea de moştenitor al lui 
Isaac. Isaac se roagă pentru prezenţa lui Dumnezeu în viaţa fiului 
său, astfel încât, ca urmare a acestui fapt, Domnul să asigure 
continuitatea legământului avraamic prin el. 

Astfel, înainte de plecarea sa, Isaac a statuat în mod clar că 
Iacov era cel care trebuia să ducă mai departe credinţa avraamică 
şi să primească binecuvântările avraamice (28:1-3). Deşi până în 
acest punct, Iacov nu a demonstrat că are un caracter pios, cu 
frica lui Dumnezeu, totuşi harul lui Dumnezeu l-a ales în ciuda 
imperfecţiunilor sale şi nu pe baza meritelor sale.  

Oare cum va fi posibilă perpetuarea moştenirii avraamice 
prin Iacov, când acesta în mod vădit a dovedit că nu are nimic din 
caracterul înaintaşilor săi, Avraam şi Isaac!?21

Dragostea divină a dictat această hotărâre. Aşa cum s-a 
descoperit faţă de Avraam şi Isaac, în aceeaşi măsură s-a revelat şi 
lui Iacov, prin păstrarea efectului promisiunilor lui Dumnezeu 
făcute cu două generaţii în urmă.22

Profeţia divină de la naşterea celor doi copii ai lui Isaac s-a 
împlinit. Lui Iacov, cel de-al doilea copil dintre gemenii lui Isaac, i 
se promisese calitatea de moştenitor al legământului avraamic, 
chiar înainte să se nască. Domnul şi-a împlinit cuvântul rostit cu 
acea ocazie, iar Iacov, în ciuda dorinţelor lui Isaac, a devenit 
continuatorul legământului. Astfel, Geneza 25:23 este şi un 
exemplu al felului în care lucrează alegerea suverană a lui 
Dumnezeu (Rom. 9:11-13). În cazul lui Iacov, aveau să mai treacă 
mulţi ani până să înţeleagă acest adevăr al lucrării suveranităţii lui 
Dumnezeu, ani în care se va lupta să-şi croiască un drum propriu 
                                                 
21 Paul R. House, Op. cit., p. 77. 
22 Ibidem, p. 78. 
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prin hăţişul de împotriviri ce păreau că i se aşează în faţa împlinirii 
promisiunilor divine din viaţa sa.  

Pasajul în care Iacov a primit porunca de a pleca în Padan-
Aram şi binecuvântarea părintească se închei cu un verset 
concluzie (v.5) al cărui scop a fost acela de a evidenţia încuvinţarea 
lui Isaac ca fiul său să plece în ţara rudelor Rebecăi.  

 
Asocierea lui Isaac cu Rebeca la transformarea lui Iacov în 

moştenitor al legământului avraamic şi la trimiterea lui din Canaan 
în Padan-Aram pentru a-şi lua o nevastă necanaanită avea să-l 
determine pe Esau să-şi mai ia încă o soţie. De data aceasta a luat 
pe una dintre fiicele lui Ismael. Naratorul ne lasă să înţelegem că 
Esau a fost martorul atât al binecuvântării cu care Isaac l-a 
învrednicit pe Iacov, cât şi al poruncii părintelui său ca fratele lui 
să nu-şi ia de soţie pe una dintre „fetele lui Canaan”. Probabil că 
ascultarea lui Iacov faţă de porunca părintească în privinţa 
căsătoriei şi amărăciunea duhului23 părinţilor săi faţă de un astfel 
de mariaj l-a condus la decizia de a-şi lua o soţie rudă cu familia sa. 
Căutând trecere înaintea părinţilor săi a uitat că această faptă, chiar 
„pe placul părinţilor”, nu va putea şterge lipsa de maturitate şi 
conformare după voia părintească şi în ultimă instanţă după voia 
lui Dumnezeu (15:16f, 18-21)24,  de care a dat dovadă în trecut.  

 
Iacov a pornit de îndată spre Haran. Pe drum, însă, noaptea 

l-a ajuns şi a înnoptat în dreptul cetăţii Luz. Dormind cu o piatră 
la căpătâi, Dumnezeu i s-a descoperit prin intermediul unui vis. A 
visat o scară rezemată pe pământ, al cărei vârf ajungea până la cer, 

                                                 
23  `hq")b.rIl.W qx' c.yIl. x;Wr+ tr;moå !"yy<ßh.Tiw: - Şi a fost amărât duhul lui 
Isaac şi al Rebecăi. (27:35, TP) 
24 Popoarele canaanite, din cauza păcătoşeniei lor, erau sortite nimicirii, iar 
prin fapta sa Esau s-a aşezat într-o stare împotrivitoare voii lui Dumnezeu. 
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pe care îngerii se suiau şi coborau, iar deasupra ei Însuşi Domnul 
stătea. Revelaţia divină i-a produs fiori lui Iacov. Trezit din somn 
şi înfricoşat, crezând că prezenţa lui Dumnezeu este legată de 
pământul pe care a dormit25, a înălţat piatra pe care şi-a odihnit 
capul ca stâlp (hb'êCem;)26 de aducere aminte şi a dedicat-o memoriei 
acelui eveniment prin stropirea cu ulei (28:16-18). A schimbat şi 
numele locului aceluia din Luz în Bet-El (Casa lui Dumnezeu), 
nume care sugera mai bine experienţa de care a avut parte.   

Acest moment al „istoriei lui Iacov” confirmă faptul că 
alegerea lui Dumnezeu în cazul lui Iacov nu a avut la bază credinţa 
şi ascultarea din partea celui ales. Încet, încet, în mod perceptibil, 
fără ezitare, Domnul lucra la transformarea celui ales într-o 
persoană a credinţei, dar această sarcină nu era nici uşoară şi nici 
nu se putea desfăşura cu rapiditate. Dumnezeu şi-a început 
lucrarea aşa cum a făcut-o şi în cazul lui Avraam şi Isaac, prin 
„autorevelaţie” (28:10-22).27    

Dumnezeu l-a asigurat pe Iacov că va fi cu el (Gen. 28: 15) 
şi fiecare promisiune a legământului încheiat mai înainte cu 
Avraam şi Isaac (vv. 13-14; Gen. 17:7-8; Gen 26:3-4; Lev. 26:42) i-
a fost încredinţată şi lui: ţara (28:13), descendenţii (28:14), să fie o 
binecuvântare pentru toate popoarele pământului (28:14) şi însoţi-
rea lui Dumnezeu (28:15).28  

                                                 
25 Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este 
poarta cerurilor! (Gen. 28:17) 
26 Deşi la popoarele canaanite astfel de stâlpi (maţevot) aveau de a face cu 
închinarea idolatră, gestul şi monologul lui Iacov indică faptul că piatra pe care 
a înălţat-o şi a uns-o ca stâlp (maţeva) urma să fie doar un memorial al 
evenimentului special de care avusese parte la Luz (Bet-el), în drumul său spre 
Haran.   
27 Paul R. House, Op. cit., p. 78. 
28 Ibidem, p. 78-79. 
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Iacov nu ştia ce înseamnă deţinerea dreptului de întâi 
născut şi a binecuvântării divine în seminţia lui Avraam.          
Într-adevăr, el a părut foarte impresionat că a primit asemenea 
promisiuni, însă i-a oferit Domnului un răspuns ambiguu care 
pălea faţă de reacţiile de care au dat dovadă Avraam şi Isaac atunci 
când Dumnezeu li s-a descoperit pentru prima dată. Aşa după 
cum a negociat cu Esau sau după cum ar fi făcut cu un lider tribal, 
Iacov i-a promis Domnului (hw"hy>) că îl va face dumnezeul său 
(~yhi(l{ale yliÞ hw"hy>), că va face din piatra pe care a pus-o ca stâlp de 
aducere aminte casa lui Dumnezeu (taZO©h; !b,a,äh'w> ~yhi_l{a/ tyBeä hy<ßh.yI hb'êCem; 
yTim.f;-rv,a]) şi că îi va dărui zeciuielile sale (%l") WNr,îF.[;a] rFEß[; yliê-!T,Ti rv<åa] 
lkow>), doar dacă se va reîntoarce cu bine acasă peste ani şi ani (Gen 
28:20-22). Dragostea lui Dumnezeu pentru Iacov nu a fost 
condiţionată de lucrările sale, însă Iacov nu era hotărât să-şi ofere 
ieftin dragostea sa.29

