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Introducere

Ca proces profund uman, gandirea inca este apreciata drept

caracteristica fundamentals care distinge umanitatea de alte organisme

similare din univers, mai ales de animale. Cu toate ca procesul comunicarii

apare §i la alte viefuitoare, in cazul lor aceasta mi poate fi legata de procesul

cognitiv sau de gandire as.a cum apare ea la om. Surprinzator, gandirea este

un proces complex care face referire la multitudinea informatiilor existente

in univers §i construie§te pe fundamental interconexiunilor dintre concepte

preexistente. Omul este limitat la cunoasterea lucrurilor existente. De aici

incapacitatea creatorilor de Science-Fiction de a imagina lumi radical

diferite de a noastra; de aici handicapul reconstruirii trecutului doar din

perspectiva prezentului.

Torus,i, incapacitatea noastra ascunde un mare avantaj, anume acela

de a ne corecta §i pastra tendinjele de emancipare in limitele nimicniciei §i

vremelniciei care ne caracterizeaza specia de la tnstrainarea de Dumnezeu.

A§a se face ca, vrand-nevrand, nu putem gandi §i vorbi lucruri care nu

exista, nu putem concepe §i injelege lucruri care contravin experienfei

umane generale. Probabil ca cea mai sublima realitate dintre cate exista este

aceea ca Dumnezeu a ales sa vorbeasca, sa ne vorbeasca, §i sa ne vorbeasca

pe-n^elesul nostru.

De altfel s.i noi insine, atunci cand iteram un discurs despre

Dumnezeu, nu putem folosi imagini noi, concepte straine sau terminologie

nemaiauzita. De aceea, descrierea pe care I-o facem lui Dumnezeu seamana
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atat de bine cu noi insjne. Ca s. i cum noi L-am fi facut pe Dumnezeu dupa

chipul §i asemanarea noastra §i nu El ne-ar fi condifionat existenta dupa

modelul Fiinjarii Sale. Gasesc ca trebuie sa fie o mare satisfacfie pentru

inchinatorii secolului al XXI-lea faptul ca Dumnezeirea a ales sa-§i

comunice adevarul despre Sine, despre lumea Sa §i despre relafia omului cu

Divinitatea in termenii comuni limbajului omenesc, fie el si acela specific

unei culturi demult apuse. Un aspect fundamental pentru relajia dintre

Dumnezeu s,i om este mantuirea, descrisa prin folosirea unei imagistici care

contine elemente u§or recognoscibile pentru mediul Semitic.

Am putea spune ca cele mai semnificative metafore ale mantuirii

sunt: 1) marea §i area (Noe in Gen. 6-8), 2) pustia si festinul (Agar in Gen.

16, Israel In Ex. 15:22-Deut. 33), 3) cetatea §i exilul (Lot in Gen. 19), 4)

temnija §i funcjia publica (Iosif in Gen. 40), 5) foametea si emigrarea

(israelitii in Gen. 42 §i urm.) 6) ignoranja §i muntele (Moise in Exod 3, Hie

in 1 Regi 19), 7) sclavia §i exodul (Israel in Exod 1-15), 8) raul §i chivotul

(Israel in Iosua 3) §i 9) vasalitatea §i regele (israelitii in Judecatori).

Studiul de fa{a se refera doar la una dintre metaforele mantuirii

(pustia §i festinul) si incearca sa urmareasca, de-a lungul Scripturii,

imagistica prin care profetii si apostolii au fundamentat teologia cre§tina a

mantuirii. Dupa cum insusi termenul ,,mantuire" sugereaza prin etimdlogie

§i uzanja, exista mai multe aspecte ale ,,mantuirii": ca proces §i ca stare,

cum le place teologilor sa sintetizeze aceasta doctrina.

Pustia

Vom aborda acest subiect prezentand imaginea semnificativa

pentru criza §i solu^ia care ofera rezolvare. Dupa cum este de a§teptat,

festinul se opune lipsei de hrana sau inani^iei, a§a cum dejunul copios se

opune malnutritiei sau chiar subnutritiei. Lipsa hranei, consumul insuficient

de elemente nutritive, este adesea asociat pustiei, nu neaparat locuitorilor

pustiei, ci ratacitorilor prin pustie.
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Cu siguranfa ca cea mai importanta reflecjie a pustiei ca locus al

lipsei §i al pericolului iminent Tl reprezinta calatoria israelifilor de la

frontiera Egiptului spre Jara Promisa.

