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METAFORE ALE MAnTUIRII:
MUNTELE CAIMAGINE AMAnTUIRII DE

IGNORANfA

de Silviu Tatu

Introduces

Romanii au o percepu'e specifics referitoare la diferenja

dintre munteni si campeni si este posibil ca ea sa se regaseasca si
in alte £ari ale lumii. Fara sa stim cu certitudine ce a motivat si ce
intrepne inca aceasta diferen^a, constatam ca muntenii se
consider^ superiori campenilor, iar campenii ii subapreciaza pe
munteni. In general se considers ca munteanul este un om aspru si

harnic, caruia ii place mancarea consistent^ si linistea sufleteasca;
locuitorul de la ses, in schimb, este lanced, zabavnic la munca, cu
o deosebita inclina^ie spre confort. Probabil din pricina distribuirii
naturale a resurselor, munteanul, care traieste la origini, se ocupa

cu exploatarea resurselor, iar campeanul, care traieste la varsare, se

ocupa cu prelucrarea lor. Nu vreau sa intram in psihologia maselor

ori in psihologia nationals, pentru ca nu este o discipline care ne

preocupa sau care sa ne vina prea bine. Este suficient sa pastram

in minte aceasta distinc^ie inca destul de natural pastrata si

transmisa in Romania, caci o vom redescoperi in literatura biblica
a evreilor antici.

Muntele - intre real §i imaginar

Muntele inspira stabilitate si durabilitate asemenea rocii din

care este compus. Nici calcarele sapate cu migala de apele
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subterane si transformate in adevarate muzee de petroglife nu fac
excep^ie. One ar avea un asemenea ragaz sa le modeleze pe

indelete? Pana la urma, un munte de calcar este la fel de bun ca
unul de granit. Intr-adevar, cine se poate lauda cu perenitatea lor?

De aceea, Biblia vorbeste poetic despre formele de relief mai

grunzuroase prin apelative care le evidenpaza abilitatea de a

infrunta vremurile. ,,Sa-ji dea Dumnezeu - spunea batranul Moise,

binecuvantand semin^ia lui Iosif -

Gele mai bune roduri din munpii cei vechi,

Cele mai bune roade de pe dealurile cele vecinice. (Deut

33:15)

Temeliile munplor reprezentau cea mai consistent^ imagine

de stabilitate. Demolarea lor era considerata o imposibilitate.

Totusi, in mod hiperbolic, statomicia munplor nu este decat un

termen de comparajie inferior pentru alte stari sau sentimente

atribuite atat lui Dumnezeu cat si poporului Sau.

Pot sa se mui£ munpi,

pot sa se clatine dealurile,

dar dragostea Mea nu se va muta dela tine,

§i legamintul Meu de pace nu se va clatina,

zice Domnul, care are mila de tine. (Is. 54:10)

De aceea nu ne temem, chiar daca s'ar zgudui pamintul,

§i s'ar clatina munpi in inima marilor.

Qiiar daca ar urla §i ar spumega valurile marii,

51 s'ar ridica pina acolo de sa se cutremure mun^il (Ps. 46:2-3)

Ca loc de maxima elevate a pamantului, muntele a atras

dintotdeauna interesul omului. Pozi^ia sa mediana, intre pamant si

cer, a justificat percepjia omului ca muntele este locuit de zei.

Acesta este si motivul pentru care templele au fost construite pe

inal^imile cele mai reprezentative ale asezarilor umane. Probabil si
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intenjia mesopotamienilor de a construi zigurate in varful carora

sa ridice temple era justificata de lipsa indjimilor naturale din

zon5. Condi^ia ridicarii templelor pe zigurate are sens numai cata

vreme muntele era asociat ideologic cu locuinja divinitajii. Pe

munte sau pe zigurate isi aveau locuin^a atat zeii din Mesopotamia,

Levant, Grecia, Dacia, cat si cei din extremul Orient. Canaani|ii

considerau ca muntele Tafon (astazi sirianul Casius) era locuin^a

lui Baal. Tot asa credeau si grecii despre Olimpul lui Zeus, sau

dacii despre muntele Koganion (Goganul de astazi, in apropiere

de Dumbraveni), ca locuin$a a lui Zalmoxis.