„Strâmtorile” din viaţa lui Iacov au amplificat consecinţele 
faptelor sale prin care a căutat binecuvântarea. Nu era gata să-i 
ofere lui Dumnezeu credinţa şi ascultarea sa fără rezerve. Totuşi, 
în ciuda căutărilor sale deşarte, Dumnezeu îi va descoperi faptul că 
scopurile şi promisiunile Lui se împlinesc indiferent de cât de 
imposibile şi irealizabile le-ar face Iacov.30       

Ajuns la Haran, Iacov a întâlnit pe rudele sale. Mai întâi pe 
Rahela, verişoara sa, şi mai apoi pe Laban, unchiul său. După 
schimbul de cordialităţi cuvenit unei astfel de ocazii şi după o 
perioadă de acomodare de o lună, Laban i-a propus lui Iacov să-i 
slujească, îngăduindu-i de asemenea să-şi aleagă şi simbria, 
deoarece erau rude. (29:1-15)       

Între solicitarea lui Laban şi răspunsul lui Iacov, naratorul 
intervine şi ne aduce la cunoştinţă că unchiul lui Iacov avea două 

                                                 
29 Ibidem, p. 79. 
30 Ibid. 
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fiice: Lea şi Rahela. Lea era mai mare decât Rahela, iar însuşirile 
fizice ale Leei contrastau sub aspectul negativ faţă de cele ale 
Rahelei. Iacov, îndrăgostit fiind de Rahela, i-a propus unchiului 
său să-i slujească timp de şapte ani pentru ea. Sub masca înrudirii, 
Laban a acceptat târgul. (29:16-19)       

Cu gândul că îl poate „lucra” şi pe Laban, socrul său, aşa 
cum i-a păcălit pe cei din casa sa, Iacov a trecut la faptă. Preţul 
Rahelei era prea mic pentru unul venit cu traista în băţ. O şi iubea. 
A crezul că şi de această dată va putea să-şi treacă în cont încă o 
victorie cu fără prea mult efort. Dar, trecutul i-a ieşit înainte şi i-a 
dat întâlnire. Micul său furtişag, a cărui victimă a fost Esau şi prin 
intermediul căruia şi-a „câştigat” dreptul de întâi născut, avea să-l 
coste 14 ani de muncă înrobitoare. (29:27)       

Când s-a împlinit sorocul, Iacov i-a solicitat lui Laban 
acordarea simbriei sale: pe Rahela. Laban a adunat pe toţi oamenii 
locului şi a făcut un ospăţ mare. Seara, profitând de întunericul nopţii 
şi de neatenţia lui Iacov, în loc să i-o dea de soţie pe cea pe care 
nepotul său şi-o dorea atât de mult – pe Rahela, i-a dat-o pe Lea. 
Lea era însoţită de roaba sa, Zilpa. (29:21-24) 

A doua zi dimineaţa, Iacov a descoperit înşelăciunea 
unchiului său. Pentru a-l linişti, Laban şi-a motivat fapta cu un  
aşa-zis obicei al locului care cerea şi obliga ca fiica cea mai mare a 
unei familii să fie dată mai întâi în căsătorie. Pentru a dezamorsa 
conflictul determinat de încălcarea înţelegerii, Laban a găsit şi 
soluţia împăciuitoare, care avea rostul să-l liniştească pe Iacov şi 
care îi va aduce însă mult profit celui care o propusese. Cum se va 
isprăvi săptămâna, Iacov o va primi de soţie şi pe Rahela, dar cu 
condiţia să mai slujească alţi şapte ani. Dacă Lea „a costat” şapte 
ani de slujire, preţul Rahelei avea să fie acelaşi. Iacov a acceptat 
târgul şi a primit-o pe Rahela de soţie, iar Bilha i-a fost dăruită 
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drept roabă Rahelei. Iacov o iubea mai mult pe Rahela decât pe Lea. 
(29:25-30)       

Deşi sentimentele lui Iacov faţă de cele două soţii ale sale 
erau inegal „împărtăşite” (v30), finalul versetului 30 lasă impresia 
unei normalităţi relative care s-a instaurat în căminul lui Iacov. De 
asemenea, în relaţie cu Laban, Iacov părea împăcat cu situaţia în 
care se afla, continuându-şi astfel slujirea faţă de socrul său. 
Totuşi, naratorul, în versetul 31, vrând să răstoarne această 
impresie greşită cu privire la Iacov, care l-ar pune pe nedrept 
într-o lumină favorabilă în ochii cititorilor, ne înfăţişează un aspect 
din viaţa de familie a lui Iacov, cunoscut numai de Dumnezeu. 
Sub aparenţa sentimentelor inegal împărtăşite faţă de cele două 
soţii ale sale, Iacov, în inima sa, o ura31  pe Lea. Se prea poate ca 
ura faţă de Lea să fi fost doar rezultatul resentimentelor pe care 
Iacov le nutrea faţă de socrul său. Oare nu Laban i-a băgat-o pe 
gât pe Lea şi l-a înrobit încă şapte ani prin înşelăciune...!? Poate că 
nici Lea nu era străină urzelii puse la cale de tatăl său...!? (v. 31)  

În contextul în care Iacov o ura pe nedrept pe Lea, 
Dumnezeu a intervenit în favoarea acesteia, dându-i bucuria de a-i 
naşte prima, soţului ei patru copii32, pe când pântecul Rahelei era 
închis (`hr'(q'[] lxeÞr'w> Hm'_x.r;-ta, xT;Þp.YIw: ha'êle ha'äWnf.i(-yK hw"hy> ar.Y:Üw:). Iacov, 
neînvăţând nimic din favoritismul distrugător din casa părintească, 
a ales să meargă pe aceeaşi cale şi în căminul său. De aici va rezulta 
o situaţie conflictuală care se va permanentiza în căminul său, a 
cărei influenţă negativă va fi resimţită din plin. (vv. 31-35) 

                                                 
31 anEf' vb. a urî - la qal  (În text verbul este la qal, pasiv, participiu feminin, 
singular, absolut.) 
32 Ruben (Vedeţi fiu), Simeon (Ascultare), Levi (Alipire), Iuda (Lădat fie 
Domnul!). Primindu-i pe aceşti patru copii, Lea nu a înţeles că ei sunt rodul 
binecuvântării lui Dumnezeu în viaţa sa, şi nu un mijloc pentru a-şi câştiga 
soţul pierdut.  
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Lipsa copiilor i-a indus Rahelei un sentiment de gelozie 
faţă de Lea  (30:1b - Ht'_xoa]B; lxeÞr' aNEïq;T.w:). În ochii ei principalul 
responsabil era Iacov (30:1c - ykinO*a' ht'îme !yIa:ß-~aiw> ~ynIëb' yLiä-hb'h'). Iacov, 
mâniindu-se şi în mod probabil fără să fie prea conştient  de ceea 
ce spune, i-a împărtăşit Rahelei adevăratul motiv al lipsei copiilor: 
Dumnezeu ... a oprit rodul pântecului tău (30:2 - !j,b'(-yrIP. %MEßmi [n:ïm'-rv,a] 
ykinOëa' ~yhil{a/ tx;t;Ûh]). În acest context Rahela a găsit o soluţie, fără să 
apeleze la ajutorul lui Dumnezeu: A hotărât ca Bilha să-i devină 
soţie lui Iacov şi astfel ea va avea copii prin intermediul roabei 
sale. Bilha i-a născut doi fii: pe Dan (a judecat) şi pe Neftali 
(luptele lui Dumnezeu). Astfel, şi în familia patriarhului Iacov, la 
fel ca în cea a bunicului său, Avraam, graba intervenţiei umane a 
luat locul timpului şi lucrării dumnezeieşti.  

