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Un fel de introducere 

 

Moto:  

„ Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi „ 

 

( Biblia. Ioan 8: 32 ) 

 

Povestea lui Moise cel din Scriptură este cunoscută de mulţi creştini şi nu numai, dar 

această poveste aduce în actualitatea mereu argumente pentru a spera. De multe ori 

viitorul ne produce nesiguranţă, disconfort, prin necunoscut. Dar viitorul este, poate, 

lucru cel mai sigur, dacă eşti în planul lui Dumnezeu, pentru că atunci toate lucrurile se 

derulează spre atingerea ţintei. 

Povestea despre Moise este una modernă pentru că se adresează liderilor politici, a 

celor spirituali, oamenilor de cultură şi fiecăruia dintre noi, demonstrând că nu există 

întâmplare dacă lucrurile au o finalitate.  

Dumnezeu este începutul şi sfârşitul, dar şi existenţa de fiecare zi.  

Este o chemare a unor lucruri care devin argumente când toate se focalizează în 

scopul divin, având ţintă binele pe care avem posibilitatea să-l cunoaştem, dar cu o 

condiţie, să iubim, dar mai ales să fi fost chemat pentru aceasta. 

 

Omul pendulează între a avea şi a fi.  

 

Este mai important să fii pentru că poţi da altora multe, pentru că devii activ, cauţi 

dragostea şi doreşti desăvârşirea, a fi înseamnă a înţelege şi a fi dispus la construcţia 

Cetăţii.  

A avea este o  cădere în refuz, doreşti să iei de la altul, acţionezi împotriva altora, 

dorinţele în general sunt la un nivel scăzut, doreşti să domni ceva ce nu este al tău şi 

treptat eşti cel care distruge. 
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Efortul de a primi modelul care este în ISUS, este de fapt bucurie pentru că astfel 

cunoşti adevărul şi adevărul te face liber …  

Toate cele scrise cu mii de ani înaintea noastră au fost scrise pentru a învăţa din 

experienţele celor dinaintea noastră, există aici un efort de a avea răbdare, de a împinge 

răbdarea până la limita posibilului din fiecare şi astfel să fim mângâiaţi într-un mod 

ciudat, treptat primim o mai mare speranţă că lucrurile invizibile încă sunt posibile …  
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„ EU SUNT „   

 

 

Cap. I    Scos  

 

 

La început am privit cerul, apoi pământul, era una din zilele care te marchează pentru 

totdeauna, chiar pe vecie. Lumina pătrunde în acea zi în lucruri şi-n fiinţele oamenilor şi 

le dădea un fel bucurie necunoscută. Fata lui Faraon, în Egiptul acela marcat de putere,   

s-a hotărât în acea zi să coboare la râu. Şi-a pregătit suita, roabele, slujitoarele şi celelalte 

femei care de obicei însoţeau o astfel de fiinţă. Era pregătită să se scalde, împreună cu 

întreaga suită. Se îmbrăcase într-o rochie de in subţire, răcoroasă şi se simţea fericită, 

simţind că în acea zi i se va întâmpla ceva deosebit. Ajunsă pe mal, s-a dezbrăcat cu 

iuţeală, slujitoarele şi celelalte femei nici nu au putut ţine ritmul cu ea. Trupul gol 

strălucea în lumina zilei, iar însoţitoarele ei au făcut repede la fel, apoi s-au răzgândit, au 

rămas pe malul râului în semn de respect şi teamă. Unele erau chiar roabe şi nu 

îndrăzneau să meargă mai departe cu gestul. Parcă întregul râul era pregătit pentru o 

singură femeie: fata lui Faraon. Bucuroasă femeia aceasta tânără se juca în apa 

primitoare, arunca stropi spre cer, îşi lăsa trupul în voia apei care o mângâia. Râdea, era 

cu adevărat fericită.  

Atenţia i-a fost atrasă de un coşuleţ care plutea pe ape, aproape imponderabil, râul 

mai mult proteja cu palme lichide obiectul acesta decât îl atrăgea spre fundul apei. Era un 

gest de tandreţe în mişcarea apei, în curgerea ei. Când fata Faraonului a zărit coşuleţul a 

fost un moment surprinsă, dar imediat a strigat roaba ce o însoţea. Atentă, aceasta a 

înţeles că i se cererea să scoată coşuleţul din ape şi să i-l aducă. Era un coşuleţ de papură, 

uşor, uns cu lut şi smoală pentru a rezista apei şi pentru a putea călători precum o arcă în 

potop.  
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În coşuleţ roaba găsi un copil, era frumos şi vioi, plângea ca orice fiinţă la început de 

drum, un copil venit ca un dar, scos din ape cu bucurie în acea zi. Era darul râului şi acest 

dar nu putea fi refuzat nici de către fata Faraonului, nu putea fi refuzat de nimeni.  