Chiar daca Dumnezeul evreilor nu era {intuit de un loc

anume, asa cum erau alji divinita^i ale antichitapi, evreii isi relatau

teofaniile cu referire la coborarea lui Dumnezeu pe munte,

indiferent care ar fi acesta. Avraam este chemat sa aduca jertfa pe

muntele Moria si acolo Dumnezeu il scuteste de la sacrificarea

singurul fiu iubit. Acolo Dumnezeu poarta de grija $i in privin^a

animalului de sacrificiu. Poporul de robi elibera^i este condus de

Moise prin pustie pentru a ajunge la muntele Horeb, in pustia

Sinai, acolo unde si el 1-a intalnit pe Dumnezeu, si acolo

Dumnezeu le da Legea. O data ajunsi in Canaan, israelipi rostesc

cuvintele legamantului pe munpi Ebal si Garizim (Deut. 27:4, Ios.

8:30-33). Ilie are confruntarea finala cu profe^ii lui Baal pe muntele

Carmel si acolo Dumnezeu se coboara in foe (1 Regi 18:20-39).

Tot pe munte Ilie va fi martorul unei deosebite teofanii, la Horeb

(1 Regi 19).

Asa se face ca atunci cand poejii il descriu pe Dumnezeu

descoperindu-Se, fac referire la coborarea Sa pe munte.

Doamne, cind ai ie§it dm Seir,

Qnd ai plecat din cimpiile Edomului,

Pamintul s'a cutremurat,

cerurile au picurat,

§i norii au tximat ape cu galeata. (fud. 5:4)
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Dumnezeule, cind ai ie§it Tu in fnmtea poporului,

§i cind mergeai in pustie,

s-a cutremurat pamintul,

s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu,

s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui

Israel. (Ps. 68:7-8)

Dumnezeu vine din Teman,

?i Gel Sfint vine din muntele Paran... (Hab. 3:3)

Totu§i Dumnezeu este asociat mai frecvent cu doi dintre

ace^tia: Sinaiul §i Sionul. Sinai $i-a pastrat important vreme

indelungata, pentru ca acolo a fost data Legea. Sionul va depa^i ca

important Sinaiul, dupa ce David transforma Ierusalimul in

capitala imparapiei sale §i, mai ales, dupa ce Dumnezeu ii

descopera in mod expires alegerea suverana a muntelui Moria

drept amplasament al viitorului Templu. Cronicarul ne descopera

cum, in mod atat de fericit, muntele pe care trebuia sa-1 aduca

Avraam jertfa pe Isaac coincide cu cea mai impozanta culme din

capitala lui Israel, cea indicata lui David de ingerul nimicitor (2 Cr.

3=1).
A spune ca Dumnezeu i§>i avea locuin^a pe un munte este

probabil prea mult. Este adevarat insa ca Dumnezeu ^i asociaza

numele cu Sionul mai mult decat cu oricare alt munte.

Din Sion, care este intruparea frumusej;ei desavir§ite,

de acolo stralucegte Dumnezeu. (Ps. 50:2)

Calmul acestui verset descriptiv este alterat de

cutremuratoarea descriere a teofaniei din liniile urmatoare:

pumnezeul nostru vine §i nu tace.

Inaintea Lui merge un foe mistuitor,

?i imprejurul Lui o furtuna puternica. (v. 3)



Metafore ale mantuirii: muntele 29

Similar este argumentul poetului §i in Psalmul 48, unde

admirapa pentru o simpla cetate conduce la extaz religios.