Motivaţiile33 care au stat la baza acordării numelor, mai 
înainte menţionate, ale celor doi copii ai Rahelei, pe care i-a avut 
cu ajutorul roabei sale, ne descoperă o adâncă lipsă a cunoaşterii 
voii lui Dumnezeu. Ea a crezut că Dumnezeu, fiind supus 
căutărilor sale deşarte, a ascultat-o şi a răzbunat-o în ochii surorii 
sale. Nimic mai fals. Dumnezeu, niciodată, nu se coboară atât de 
jos, aşa încât să devină un instrument al voii omeneşti. Îngăduinţa 
lui Dumnezeu faţă de nimicnicia omului şi faţă de „soluţiile 
salvatoare” ale acestuia, întotdeauna cu grave şi îndelungate 
consecinţe, nu este cauzată de limitarea lui Dumnezeu, ci de 
incapacitatea omului de a întrezări voia Lui şi de a se supune ei. 
Timpul şi mijloacele omeneşti par de cele mai multe ori mai la 
îndemână decât timpul şi mijloacele lui Dumnezeu. Chiar şi atunci 
când omul îşi alege propria cale, la timpul hotărât, Dumnezeu Îşi 

                                                 
33 yliêqoB. [m;äv' ~g:w> ~yhiêl{a/ yNIn:åD' – Mi-a judecat (cauza)/mi-a susţinut cauza Dumnezeu  şi de 
asemenea a ascultat glasul meu... 
 yTil.ko+y"-~G: ytiÞxoa]-~[i yTil.T;p.nI ~yhiól{a/ yleWTp.n:: - Luptele lui Dumnezeu / am luptat cu sora mea 
(şi) de asemenea am triumfat... 
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va dovedi puterea şi suveranitatea Sa, dând la o parte motivaţiile 
greşite şi gunoiul lucrării mâinilor omeneşti spre a face loc voii 
Sale. Şi, dacă uneori omul iese biruitor, aceasta nu se întâmplă pentru 
că motivaţiile şi soluţiile omeneşti sunt corecte, ci pentru că 
Dumnezeu Îşi este credincios propriului Său cuvânt. (30:1-8)34                    

La fel cum a procedat Rahela, şi Lea, înţelegând că 
deocamdată nu mai poate avea copii şi fiind în concurenţă cu sora 
sa, a hotărât să apeleze la acelaşi mijloc prin care să-şi mărească 
numărul copiilor săi. Zilpa i-a fost dată de soţie lui Iacov, iar Lea a 
avut doi copii prin ea: Gad (noroc) şi Aşer (fericit). Motivaţia faptei 
Leei este o dovadă edificatoare că nici ea nu a înţeles că 
binecuvântarea din viaţa ei nu se datorează lucrărilor ei, ci purtării 
de grijă speciale din partea lui Dumnezeu. (30: 9-13)  

Dezbinarea şi concurenţa dintre membrii căminului lui 
Iacov mărturisesc din nou despre întâlnirea lui Iacov cu trecutul 
său. Acasă, Iacov nu a fost un liant al unităţii părinţilor săi şi a 
fratelui său în jurul împlinirii scopului lui Dumnezeu pentru 
familia sa, ci s-a lăsat prins în laţul intrigilor care i-au distrus 
căminul părintesc. Pentru că nu a avut tăria să se opună acestor 
porniri fireşti, nici în trecut şi nici în primii ani ai vieţii sale de 
familie, ele îşi vor face simţită prezenţa şi în viaţa copiilor săi. 

Începând cu versetul 14 al capitolului 30, naratorul ne 
dezvăluie încă un eveniment prin care Iacov avea să-şi amintească 
din nou fapta mişelească din trecut, care i-a adus dreptul de întâi 
născut. De data aceasta însuşi, Iacov a ajuns să fie cumpărat, fiind 
obiectul tranzacţiei. Preţul fratelui lui avea să fie şi preţul său. 
Într-o zi, pe vremea seceratului, Ruben a ieşit la câmp, a găsit 

                                                 
34 Iacov urma să fie patriarhul care va da naştere seminţiilor poporului Israel, 
iar copiii Bilhei se înscriu în acest plan desăvârşit al lui Dumnezeu.  
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mandragore35 şi le-a adus mamei sale, Lea. Mandragorele erau 
considerate afrodiziace, iar Rahela i-a cerut câteva sorei sale cu 
nădejdea că folosirea lor o va face în stare să zămislească. Lea a 
speculat bine momentul şi i-a propus Rahelei o tranzacţie. În 
schimbul mandragorelor, Iacov urma să-i aparţină Leei pentru o 
noapte (30:16). Ca obiect al tranzacţiei, Iacov a fost cumpărat pe 
un preţ de nimic - pe o mâncare. Mijlocul tranzacţiei, „mâncarea”, 
a fost exact acelaşi cu cel pe care şi el l-a folosit pentru 
cumpărarea dreptului de întâi născut de la Esau. De data aceasta, 
atât negustorii erau diferiţi, cât şi obiectul şi scopul tranzacţiei. Lea 
şi Rahela, soţiile lui Iacov, erau comercianţii, obiectul (victima) era 
Iacov, iar scopul tranzacţiei era întâietatea pe care Lea şi-o dorea 
înaintea soţului său.  

În urma acestei conspiraţii, relatate în vv. 14-66 din cap. 
30, Iacov s-a întâlnit iarăşi cu trecutul său, dar în calitate de 
victimă neputincioasă, ajunsă în „umila” situaţie să se supună 
jocurilor soţiilor sale. Se pare că acel Iacov, care stăpânea bine arta 
mânuirii situaţiilor şi a oamenilor spre a-şi atinge propriile scopuri, 
a început să-şi cam piardă abilităţile şi să se transforme zi pe zi, tot 
mai mult, în subiect al înşelăciunilor şi uneltirilor altora. În spatele 
omenescului acestor conjuncturi nefavorabile se afla, însă, 
Dumnezeu, care, potrivit planului său suveran, dorea să-l 

                                                 
35 yd;WD - ~yaid'Wd) mandragoră/mandragore Mandragora este „fructul” 
Mandragorei officinarum, membră a familiei Solanaceaelor sau al cartofului şi 
înrudită cu Atropa belladonna. Este o plantă des întâlnită în Israel, care 
înfloreşte îndeosebi primăvara şi se coace cam în vremea secerişului grâului 
(Gen 30:14). Fructele, care se aseamănă cu cele ale roşiilor, au un miros 
suporific (narcotic) şi şi un gust dulceag, dar sunt prea otrăvitoare ca să fie 
folosit pentru hrană. Mandragorele erau recunoscute de către antici prin 
calităţile lor afrodiziace. Se credea că produc dorinţe sexuale şi favorizaeză 
concepţia. (Gen 30:14 f; CC 7:13)  Sunt încă folosite în medicina tradiţională 
din Israel.  
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transforme din punct de vedere spiritual pe Iacov şi să-i modeleze 
caracterul, aşa încât în el să ia fiinţă chipul unui veritabil slujitor al 
Dumnezeului părinţilor săi, Avraam şi Isaac. (30:14-16) 

În urma acestei tranzacţii, Lea l-a câştigat pe Iacov şi i-a 
mai născut acestuia încă doi fii şi o fiică: Isahar (Răsplătire), 
Zabulon (Locuinţă) şi Dina (Judecată). Observăm din cuvintele 
Leei falsa încredinţare că şi aceşti doi băieţi pe care i-a născut lui 
Iacov se datorează tot eforturilor ei36 şi astfel soţul ei ar fi câştigat 
pentru totdeauna pentru ea37 (30:18-21). În mod ironic, pe fondul 
autosuficienţei manifestată de Lea şi ca dovadă că planurile omului 
nu îşi au izvorul în voinţa divină, Dumnezeu a hotărât că sosise şi 
vremea ca Rahela să aibă copii. Ea i-a născut lui Iacov un fiu, 
căruia i-a pus numele Iosif (Adaos). (30:22-24) 