Dupa cum rezuma experienta aceasta profetul Ieremia: ,,[Ar fi

trebuit sa mtrebati:] Unde este Domnul care ne-a scos din Egipt, care ne-a

povajuit prin pustie, printr-un pamant uscat §i plin de gropi, printr-un

pamant unde domne§te seceta §i umbra mor|ii, printr-un pamant pe unde

nimeni nu trece §i unde nu locuie§te nici un om." (Ier. 2:6).
A.

In simbolistica semitica, §i mai ales ebraica, pustia reprezenta

starea primara a lumii (Gen. 1:2) in care ar putea recadea omenirea daca

pana sj poporul lui Dumnezeu sj-ar contrazice menirea (,,Ma uit la pamant

si constat ca este pustiu §i gol" zice Domnul in Ier. 4:23). Pustia se afla la

capatul lumii locuite, inspre Locuinta Morjilor, in imediata vecinatate a

$eolului. De aici §i teama perena a evreului fa{a de necunoscutul arid al

pustiei.

Totusl, a§a cum Dumnezeu a sadit la inceputuri o gradina in

mijlocul pustiei, tot astfel, la sfarsjtul vremurilor va recupera {inutul lui

Israel epuizat de resursele sale §i Tl va restaura la starea ini{iala: ,,Se va mai

auzi iarasj despre locul acesta despre care zicefi ca este pustiu, se vor mai

auzi iarasj in ceta^ile lui Iuda §i pe strazile Ierusalimului pustiite, lipsite de

oameni, de locuitori §i de dobitoace, strigatele de bucurie §i strigatele de

veselie, cantecele mirelui §i cantecele miresei" ... (Ier. 33:10-11).

Isaia proclama: ,,Un glas striga: «Pregati|i calea Domnului in

pustie, netezi^i in locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!»..."

(Isaia 40:3-5)

Festinul

Masa festiva era eel mai adesea organizata in context cultic.

Consumarea jertfelor sacrificate reprezenta continuarea actului de Tnchinare

deoarece reprezenta o Tmparta§ire cu Divinitatea. Moise rezuma experienta

israelitilor astfel: ,,Nu-L uita pe Domnul, Dumnezeul tau, care te-a scos din

Egipt, din casa robiei, care te-a dus in acea pustie mare §i grozava unde
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erau §erpi infocatf §i scorpioni, in locuri uscate §i fara apa, care a facut sa

Jasneasca apa din stanca cea mai tare si care {i-a dat sa mananci in pustie

mana aceea necunoscuta de parintii tai, ca sa te smereasca si sa te incerce si

sa-{i faca bine apoi." (Deut. 6:14-15). Psalmistul Asaf are curajul chiar sa

declare ca painea primita de evrei in pustie a fost ,,paine ingereasca", o

situatie pe care insista indelung in Psalmul 78 (w. 19-26).

§i sistemul sacrificial la evrei era conceput de asa maniera incat sa

ofere condign de partasie cu Divinitatea, cu predilecfie in cazul jertfei-de-

multumire (Lev. 7:12-36; 17:1-9). Partea Domnului o constituia sangele si

grasimea, partea preofilor era pulpa dreapta si pieptul (parole cele mai

bune), restul carnii fund consumat de catre inchinator si familia sa. Acest

ritual se implinea cu exactitatea de ceasornic elvetfan in fiecare an in

familia lui Elkana, tatal lui Samuel (1 Sam. 1:1-5).

Canaanitii si alte popoare semitice din Levant si Mesopotamia

impartaseau §i ei aceea§i percepjie. §i pentru ei consumarea jertfei in

context cultic reprezenta o imparta§ire la masa zeitafilor carora le

inchinasera jerta. Prin urmare, inchinarea idolatra era inso^ita de

participarea la masa rituala. Amos 2:8-10 marturise§te in acest sens astfel:

,,Se intind langa fiecare altar pe haine luate ca zalog §i beau in templul

zeilor lor amenda celor osandifi de ei". Ezechiel 23:41 asociaza masa

cultica ritualului de inchinare intr-un mod §i mai concret, punand pe masa

intinsa chiar elementele implicate in cult: tamaia si untdelemnul.