Meditapa are ca obiect mai degraba cetatea Ierusalimului, dar

intotdeauna ea este sublimata prin jubilapi de tipul: ,,Mare este

Domnul §i laudat de to$i" (v. 1), »Dumnezeule, la bunatatea Ta ne

gandim // in mijlocul Templului Tau // Ca §i Numele Tau,

Dumnezeule, // $i lauda Ta rasuna pana la marginile pamantului

// Dreapta Ta este plina de indurare" (v. 9-10), ,,iata Dumnezeul

acesta este Dumnezeul nostru in veci de veci // El va fi calauza

noastra pana la moarte!" (v. 14).

In Psalmul 76, poetul nu se poate ab^ine sa nu-L compare

pe Domnul, in marepa Lui de mare principe, cu ceilalji suverani ai

pamantului. Binein|;eles, inten^a se dovedegte exagerata, pentru ca

principii pamantului sunt net inferiori Domnului, Cel despre Care

se spune:

Cortul Lui este in Salem,

fi locuinja Lui in Sion;

acolo a sfaiimat El sagejile,

scutul, sabia, ?i armele de razbol

Tu e?ti mai mare;,

mai puternic decit munjii rapitorilor. (Ps. 76:2-4)

In fine, Psalmul 87 atribuie o important deosebita

Sionului din pricina originii Sale speciale.

(Un psalm al fiilor lui Core. O cintare.)

Sionul are temeliile a§ezate pe mun^ii cei sfin^i:

Domnul iube^te por^ile Sionului

mai mult decit toate loca^urile lui Iacov.

Lucruri pline de slava au fost spuse despre tine,

cetate a lui Dumnezeul Sela.
Eu pomenesc Egiptul §[ Babilonul printre cei ce Ma cunosc;

iata, ^ara Filistenilor, Tirul, cu Etiopia:
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Jin Sion s'au nascut*.

Iar despre Sion este zis: »To£i s-au nascut in el/'

§i Cel Prea Inalt il ihtajneste.

Domnul numara' popoarele, scriindu-le:

wAcolo s-au nascut". Sela

$i cei ce cinta §i ceice joaca striga:

,,Toate izvoarele mele sint in Tine".

In ce sens se poate vorbi despre indatorarea celorlalte

napuni faja de Israel? Cum se justifica supremajia Sionului fa$a de

alte neamuri? Se face oare aici referire la dreptul de intai-nascut?

Sau poate se facea aluzie la asocierea Sionului cu antica gradina a

Edenului? Poate ne vine greu sa acceptam aceasta asociere, pentru

ca mereu am asociat gradina Edenului cu ideea de campie, cu un

loc neted. Daca nu este vorba despre un munte, ci doar despre un

loc plat din Mesopotamia, va fi greu sa explicam sursa celor patru

fluvii din Eden, racoarea dimineui si bogatia vegetatiei. Descrierea

Edenului seamana foarte bine cu imaginea vegetatiei virgine a Noii

Guinei, sau cu vegetapa luxurianta a platourilor inalte din Africa.

Nu £tim daca asocierea Sionului cu Edenul este in concordan^a cu

realitatea, dar exista asocieri pe care teologii lui Israel, inspira^i de

Domnul, le-au vazut §i le-au folosit pentru a descrie o noua relatie

inipata de Dumnezeu cu poporul Sau.

Legatura dintre Sion §i Dumnezeul lui Israel apare ca

element-cheie in numerosi al^i psalmi: 2,14, 20, 53, 65, 84, 99 etc.,

cu referire fie la monarhie, fie la preopie, fie la ambele, ca in

Psalmul 110.

Ca asa stau lucrurile o demonstreaza si imaginea pacatului

capital in accep^iunea evreilor antici. Acesta nu este altul decat

asaltarea Sionului, considerat locuin^a Domnului, chiar §i cand

asaltul se facea de o maniera mai degraba spirituala. Arogan^a unor

lideri regionali sau interna^ionali de a-ji asuma suprema^ia .asupra

lui Israel aduce atingere dreptului de suveran. absolut al lui
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Dumnezeu. Arogan$a este descrisa ca o ascensiune pe muntele

interzis.