 
Se pare că naşterea lui Iosif a indicat împlinirea celor şapte 

ani de slujire pe care Iacov îi mai datora lui Laban pentru Rahela. 
Versetul 25 îl descrie pe Iacov mergând la socrul său şi cerându-i 
permisiunea de a pleca acasă, în ţara sa. Laban, însă, i-a cerut să 
mai rămână şi să accepte plata unei simbrii, deoarece în mod 
evident slujirea lui Iacov fusese bună şi, după cum singur 
recunoscuse, Domnul l-a binecuvântat din pricina ginerelui său, 
propăşind mult. Iacov şi-a dat acordul, subliniindu-i lui Laban că 
este vremea să muncească şi pentru familia sa şi astfel ar fi bine să 
se hotărască amândoi în privinţa unei simbrii, după cum adusese 
vorba Laban la începutul discuţiei. Iacov a cerut ca simbria sa să-i 
                                                 
36 Geneza 30:18 Lea a zis: ,,M-a răsplătit Dumnezeu, pentru că am dat 
bărbatului meu pe roaba mea. „De aceea i-a pus numele Isahar (Răsplătire).” 
37 Geneza 30:19-21 Lea a rămas iarăşi însărcinată, şi a născut un al şaselea fiu 
lui Iacov. 20 Lea a zis: „Frumos dar mi-a dat Dumnezeu! De data aceasta, 
bărbatul meu va locui cu mine, căci i-am născut şase fii.” De aceea i-a pus 
numele Zabulon (Locuinţă). 21 În urmă, a născut o fată, căreia i-a pus numele 
Dina (Judecată). 
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fie socotită „orice miel sein şi pestriţ şi orice miel negru şi din capre tot ce 
este pestriţ şi sein” (30:32).  

După ce şi-au separat oile şi caprele, potrivit înţelegerii lor, 
Iacov luându-şi ce era a lui, a rămas să-i slujească în continuare 
socrului său, păzindu-i turmele. Astfel, folosindu-se de ceea ce era 
a lui Laban, Dumnezeu a hotărât ca Iacov să se îmbogăţească. 
Dumnezeu l-a binecuvântat mult pe Iacov, iar în versetul 43, ne 
este descrisă în termeni generali, dar sugestivi, bogăţia pe care a 
strâns-o Iacov, atâta timp cât i-a slujit lui Laban. În ciuda 
ajutorului evident al lui Dumnezeu, probabil şi determinat de 
faptul că Laban i-a schimbat de „zece ori simbria” deoarece vedea 
cum ginerele său prospera (31:7-10), Iacov, aşa după cum era 
obişnuit, nu s-a dezis nici cu acest prilej de folosirea micilor 
şiretlicuri omeneşti pentru a câştiga lupta pentru avere. A găsit 
soluţii „băbeşti” care puteau să le facă pe animalele pe care le avea 
în grijă să zămislească după cum îi era hotărâtă simbria în acel 
moment (30:37-42). Deşi în versetul 9 din capitolul 32 găsim 
afirmaţia lui Iacov prin care recunoaşte intervenţia divină în 
prosperarea sa38, folosirea de către el a mijloacelor39 omeneşti 
subliniază refuzul lui Iacov de a se încrede în mod deplin în 
promisiunile şi ajutorul dumnezeiesc. Versetul 10 al aceluiaşi 
capitol, amintit mai înainte, reliefează în mod uimitor preocuparea 
lui Dumnezeu pentru Iacov şi felul în care Acesta lucra la 
                                                 
38 Geneza 31:7- 10 Şi tatăl vostru m-a înşelat: de zece ori mi-a schimbat 
simbria; dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. 8 Ci când zicea el: 
„Mieii pestriţi să fie simbria ta,” toate oile făceau miei pestriţi. Şi când zicea: 
„Mieii bălţaţi să fie simbria ta,” toate oile făceau miei bălţaţi. 9 Dumnezeu a luat 
astfel toată turma tatălui vostru, şi mi-a dat-o mie. 10 Pe vremea când se înfierbântau 
oile, eu am ridicat ochii, şi am văzut în vis că ţapii şi berbecii cari săreau pe 
capre şi pe oi, erau bălţaţi, pestriţi şi seini. 
39 Eficienţa metodelor folosite de Iacov face subiectul unei alte analize ce nu 
îşi găseşte locul în lucrarea de faţă. 
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împlinirea decretelor Sale, neezitând chiar să-i descopere în vis 
lucrul acesta.40 Astfel în spatele reuşitei lui Iacov nu stătea 
înţelepciunea sa, ci lucrarea cea binecuvântată a lui Dumnezeu, 
fapt de care eroul istoriei biblice avea să devină mult mai târziu 
conştient. (30:35-43, 31:7-10)     

  
Pe fondul înmulţirii averii lui Iacov, cumnaţii săi deveneau 

tot mai nemulţumiţi de pierderile pe care le sufereau în favoarea 
lui: „Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru, şi cu averea tatălui nostru şi-a 
agonisit el toată bogăţia aceasta.” (31:1) Nici Laban nu mai părea 
mulţumit de prezenţa ginerelui său, căci prosperarea acestuia era 
evidentă, în ciuda piedicilor pe care i le punea. (31:2) În aceste 
condiţii neprielnice pentru o bună convieţuire, Dumnezeu l-a 
înştiinţat pe Iacov că a sosit timpul să se întoarcă în Canaan, în 
ţara părinţilor săi. (31:3) 

Imediat, Iacov le-a chemat pe soţiile sale în câmp, acolo 
unde îşi păzea turma, şi le-a comunicat situaţia conflictuală dintre 
familia sa şi cea a lui Laban, determinată de bogăţia pe care şi-a 
acumulat-o, fapt ce împiedica o bună convieţuire în viitor. După 
evaluarea situaţiei prezente, Iacov şi-a exprimat şi reproşul cu 
privire la desele înşelăciuni pricinuite de socrul său în repetate 
rânduri. Discursul său s-a încheiat cu sublinierea mesajului pe care 
l-a primit din partea lui Dumnezeu, care evidenţia şi soluţia 
optimă aplicabilă într-un asemenea context: El împreună cu 
familia sa şi cu tot ceea ce Dumnezeu îl binecuvântase trebuia să 
se întoarcă în ţara în care s-a născut. (31:4-13) 

Rahela şi Lea l-au aprobat pe Iacov şi, mai mult decât atât, 
şi-au exprimat chiar şi ele nemulţumirea faţă de gestul părintelui 
lor prin care au fost „vândute” şi lipsite de vreo moştenire. Fără să 
întârzie, Iacov a strâns tot ceea ce agonisise, şi-a luat soţiile şi 
                                                 
40 Geneza 31:10 
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copiii şi a aplecat din Padan-Aram spre ţara Canaan. Momentul 
plecării era deosebit de prielnic, deoarece Laban era plecat la 
tunsul oilor, fiind astfel prea departe să împiedice fuga ginerelui 
său şi a familiei lui. (31: 14-18)  

Drept răzbunare, în graba pregătirilor pentru plecare, 
Rahela i-a furat idolii tatălui său (31:19). Rahela ştia că prin gestul 
său îl lipsea pe Laban de calitatea de lider absolut al clanului şi 
implicit de titlul şi slujba de preot al tribului. Astfel, lipsirea de 
posesiunea sau controlul asupra idolilor clanului îl transforma pe 
Laban într-un lider a cărui autoritate îi putea fi contestată oricând 
de oricare dintre membrii clanului, deoarece el înceta să mai fie 
şeful absolut al acestuia prin pierderea calităţii de intermediar 
(preot) dintre zeii şi membrii familiei sale.  

Rahela cunoştea prea bine că abaterea unui astfel de 
„cataclism” asupra tatălui său ar fi creat bune premise pentru o 
„fugă în deplină siguranţă” din Padan-Aram, fiindcă doar 
posesorul zeilor familiei ar putea pretinde că ştie care este voia 
zeilor cu privire la Iacov şi la familia lui. De asemenea, în ciuda 
dispariţiei familiei lui Iacov, pe Laban nu l-ar mai fi preocupat 
nimic altceva decât regăsirea zeităţilor pierdute, fapt care i-ar fi 
acordat din nou o poziţie de forţă în clanul său. În aceste condiţii 
ameninţătoare pentru Laban, dar pe deplin în avantajul lui Iacov, 
lipsa oracolului din partea zeilor, determinată de dispariţia 
acestora, i-ar fi putut fi chiar fatală bătrânului şef al tribului 
(neglijenţă în serviciu).  