Pustie si

Contextul unde sunt asociate cele doua imagini provine din

Geneza, cand, dupa epuizarea resurselor, ratacitoarea Agar isi contempla

propria moarte si moartea fiului ei. Exact in momentul critic, Dumnezeu

intervine cu un mesaj profetic, resursa de apa este tnnoita, viafa este

recuperata §i speranta este restaurata. Agar se intoarce acasa, de unde

plecase prea devreme, pentru a se bucura din nou de privilegiile familiei lui

Avraam. Cunoastem ca mult mai tarziu, aceeasi mama, insotita de fiul ei,

va reconstitui aceeasi calatorie, insa sub indrumarea lui Dumnezeu care le
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va purta de grija tn pustie. Interesant este faptul ca plecarea ei a fost

hotarata fntr-un moment de jubilate pentru familia lui Avraam, cand se

sarbatorea printr-un festin tntarcarea lui Isaac (Gen. 21:8-13). Putem trage

concluzia ca Agar §i fiul ei, Ismael, au fost salvafi de la moarte sigura

pentru a se bucura din nou de siguranfa §i de traiul indestulator din familia

patriarhului, dar forte superioare au intervenit pentru a declan§a turnura din

viata lor. In cazul lor, festinul a marcat tnceputul unei noi etape din viaja

lor. Dumnezeu Tl alesese pe Isaac §i a indepartat pe Ismael, la fel cum 1-a

ales pe Iacov in detrimentul fratelui sau, Esau.

In cazul profetului Hie, terorizat de necredincioasa Izabela, festinul

§i calatoria se intalnesc din nou (1 Regi 19:1-8). Fugit in pustie pentru a-§i

scapa viafa, Hie este intalnit de tngerul Domnului intr-o situatie cu totul

deplorabila, contradictorie chiar. Hie consuma paine §i apa, asemenea

stramo?ilor calatori prin aceea§i pustie. Experien|a are loc de doua ori, dupa

care profetul este pregatit pentru o calatorie obositoare de 40 de zile, pana

la Horeb.

Transpunere contemporana

Imaginile calatoriei prin pustie s.i a festinului se intalnesc in mod

fericit la apostolul Pavel, care le apreciaza valoarea tipologica pentru

Biserica lui Hristos. Realitatea partasjei dintre om §i Divinitate la

consumarea sacrificiilor reprezinta fundamentul argumentului paulin pe

care se construie§te interdictia consumarii carnii sacrificate idolilor (1 Cor.

10:18-20, 25-28). Similar, participarea la masa Domnului reprezinta o

Tmparta§ire cu Hristos, cu Dumnezeirea (vv. 16-18). Cele doua sunt

incompatibile (vv. 14-15, 21-22). Imaginea partasjei cu Divinitatea la Masa

Domnului este o irnplinire, este o imagine deplina a mai palidei versiuni

vetero-testamentare a mesei pe care evreii au avut-o in pustie. Atunci

Dumnezeu le daduse apa din stanca §i paine din cer (vv. 3-4).
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Inovafia ulterioara nu-i aparfine lui Moise, ci Domnului Insusi, care

in noaptea vanzarii Sale a transformat Masa Pascala tradifionala. Noua

celebrare aduce aminte mai degraba de mana din cer si de apa din stanca

decat de mielul prajit si painea nedospita consumata in graba in noaptea

Pastelui. Reiterarea Festinului eristic ne revine noua, urmasilor §i

discipolilor Sai, pana la celebrarea innoita in noua imparatie a lui

Dumnezeu. Cuvintele Domnului ,,de acum nu voi mai bea din rodul vifei

pana in ziua cand fl voi bea cu voi nou in Impara^ia Tatalui Meu" (Mat.

26:29) ne-au ramas ca un testament pe care se bazeaza speranjele

eshatologice ale Bisericii Sale.

Astazi sarbatorim de o maniera foarte palida marele festin din

ceruri, acolo unde vor fi prezenji ca oaspeti de prin rang patriarhii, profe^ii

Vechiului Legamant si apostolii Domnului. ,,Va fi plansul si scrasnirea

dinjilor - le spune Domnul conajionalilor Sai - cand ve(i vedea pe Avraam,

pe Isaac si pe Iacov §i pe toji profe^ii in Impara^ia cerurilor, iar pe voi scosi

afara. Vor veni din est si din vest, din nord §i din sud, si vor sedea la masa

in lmpara^ia lui Dumnezeu" (Luca 13:28-29).

Acum necazurile calatoriei prin pustiu sunt parca insurmontabile,

iar festinul este doar o anticipate; va veni vremea cand pustiul va fl o

simpla amintire, iar festinul o realitate coplesitoare. Vederea Domnului fata

catre fata va completa cunoasterea noastra limitata, iar partasia nemediata

cu Sfintenia Sa ne va transforma pentru eternitate intr-o stare pe care am

gustat-o doar in parte.