Despre imparatul Babilonului:

Tu ziceai in inima ta: ,,Ma voi sui in cer,

imi voi ridica tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu;

voi sedea pe muntele adunarii, in tainifele Jafonului;

ma voi sui pe virful norilor, voi fi ca Gel Prea Inalt. (Is.
14:13-14)

Despre Sanherib, imparatul Asiriei:

Pe cine ai batjocorit si ai ocarit tu?

Impotriva cui ji-ai ridicat glasul, si p-ai indreptat ochii?

Impotriva Sfintului lui Israel;

prin slujitorii tai tu ai batjocorit pe Domnul,

§i ai zis: wOu muljimea caralor mele, m-am suit pe virful
munplor,

pe coastele Libanului,

si voi taia cedrii lui cei mai inalji,

cei mai frumosi chiparosi ai lui,

si voi ajunge pe culmea cea mai inalta,

in padurea lui care este ca un pomat". (Is. 37:24)

Despre regele Tirului:

Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile intinse;

te pusesem pe muntele eel sfint al lui Dumnezeu,

si umblai prin mijlocul pietrelor scinteietoare.

Ai fost fara prihana in caile tale, din ziua, cind ai fost facut',

pina in ziua cind s-a gasit neleghiirea in tine.

Prin marimea negofului tau te-ai umplut de silnicie, si ai
pacatuit;

de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu,

si te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor
scinteietoare. (Ez. 28:14-16)
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Campia ca alternative a muntelui

Daca ar fi sa parcurgem doar cateva episoade din

indelungata istorie a lui Israel, vom putea observa ca, intr-adevar,

cele dona categorii, muntele si campia, sunt antagonice.
Campeanul Avram urea pentru prima data la munte, in Haran,

atunci cand parintele sau a fost chemat sa-si paraseasca patria

natala. Apoi chemarea se particularizeaza si Avram este chemat sa

continue calatoria. Pe atunci era inso^it de Lot. Presiunea locului

ingust, in contextul cresterii turmelor si a altemativei campiei

Iordanului, aflate mereu sub ochii lor, grabeste momentul

adevarului. Cand se pune problema alegerii, Lot opteaza fara

zabava pentru campie, pentru ca ,,era bine udata, ca Edenul si ca
Egiptul" (Gen. 13:10).

Secole mai tarziu, evreii raman claustrapi in masivul muntos

al Iudeii 51 al Samariei, fara a putea cobori la campie, pentru ca

filistenii $i canaanipi se fortificasera suficient de bine ca sa ^ina

piept unor munteni neinstruiji §i rudimentari (cf. Jud. 1:19).

Samson este munteanul prin excelen^a, unul care sfarama piatra,

indoaie bronzul $i stejarul. Necioplit, tran^ant ?i insistent fiind, lui

Samson pare sa nu-i lipseasca nimic din zestrea munteanului.

Atracpa sa, care se va dovedi fatala, este campia filisteana. Muntele

i-a servit de adapost si refugiu, valea §i campia - pentru destindere
si pentru damnare.

Muntele ca loc al revelajiei

Muntele este locul preferat de Domnul Isus pentru

devotiune si meditatie zilnica. Intr-atat de puternic este obiceiul
acesta, incat tradatorul Iuda stie exact unde poate fi gasit Isus la

primele ore ale diminepii, atunci cand este la Ierusalim: pe Muntele

Maslinilor. Luca ne spune ca iesirea pe munte pentru rugaciune



Metafore ale mantuirii: muntele 33

era un obicei al lui Isus (Luca 22:39). Evenimentele-cheie ale
misiunii lui Hristos au loc pe locuri inalte, numite in Biblie
^munpi": Ispitirea, Predica de pe Munte, Schimbarea la Fa^a,