 
După trei zile de la plecare, vestea „înşelăciunii” lui Iacov41 

a ajuns la Laban. Ginerele său, fără să-i spună, a luat tot ceea ce 

                                                 
41 Geneza 31:20 Iacov a înşelat pe Laban, Arameul, căci nu l-a înştiinţat de 
fuga sa. 
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avea şi a fugit spre Canaan, trecând râul Eufrat în direcţia 
muntelui Ghilad. (31:20-22) Hotărât să-i prindă pe fugari, Laban  
şi fraţii săi l-au urmărit pe Iacov cale de şapte zile până ce l-a ajuns 
la muntele Ghilad. (31:23) 

La muntele Ghilad, Dumnezeul tatălui lui Iacov i s-a 
descoperit lui Laban în timpul unui vis, avertizându-l să nu-i facă 
nici un rău şi să nu-i spună nici o vorbă rea lui Iacov. (31:29) 
Astfel, lipsa oracolului din partea zeilor săi a fost compensată de 
mesajul pe care i l-a transmis Dumnezeu. Primirea acestui 
avertisment divin i-a reconfirmat lui Laban poziţia de lider şi preot 
în faţa acelora care îl urmau îndeaproape, deoarece faptul în sine 
dovedea că zeii încă mai comunicau cu el. Dorinţa de a-şi recâştiga 
autoritatea pierdută l-a obligat să-i recunoască caracterul 
autoritativ, chiar dacă mesajul era opus intereselor sale. (31:24)    

  După ce şi-a întins corturile, Laban l-a întâlnit pe ginerele 
său, căruia i-a reproşat fuga pe ascuns. Laban şi-a motivat această 
urmărire precipitată prin intermediul unui discurs în care nu a uitat 
să presare o mulţime de sentimentalisme cu scopul de a-i dovedi 
lui Iacov „grija” pentru el şi familia sa şi de a-l îndupleca mai apoi 
să-i înmâneze zeii, în caz că i-ar fi luat drept răzbunare. Discursul 
şi l-a condimentat şi cu o reafirmare a puterii sale „suverane 
asupra vieţii şi morţii”, (31:29) a cărei limitare, de această dată, se 
datora doar concesiei pe care i-o făcea Dumnezeului lui Isaac, fapt 
care ar trebui să-l pună pe gânduri pe Iacov şi să-l determine să 
coopereze. Astfel, Laban a încercat să se impună în faţa lui Iacov, 
deşi caracterul absolut şi ameninţător al poruncii divine era 
evident: 
[r'(-d[; bAJïmi bqOß[]y:-~[i( rBEïD;mi ^l. rm,V'óhi („Fereşt
e-te să spui o vorbă rea lui Iacov!”). În ciuda mesajului ameninţător al 
lui Laban, cuvântul dumnezeiesc, prin nuanţa sa categorică, 
dovedea limpede că acestuia nu i-a fost lăsată nici o alternativă, iar 
o atitudine greşită din partea sa ar fi atras după sine represalii din 
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partea lui Dumnezeu. În realitate, ceea ce îl împiedica pe Laban să 
acţioneze în forţă era teama de aceste represalii şi nu concesia pe 
care el i-o făcea lui Iacov.42 Trecerea abruptă de la discursul cu 
nuanţe sentimentale la unul ameninţător şi mai apoi la declararea 
furtului dumnezeilor săi exprimă ideea că găsirea acestora era 
adevărata preocupare a lui Laban. Tristeţea îi era determinată de 
pierderea idolilor săi şi nu de fuga pe ascuns a lui Iacov şi a fiicelor 
lui, fapt care în realitate nici nu-l prea sensibiliza, ci dimpotrivă îi 
producea o mare uşurare sufletească. (31: 25-30)  

Iacov i-a permis lui Laban să-i cerceteze bagajele în vederea 
găsirii idolilor, hotărând de asemenea o judecată aspră în privinţa 
aceluia la care vor fi găsiţi idolii: Să piară acela la care vor fi găsiţi 
idolii! Iacov nu ştia că Rahela îi furase. 

Laban a cercetat cortul lui Iacov, cortul Leii, al celor două 
roabe şi nu a găsit nimic. A urmat apoi cortul Rahelei. Între timp 
Rahela a luat idolii, i-a ascuns în samarul cămilei şi s-a aşezat 
deasupra. Motivându-şi cu rânduiala femeilor imposibilitatea de a 
se ridica, bagajul cămilei pe care stătea nu a fost cercetat. În rest, 
Laban a căutat peste tot şi nu a găsit nimic.  

În condiţiile în care obiectul furtului nu a fost găsit, Iacov, 
nemulţumit de percheziţia la care fusese supus, a găsit cu cale că 
este timpul potrivit pentru a-i spune lui Laban toate nemulţumirile 
sale legate de condiţiile grele de slujire în cei douăzeci de ani cât a 
lucrat în Padan-Aram. Discursul lui Iacov s-a încheiat cu 
invocarea protecţiei şi judecăţii Dumnezeului lui Isaac, care în tot 
acest timp a fost cu el şi l-a protejat în ciuda răutăţii lui Laban. 
Lucrul acesta ar fi trebuit să-i fie suficient de clar lui Laban, pentru 
că însuşi Domnul i s-a arătat şi l-a avertizat în acest sens.    
                                                 
42 Atitudinea sa pacifistă, determinată în mod vădit de decretul divin, era o 
dovadă clară că recunoştea autoritatea Dumnezeului părintelui lui Iacov (Gura 
păcătosului adevăr grăieşte!). 
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„36b Care este nelegiuirea mea şi care este păcatul meu, de 
mă urmăreşti cu atâta înverşunare? 37 Mi-ai scormonit toate 
lucrurile, şi ce ai găsit din lucrurile din casa ta? Scoate-le aici 
înaintea fraţilor mei şi fraţilor tăi, ca să judece ei între noi 
amândoi! 38 Iată, am stat la tine două zeci de ani; oile şi 
caprele nu ţi s-au stârpit, şi n-am mâncat berbeci din turma ta. 
39 Nu ţi-am adus acasă vite sfâşiate de fiare: eu însumi te-am 
despăgubit pentru ele; îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua, 
sau ce mi se fura noaptea. 40 Ziua mă topeam de căldură, iar 
noaptea mă prăpădeam de frig, şi-mi fugea somnul de pe 
ochi. 41 Iată, douăzeci de ani am stat în casa ta, ţi-am slujit 
patrusprezece ani pentru cele două fete ale tale, şi şase ani 
pentru turma ta, şi de zece ori mi-ai schimbat simbria. 42 
Dacă n-aş fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe 
Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac, mi-ai 
fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut 
suferinţa mea şi osteneala mâinilor mele, şi ieri noapte a 
rostit judecata.” (31: 36-42) 

La auzul acestor cuvinte Laban a hotărât încheierea unui 
legământ cu Iacov. Au ridicat o piatră de aducere aminte şi o 
movilă de pietre care să slujească ca memoriale ale înţelegerii 
dintre ei.  

„47 Laban a numit-o Iegar-Sahaduta (Movila mărturiei), şi 
Iacov a numit-o Galed (Movila mărturiei). 48 Laban a zis: 
„Movila aceasta să slujească azi de mărturie între mine şi 
tine!” De aceea i-au pus numele Galed. 49 Se mai numeşte şi 
Miţpa (Veghere)” (31: 47-49) 

De asemenea, numind movila de pietre Miţpa, Laban a 
invocat protecţia lui Yahve asupra sa şi a lui Iacov, căci vor veni 
zilele când se vor „pierde din vedere unul pe altul”(31:49b). 
Discursul lui Laban a continuat, cerându-i lui Iacov să-i protejeze 
fiicele, să nu le asuprească, să nu-şi mai ia alte neveste şi niciodată 
să nu depăşească, mergând spre nord, movila de pietre şi stâlpul 
de aducere aminte pentru a „trece” în teritoriul său ca să-i facă 
rău. În aceeaşi măsură, şi Laban şi-a asumat în mod reciproc 
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nedepăşirea spre sud a însemnelor de pe muntele Ghilad spre a-i 
face rău lui Iacov. În încheiere, Dumnezeul lui Avraam şi al lui Nahor 
a fost invocat de către Laban drept martor şi judecător al 
înţelegerii pe care a încheiat-o în acea zi cu Iacov. Iacov şi-a dat 
acordul şi s-a supus înţelegerii, jurând „pe Acela de care se temea Isaac” 
– Şi a jurat Iacov pe acela de care se temea tatăl său, Isaac. 31:53b43). 
(31:48-53) 

  După jurăminte, Iacov a adus o jertfă şi apoi toţi câţi erau 
acolo au participat la un banchet de despărţire. Toată noaptea 
Laban a rămas pe munte, iar a doua zi, luându-şi la revedere de la 
fiice şi de la nepoţi, i-a binecuvântat şi s-a întors în Padan-Aram. 
(31:54-55) 

 
După plecarea lui Laban, Scriptura ne spune că Iacov şi-a 

continuat drumul, având parte de o arătare specială a îngerilor lui 
Dumnezeu, care avea să anticipeze întâlnirea acestuia cu Domnul, 
la Peniel. A numit locul acela Mahanaim (tabără), deoarece a 
crezut că aceea era tabăra lui Dumnezeu. (32:2-3)     

Iacov, ajuns în apropierea muntelui Seir, acolo unde locuia 
Esau, fratele său, a trimis pe nişte soli ca să-l înştiinţeze pe acesta 
de întoarcerea sa. Mesajul solilor, prin evidenţierea averii lui Iacov, 
avea scopul să-l cumpere pe Esau aşa încât să nu-i facă lui Iacov 
răul promis la despărţire, în urmă cu douăzeci de ani. Vestea 
solilor nu a fost pe măsura aşteptării lui Iacov, fiind lipsită de orice 
urmă concretă a bunăvoinţei lui Esau. Mai mult decât atât, Esau 
urma să-i iasă înainte cu patru sute de oameni. Vestea l-a îngrozit. 
Faptele trecutului îl măcinau şi îi treceau prin faţa ochilor 
producându-i fiori. Urma să-l întâlnească pe cel pe care l-a înşelat 
                                                 
43 Afirmaţia naratorului exprimă ideea că încă Iacov nu se raporta la Yahve ca 
la un Dumnezeu personal şi că încă Îl considera ca fiind dumnezeul părintelui 
său, Isaac.  
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şi l-a furat. Acum nu mai era singur. Avea familie, iar averea îi era 
mare. În această situaţie preţul răzbunării lui Esau ar fi putut fi 
unul fără măsură şi ar fi putut lăsa urme adânci. (32:3-8) 

Faţă în faţă cu pericolul, Iacov căuta o soluţie pentru 
izbăvirea lui şi a casei sale. Nici de această dată nu s-a dezminţit. 
Metodele alese de el sunt în acord cu felul său de a fi. Pentru ca 
Esau să-l cruţe, Iacov a crezut că este necesar să-şi etaleze forţa sa 
economică. O bună impresie ar fi avut impactul dorit. Dacă planul 
ar fi funcţionat, singura pierdere ar fi fost ploconul sau darul prin 
intermediul căruia urma să-şi cumpere izbăvirea. Astfel, 
ingredientele împăcării au fost găsite. Puţină diplomaţie şi un 
protocol bine pus la punct. (Gen 32: 13-21). 

În acea noapte, care preceda înaintea cu Esau, Iacov a 
trimis înainte darurile pentru fratele său, iar el a rămas în tabără. 
Tot atunci şi-a trecut soţiile, copiii, cele două roabe şi tot ce avea, 
pe celălalt mal al Iabocului, în aşteptarea evenimentului din ziua 
următoare. (32:22-23)   

 
Iacov a dovedit şi acum că este un om care era gata să-I 

acorde lui Dumnezeu tot ajutorul său. Deşi I-a oferit lui 
Dumnezeu omagiile sale, recunoscându-I puterea, şi s-a rugat 
pentru izbăvirea lui din faţa unei eventuale răzbunări (32:9-12), 
Iacov a găsit cu cale că nu trebuie să stea cu mâinile în sân. 
Probabil, sub pretextul obligaţiei de a-şi face doar partea sa, Iacov, 
în locul pocăinţei şi acceptării cu desăvârşire a călăuzirii divine, a 
găsit cu cale că este necesar să-I dea o mână de ajutor Domnului. 
Crize de felul acesta, în care suntem siliţi să recunoaştem puterea 
lui Dumnezeu se găsesc şi în viaţa multora dintre noi, din când în 
când, dar nu fac dovada unor caractere după voia Domnului. În 
loc să aşteptăm împlinirea voii dumnezeieşti în vieţile noastre în 
felul şi la momentul hotărâte de Domnul, ne grăbim, prin strategii 
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bine puse la punct şi prin iniţiative bine intenţionate, să-I sărim în 
ajutor Celui care Îşi este suficient Lui însuşi.  

După ce şi-a pus planul în aplicare, Scriptura ne spune că 
Iacov s-a retras pentru a fi singur. În timp ce se frământa, adâncit 
în gândurile sale, un om i-a ieşit în cale. Omul acela s-a luptat cu 
Iacov şi nu l-a putut birui. Iacov s-a ţinut de el şi l-a împiedicat să 
plece în ciuda faptului că a primit o puternică lovitură la 
încheietura coapsei. Sesizând Iacov că acel om trebuie să fie vreo 
persoană aleasă, probabil vreo fiinţă angelică, a devenit şi mai 
hotărât în demersurile sale. Era hotărât să obţină cu tot dinadinsul 
o binecuvântare de la acea persoană. Trecea printr-o situaţie de 
criză…, iar situaţiile disperate cer măsuri disperate. Pe deasupra, 
ştia el să se târguiască bine, iar o bună târguială cerea perseverenţă 
şi insistenţă. A mai făcut-o şi la Betel. S-a târguit şi cu Laban în 
privinţa averii şi a câştigat. Cu puţină insistenţă, poate puţin cam 
obraznică şi cei drept supărătoare, sorţii i-ar putea fi şi de această 
favorabili. (32:24-26) 

În toiul „luptei” pentru binecuvântare, lui Iacov i s-a cerut 
să-şi rostească numele. Nu-i aşa, o acţiune cam nepotrivită pentru 
o astfel de confruntare. Dacă numele său nu i-a spus nimic până 
acum, această cerinţă, de a-şi rosti numele, a reprezentat 
momentul în care Iacov s-a trezit confruntat pentru prima dată cu 
realitatea descrisă de propriul nume: Era un înşelător. De 
asemenea, cu acest prilej, pe lângă confruntarea cu propria 
persoană, Iacov a realizat că lupta sa este şi o confruntare cu 
Însuşi Dumnezeu. Aici, la Peniel, Dumnezeu i-a ieşit înainte 
determinându-l să-şi facă un proces de conştiinţă. Numele său 
vorbea despre cine este şi despre faptele sale. Confruntat cu 
această realitate, Iacov a înţeles că a fost biruitor cu oamenii, nu 
prin ceea ce a fost sau prin ceea ce a făcut, ci datorită faptului că 
Dumnezeu şi-a onorat promisiunile făcute părinţilor săi. Astfel, 
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pus faţă în faţă cu ceea ce a fost până atunci, Iacov s-a văzut 
nevoit să să-şi recunoască nimicnicia şi să se pocăiască. Atunci 
numele i-a fost schimbat în Israel (A fi insistent cu Domnul.). Cel 
vechi nu se mai potrivea cu noua realitate din viaţa patriarhului.44 
În acord cu experienţa teofanică de care avusese parte, Iacov a 
schimbat şi numele locului luptei cu propria persoană şi cu 
Dumnezeu în Peniel, «„căci” a zis el „am văzut pe Dumnezeu faţă în 
faţă, şi totuşi am scăpat cu viaţă.”» (32:27-30)  