Inal^area. Chestiunea locului corect pentru o inchinare adevarata
este adusa in discupie de samariteanca anonima (loan 4:20).
Raspunsul Domnului pune bazele unei conceppii corecte despre

inchinare, trecand cu vederea problema amplasamentului, minora
de altfel. Nu muntele ca elevape fizica sau loc de revelape a lui
Dumnezeu conteaza, ci starea de elevate spirituala (loan 4:24). De

observat ca Domnul nu contesta calitatea revelaponala a muntelui:
,,voi va inchinati' la ce nu cunoastep, noi ne inchinam la ce

cunoastem, pentru ca mantuirea vine de la evrei" (v. 22). §i

Muntele Gherizim al Samariei descoperise ceva despre
Dumnezeu, dar fragmentar, de o calitate inferioara Muntelui
Sionului.

Muntele ca iluminare

Asocierea muntelui cu iluminarea porne^te din literatura de
intelepciune a lui Israel. Poemul inchinat in^elepciunii in Proverbe
8 se continua cu un episod in care In^elepciunea si Nebunia,

personificate ca doua profetese, ale caror temple sunt construite
pe munte, cauta sa-si atraga adepu'. In ambele cazuri, experien^a

cultica promite o cunoastere superioara. Totu^i, se va dovedi ca

numai una (in^elepciunea) conduce la via^a, iar cealaltS (nebunia)
reprezinta calea spre moarte (Pr. 9).

Apostolul Pavel face referire la munpi pentru a-?i consolida

argumentul superioritapi cre^tinismului asupra iudaismului ca

religie revelata (Gal. 4:21-31). Amandoua religiile au fost date pe
munu': prima pe Sinai, a doua la Ierusalim, adica pe Sion.

Iudaismul este reprezentat de I^mael, fiul lui Avraam cu roaba
Agar si de muntele Sinai din pustia Arabiei. Crestinismul este
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reprezentat de Isaac, fiul lui Avraam cu Sara si de Ierusalimul

ceresc.

Aceleasi asocieri 51 aceea^i imagine este folosita §i in

Epistola cdtre evrei. Ierusalimul pamantesc aparfinea lui Israel si a

ajuns din nou in proprietatea lui; el nu putea reprezenta suficient

de bine realitatea spirituals a crejtinismului ca religie a tuturor

neamurilor. De aceea, apostolul vorbeste despre Ierusalimul

ceresc.

Voi nu v-aji apropiat de un munte care se putea atinge §i care

era cuprins de foe, nici de negura, nici de intunerec, nici de

furtuna, nici de sunetul de trimbija, nici de glasul, care

vorbea in a§a fel ca ceice 1-au auzit, au cerut sa nu li se mai

vorbeasca, (pentxu ca nu puteau suferi porunca aceasta:

,,Chiar un dobitoc daca se va atinge de munte, sa fie ucis cu

pietre, sau strapuns cu sageata". $i privelijtea aceea era a§a de

infricofatoare incit Moise a zis: ,,Sint ingrozit §i tremurP).

Q v-a^i apropiat de muntele Sionului, de cetatea

Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii,

de adunarea in sarbatoare a ingerilor, de Biserica celor intii

nascup, cari sint scri§i in ceruri, de Dumnezeu, Judecatorul

tuturor, de duhurile celor neprihaniji, facuji desSvir§iji, de

Isus, Mijlocitorul legamintului celui nou, 51 de singele

stropirii, care vorbe§te mai bine decit singele lui Abel. (Evrei

12:18-24)

Finalul istoriei aduce din nou pe munte un popor fericit,

sarbatorind impreuna cu Mielul finalizarea istoriei dupa buna

placere a lui Dumnezeu eel in^elept (Ap. 14:15). Indiferent cine

sunt acestia, despre ei se spune ca poseda o cunoa^tere noua: ei

canta o cantare noua pe care nu o poate ihvaj:a nimeni. In cele din

urma, Dumnezeu i?i prezinta" Mireasa, Ierusalimul ceresc (Ap.