Dimineaţa, un om cu părul răvăşit, cu hainele prăfuite şi cu 
mersul şchiopătând a apărut la marginea taberei. Era Iacov cel nou 
– Israel. Înfăţişarea sa trăda experienţa de care a avut parte. 
Dumnezeu i-a ieşit înainte, şi totuşi, în ciuda răutăţilor sale, i-a 
arătat milă, binecuvântându-l prin schimbarea fiinţei sale. 
Rezultatul logic a fost că Iacov a ştiut cum să se împace cu fratele 
său, deoarece acum valorile şi scopurile vieţii sale au fost 
îndumnezeite. După întâlnirea şi împăcarea dintre cei doi fraţi, 
drumurile lor iarăşi s-au despărţit, Esau plecând înapoi spre Seir, 
iar Iacov continuându-şi drumul spre Sucot. (32:31-33:17) 

 
Într-un final Iacov a ajuns la Sihem, în Canaan. Acolo a 

cumpărat o bucată de pământ de la Hamor, tatăl lui Sihem, pe care 
şi-a întins cortul şi pe care a construit un altar, căruia i-a dat 
numele El-Elohei-Israel (lae(r'f.yI yheîl{a/ lae – El, Dumnezeul 
lui Israel). Fapta în sine şi numele dat altarului nu sunt lipsite de 
semnificaţie. Acestea evidenţiază cât se poate de clar schimbarea 
din lăuntrul lui Iacov. În noua dimensiune spirituală în care trăia 
după evenimentul Penielului, era firesc să-i mulţumească lui 
Dumnezeu pentru fiecare lucru din viaţa lui: de data aceasta, 
călătoria până la Sihem, deci o nouă experienţă cu Dumnezeu. De 
asemenea, numele dat altarului indică relaţia personală, foarte 
                                                 
44 Numele cel nou vorbea despre circumstanţele şi momentul pocăinţei sale. 
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strânsă, pe care Iacov o avea acum cu Dumnezeu. Dumnezeu nu 
mai era unul doar al lui Nahor, Avraam sau Isaac. Penielul îl 
„transformase” pe Dumnezeu într-unul al lui şi pe el într-un om al 
lui Dumnezeu, astfel deci era cât se poate de normal ca altarului 
să-i fie dat numele El-Elohei-Israel (El, Dumnezeul lui Israel). 
(33:18-20)  

 
Pocăinţa lui Iacov se poate observa şi din atitudinea pe 

care a avut-o în situaţia crizei de la Sihem. Sihem, fiul lui Hamor, 
cârmuitorul cetăţii, a violat-o pe Dina, dorind mai apoi să o ia de 
soţie. În acest scop Hamor a mers înaintea lui Iacov ca s-o 
peţească. Deşi fiii lui Iacov erau foarte nemulţumiţi de situaţia 
Dinei, până la urmă, au căzut la înţelegere cu Hamor. Lui i-au 
propus, cu vicleşug, soluţia tăierii împrejur, aşa încât casa lui Israel 
şi poporul Sihem să devină una şi astfel nelegiuirea să fie ştearsă 
pentru totdeauna. Hamor şi Sihem au găsit plăcere în cuvintele 
fiilor lui Iacov şi au fost de acord cu ele. Sihem nu a pregetat nici 
o clipă şi a trecut cu repeziciune la faptă, deoarece o iubea pe fata lui 
Iacov. (34:1-19) Apoi, Hamor şi Sihem au relatat poporului lor 
înţelegerea la care au căzut cu casa lui Iacov şi i-au convins pe 
compatrioţii lor să se taie împrejur:  

„21 Oamenii aceştia au gânduri de pace faţă de noi; să 
rămână dar în ţară, şi să facă negoţ; ţara este destul de largă 
pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor, şi le vom da 
de neveste pe fetele noastre. 22 Dar oamenii aceştia nu vor 
voi să locuiască împreună cu noi, ca să alcătuim un singur 
popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia 
împrejur, după cum şi ei înşişi sînt tăiaţi împrejur. 23 
Turmele lor, averile lor şi toate vitele lor, vor fi atunci ale 
noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să rămână la noi.”  

Astfel, în acea zi, toţi rezidenţii cetăţii Sihemului s-au tăiat 
împrejur. (34:20-24) 
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Lucrurile nu s-au oprit aici. În a treia zi, fraţii Dinei, 
Simeon şi Levi s-au năpustit asupra cetăţii. Au trecut-o prin sabie 
şi au nimicit-o împreună cu domnitorii ei, Hamor şi Sihem. Apoi, 
au jefuit cetatea şi au luat drept pradă de război animalele, 
bogăţiile, pe copiii şi pe soţiile locuitorilor Sihemului. De 
asemenea au luat-o şi pe Dina şi s-au întors în casa tatălui lor, 
Iacov. (3425-29)          

La aflarea faptei fiilor săi, Iacov a fost foarte nemulţumit. 
Consecinţele acesteia puteau fi   de-a dreptul dezastruoase pentru 
el şi familia sa, dacă s-ar fi hotărât canaaniţii să-i răzbune pe 
locuitorii Sihemului. Atitudinea pe care Iacov a dovedit-o cu acest 
prilej nu descoperă doar sentimentul firesc de teamă ce izvora din 
răul potenţial pe care i l-ar putea pricinui canaaniţii, ci şi 
schimbarea care avusese loc în viaţa sa, nu cu mult timp în urmă. 
Iacov ştia că victoriile obţinute prin vicleşug sunt primejdioase şi 
pot aduce multă suferinţă. Era conştient de acest fapt, deoarece el 
însuşi fusese un astfel de luptător până când Domnul l-a oprit din 
mersul lui, transformându-l într-un slujitor al Său. (34:30-31) 

 
Imediat după consumarea evenimentului de la Sihem, 

Domnul i s-a arătat din nou lui Iacov şi i-a poruncit să meargă, 
spre sud, la Betel, acolo unde i se arătase atunci când fugea spre 
Padan-Aram. La Betel, Iacov, potrivit cuvântului dumnezeiesc, 
trebuia să-I închine un altar Domnului şi să locuiască pentru o 
vreme. (35:1-2)  

Iacov a înţeles importanţa poruncii divine şi a ordonat 
tuturor membrilor familiei sale şi ai clanului său să renunţe la toţi 
idolii şi să se curăţească. Astfel, chemării divine de a merge la 
Betel i se poate asocia negreşit şi dorinţa lui Iacov de a se ţine de 
jurământul pe care-l făcuse cu ceva ani în urmă, tot la Betel.45 
                                                 
45 Paul R. House, Op. cit., p. 81. 
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Familia sa şi toţi membri clanului său i-au înmânat lui Iacov idolii 
şi cerceii, iar el i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. 
Cu privire la contextul faptei lui Iacov, observaţia lui Derek 
Kidner este foarte pertinentă: „Orice impresie potrivit căreia închinarea 
patriarhilor ar fi fost liberă (neimpusă) şi lipsită de greutate este risipită de 
aceste cerinţe, care vor face parte şi din legea de la Sinai şi care cereau 
loialitate în închinare, puritate ceremonială şi renunţarea la orice practici 
magice (cerceii aveau o strânsă legătură cu practicile oculte ale magiei, 
farmecelor şi ale închinării idolatre, cf. Osea 2:1346)”.47 Îngroparea 
idolilor şi a cerceilor ilustrează că Iacov era conştient că acestora 
în comparaţie cu Dumnezeu le lipsea valoarea şi vitalitatea. În 
mod ironic, şi idolii, pentru care Rahela a riscat atât de mult, 
furându-i de la tatăl său, aveau să fie îngropaţi. Prin urmare fapta 
Rahelei, ale cărei consecinţe negative nu vor întârzia să apară, îşi 
demonstra acum totala inutilitate. (35:3-4)   

 
Imediat după curăţirea taberei sale, Iacov a plecat spre 

Betel. Dumnezeu nu a îngăduit ca locuitorii cetăţilor dimprejurul 
taberei lui Iacov să îi urmărească pe fiii lui Iacov, deoarece groaza 
Domnului se răspândise peste cetăţile lor. Prin acest fenomen, 
Domnul îşi dovedea încă o dată împlinirea promisiunii Sale, care îl 

                                                 
46  Osea 2:13: Şi mă voi îngriji de ea pentru zilele (închinate) baalilor, cărora le 
aducea jertfe de tămâie, (când) se împodobea cu inelul ei, cu giuvaierul ei, şi 
mergea după cei pe care îi iubea, uitând de mine, zice Domnul.  ~z<n< - Inel, de 
obicei din aur (Ezechiel 16:12) folosit pentru împodobirea vreunei persoane 
(femei sau bărbat), fiind purtat atât în nas, cât şi în urechi. Era folosit şi pentru 
împodobirea idolilor.(Iov 42:11, Isaia 3:21) Aceste inele erau semne ale luxului 
şi uneori erau oferite idolilor (sau lui Dumnezeu - Exod 32:2; Exod 35:22; Jud 
8:24).  
47 Derek Kidner, Genesis: An Introduction and a Commentary, Tydale Old Testament 
Commentaries, Downer Grove, Ill.: IVP, 1967, p.174.   
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făcea pe Iacov să se bucure în mod deplin de protecţia şi 
binecuvântarea divină. (35:5) 

 
Ajuns la Betel, Iacov a construit un altar Dumnezeului 

Betelului (El-Betel). Aici, Dumnezeu i s-a arătat iarăşi. În primul 
rând lui Iacov i-a fost reamintită schimbarea spirituală ce avusese 
loc în viaţa sa, prin evidenţierea noului său nume - Israel. Prin 
reafirmarea acestei noi realităţi, se dorea ca lui Iacov să-i fie bine 
întipărite în minte alegerea şi protecţia divină al căror rod fusese 
el. Apoi, Domnul a reafirmat promisiunile legământului avraamic, 
care, de acum înainte, îşi vor găsi împlinire cu desăvârşire în viaţa 
lui Iacov şi a seminţiei sale. Recunoştinţa lui Iacov faţă de 
credincioşia Domnului a fost evidentă. Nu a mai făcut nici o 
înţelegere cu Dumnezeu, ci s-a arătat din proprie iniţiativă pe 
deplin mulţumitor, ridicând un stâlp de aducere aminte în locul în care îi 
vorbise Domnul, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură şi a 
turnat untdelemn. Aşadar, acest om, care s-a luptat să devină o 
persoană binecuvântată, a ales în sfârşit să-I slujească 
necondiţionat Dumnezeului părinţilor săi, care nu poate fi nici 
furat şi nici înşelat.48 (35:10-15) 

Călătoria lui Iacov în Canaan a continuat. De la Betel a 
pornit spre Efrata. În timpul drumului, aproape de Efrata, Rahelei 
i-a venit timpul să nască. A născut un fiu, pe care, din cauza 
suferinţelor naşterii, ar fi vrut să-l numească Ben-Oni (Fiul 
suferinţei mele), însă Iacov a hotărât că cel mai potrivit nume ar fi 
Beniamin (Fiul dreptei). Naşterea grea a Rahelei i-a pricinuit 
acesteia moartea. Iacov a înmormântat-o pe drumul care duce la 
Efrata sau Betlehem şi a ridicat un stâlp pe mormântul ei. Moartea 
Rahelei nu este altceva decât împlinirea cuvintelor de judecată 
rostite de Iacov, în faţa lui Laban, prin care era hotărâtă moartea 
hoţului idolilor acestuia (31:32). Iată cum consecinţele grave şi 

                                                 
48 Paul R. House, Op. cit., p. 82. 
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iremediabile ale unei judecăţi rostite în grabă îi ajung din urmă pe 
oameni, chiar în momentele când se aşteaptă mai puţin! (35:16-20) 

Popasul la Migdal-Eder a fost marcat de un eveniment 
dureros petrecut în mijlocul familiei lui Iacov. Ruben, întâiul 
născut, a întreţinut relaţii sexuale cu Bilha, roaba Rahelei. Fapta 
aceasta avea să-l coste pe Ruben dreptul de întâi născut. (35:21-22) 

După mulţii ani petrecuţi la unchiul său Laban şi după 
călătoria lungă spre Canaan, Iacov, în sfârşit, a ajuns acasă la 
părinţii săi, la Mamre, lângă Chiriat-Arba. Tatăl său, Isaac, încă mai 
trăia. Deşi înainte de fuga lui Iacov în Padan-Aram credea că 
sfârşitul îi era aproape, Isaac a mai trăi mulţi ani chiar şi după 
întoarcerea lui Iacov acasă.49 Scriptura ne spune că Isaac, la vârsta 
de 180 de ani, s-a stins din viaţă, iar Esau şi Iacov l-au 
înmormântat.  (35:27-29) 

Imediat după moartea lui Isaac, Esau s-a despărţit definitiv 
de Iacov şi a plecat să locuiască pe Muntele Seir, viitoarea patrie a 
edomiţilor. Despărţirea nu a fost motivată de duşmănia dintre cei 
doi fraţi, ci de faptul că bogăţiile lor erau prea mari ca să poată 
locui împreună, iar ţinutul era prea mic ca să-i încapă pe amândoi. 
Astfel a început istoria poporului edomit, care a locuit la sud de 
Marea Moartă, pe Muntele Seir.50 (36:1-8) Iacov a rămas şi a locuit 
în Canaan. Aici el s-a ocupat îndeosebi cu creşterea animalelor.  

La multă vreme după ce Iacov l-a înşelat pe tatăl său, şi 
chiar după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu la Peniel, pocăindu-se, a 
                                                 
49 Fiii i-au fost născuţi lui Isaac în jurul vârstei de 40 de ani (15:20). Atunci 
când le-a acordat binecuvântarea lui Iacov şi Esau avea peste 80 de ani. 
Evenimentul binecuvântării are loc imediat după ce Esau îşi sărbătoreşte 
împlinirea celor 40 de ani de viaţă prin căsătoria cu două canaanite (26:34-35). 
Iacov a locuit în Padan-Aram 20 de ani. Dacă însumăm aceşti ani ajungem la 
concluzia că în momentul sosirii lui Iacov acasă, Isaac avea în jur de 140 de 
ani. Scriptura ne spune că el a trăit 180 de ani. Deci Isaac a mai trăit mulţi ani 
după întoarcerea lui Iacov acasă. 
50 Aproape întreg capitolul 36 al Genezei este consacrat amintirii fiilor lui 
Esau.  
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resimţit acţiunea devastatoare a consecinţelor faptei sale îndreptate 
împotriva părintelui său. Iacov l-a înşelat pe Isaac şi s-a întâlnit cu 
ceea ce făcuse. De data aceasta el avea să fie victima complotului 
copiilor săi, fiind înşelat în legătură cu moartea lui Iosif. Chiar 
Iacov şi-a condus copiii spre fapta lor atât de gravă. El nu a 
învăţat nimic din purtarea părtinitoare a părinţilor săi, perpetuând 
şi în familia sa acest fel negativ de comportament, căruia i-a căzut 
victimă. (37:3) 

* 
*      * 

Naraţiunea lui Iacov ne descoperă realitatea cruntă a 
întâlnirii omului cu propriile fapte. Consecinţele faptelor noastre 
din trecut ne vor afecta vieţile, chiar dacă ne vom fi pocăit între 
timp. Iacov este un exemplu atât de clar în acest sens. Iacov s-a 
pocăit la Peniel de ceea ce a fost şi a făcut, însă noul om, Israel, a 
avut de suportat consecinţele faptelor vechiului om – Iacov. De 
asemenea, cuvântul Scripturii, prin intermediul acestui pasaj, ne 
obligă să oferim o atenţie deosebită nu doar scopurilor noastre, ci 
şi mijloacelor pe care le folosim în atingerea lor. Iacov, folosindu-
se de înşelăciune, de slăbiciunile şi patimile altora, a încercat să-şi 
atingă ţelul urmărit – atragerea binecuvântării divine. Cât a durat 
satisfacţia micilor reuşite „smulse” prin încercări repetate de a 
forţa destinul? Puţin, foarte puţin! El însuşi a căzut în capcana 
planurilor mârşave ale celor din jurul său, în circumstanţe al căror 
caracter ironic nu poate trece neobservat.  

Astfel, într-o vreme ca aceasta, când secularismul 
distorsionează valorile societăţii în care trăim, suntem chemaţi să 
înţelegem realitatea întâlnirii cu trecutul, sub fiecare aspect al vieţii 
umane: „Nu vă înşelaţi: «Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit!» Ce seamănă 
omul, aceea va şi secera” (Galateni 6:5). 