21:10 g.u.). In descrierea cetapi simbolice exista cateva lucruri
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uluitoare: construcjia este perfects (un cub), nu are Templu

(pentru ca Dumnezeu este prezent acolo), nu are nevoie de

iluminat public, pentru ca nu^va mai fi noapte si lumina continua

va fi asigurata de Dumnezeu Insusi, nu de vreun inlocuitor, nimic

blestemat nu va intra acolo, cei ce vor intra acolo vor avea

cunostin^a deplina: ,,Ei vor vedea faj:a Lui, si Numele Lui va fi pe

frunjile lor" (Ap. 22:4, cf. 1 loan 3:2).

Mantuirea noastra a fost gandita ca o deschidere a minpi

pentru lucruri pe care pupni au interes sau pot sa le priceapa

(2Cor. 4:3-4; Ef. 4:17-19). Greutatea nu vine din faptul ca sunt

inva^aturi grele, pentru ca si eel mai sarac cu intelectul le poate

pricepe (Is. 35:8). Greutatea nu vine nici din faptul ca trebuie sa ai

o stare sociala deosebita si sa cotizezi o suma fabuloasa in fiecare

an, deoarece realitatea arata ca nu suntem mulji de neam ales, sau

cu stare (IGor. 1:26-27). Greutatea priceperii mantuirii vine din

faptul ca ea vizeaza lucruri spirituale pe care numai mintea

luminata de Duhul Sfant le poate pricepe. Dupa ce apostolul Pavel

le predica guvernatorilor romani despre adevaratele motive ale

intemnijarii sale, acestia incheie, prin vorbele romanului Festus:

,,Pavele, esti nebun! Invajatura ta cea multa te face sa dai in

nebunie" (FA 26:24), iar evreul Agripa exclama: ,,Curind mai

vrei tu sa ma indupleci sa ma fac crestin!" (FA 26:27-28).

Aici intervine o alta pereche de simboluri aflate in opozijie:

intunericul si lumina. A trai fara Dumnezeu inseamna a sta in

intuneric, din dorinja de a face tot ce vrei, fara stirea altora;

inseamna sa nu ai nici o dorin^a de a veni la lumina, pentru ca sa

nu ^i se afle adevarata infa^isare. A trai cu Dumnezeu inseamna a

fi in lumina, a fi transparent, fara a avea ascunzisuri, pentru ca nu

ai mai multe fe^e. De aceea, mantuirea inseamna sa iesi din conul

de umbra unde te-ai complacut sa ramai pana acum si sa faci un

act vrednic de Dumnezeul in care crezi: sa iesi cu pieptul gol in
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bataia pustii, sa fii cetatea zidita pe munte sau afisul publicitar de

pe blocul turn, lumanarea din sfesnic sau becul de mare intensitate

de pe stalpul de iluminat public. Qnd Dumnezeu §i-a dat Legea

pe Sinai, s-a facut intuneric in tabara si s-a luminat varful

muntelui. Qnd Domnul Isus S-a aratat in slava Sa ucenicilor,

singurul spot nefiresc de insorit era locul unde se afla Domnul.

Apoi un nor mare i-a acoperit si nu au mai vazut nimic.

A fi cu Dumnezeu pe munte inseamna a cunoaste

adevarul; a cunoaste adevarul inseamna a fi liber; a fi liber

inseamna a nu avea frica de moarte, de oameni sau de diavol.

Exista un singur lucru fundamental pe care il putem inva$a de la

ingeri, fiin^ele care traiesc in prezen^a lui Dumnezeu, acolo unde

vom ajunge si noi odata: transparenpa. A umbla pe munte

inseamna a fi vazut de toji, a fi de neascuns, iar aceasta inseamna
mantuire.