Am privit toate acestea cu o fericire ascunsă. Eram între trestii şi în acea zi şi ulterior 

am fost ales ca martor al unor fapte pe care nu aveam puterea să le înţeleg, dar care mă 

luminau încet -  încet, era un fel de poveste vie ce se derula sub ochii mei fără să pot 

interveni, dar în acelaşi timp participam împotriva voinţei mele, aproape că eram în 

postura să decid deşi nu facem mare lucru. Învăţam să privesc şi, într-un fel ciudat parcă 

priveam cu inima. Alegerea mea ca martor s-a făcut în mod misterios şi aveam să capăt o 

putere care mă va purta, în ciuda neştiinţei mele până la capătul pământului. Era o putere 

venită de sus din înaltul cerului, deşi oamenii, din vremea aceea considerau râul ca un 

adevărat zeu. 

Roaba aceea când a văzut copilaşul a fost pătrunsă de milă, dar  şi de teamă,  a înţeles 

că era un copil de al evreilor, un neam special în mijlocul celor din Egipt. I-a spus fetei că 

adevărul şi şi-a exprimat mila prin tonul glasului, era o milă de femeie, un gest matern, 

parcă salvator.   

Prezenţa mea nu era simţită, dar dintre trestii am văzut chiar o evreică destul de 

tânără ce a ieşit cu mult curaj înaintea fetei de Faraon şi i-a zis: 

- Să mă duc să chem pe cineva, poate chiar o evreică, o doică, copilul acesta 

are nevoie de alăptare ! Era un gest firesc de femeie pătrunsă de instinctul curat al 

protejării unei vieţi.   

-Du-te ! a fost răspunsul fetei. Şi ea s-a dus. A chemat o evreică ce putea alăpta. 

Era pregătită. 

Când a venit femeia, fata Faraonului a ieşit din ape şi s-a simţit responsabilă de 

viitorul acelui copil. A dat aproape un ordin pentru ca femeia să-l alăpteze pe micuţul 

care încă plângea, dar care avea un trup sănătos, pregătit să lupte cu viaţa. Evreica a 

dus pruncul la piept şi a început să alăpteze copilul. Flămând, lacom, bucuros şi parcă 

obişnuit cu sânul femeii copilul a început să sugă cu poftă, s-a liniştit şi părea o altă 

fiinţă. Am înţeles imediat că femeia ce alăpta copilul era chiar mama lui, laptele, 

gesturile păreau unite într-un sens care îmi scăpa. Am înţeles că femeia de pe mal 

care chemase evreica era sora copilului. Am dobândit în acele momente un simţ care 
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avea să mă însoţească mereu, un fel de iluminare pentru fiecare fapt şi toate acestea 

mă copleşeau. Egiptul era atunci o lume aparte, cu mistere şi cu o prezenţă specială în 

lume, putea să observi aceasta în tot ce se întâmpla. 

Râul acela unde se întâmplau toate acestea era unul deosebit, avea o forţă 

colosală, simţeai  că vine dintr-un loc îndepărtat pentru a binecuvânta zona aceea, 

străbătea mii de kilometri, cu puterea de a înlătura obstacolele, chiar de granit. El 

înainta spre mare cu siguranţa unui zeu şi nimic nu-i putea sta în calea sa ce parcă 

mereu căuta lumina şi adevărul, dar rămânea un simplu râu puternic. Cu o dragoste şi 

cu o generozitate extraordinară râul se dăruia mării, cu braţe puternice, se risipea prin 

canale pentru a pătrunde în apele mării. Delta lui era un miracol roditor şi toţi ştiau 

aceasta. În fiecare an el se revărsa şi inunda pământul Egiptului, purta în acea 

perioadă particule roşiatice de pământ fertil adus de departe pentru a da viaţă lumii 

din Egipt. Din mai – iunie până în septembrie apele lui creşteau şi se revărsau peste 

lume cu o putere a fecundării aproape irezistibile care marca oameni şi animale. Fără 

această inundaţie anuală totul ar fi fost arid, lipsit de fertilitate, plantele nu ar fi dat 

rod.  Am simit acest miracol al fertilităţii când am stat cu un picior în partea inundată 

şi cu altul în partea aridă. Am fost dus acolo de un bătrân evreu şi am înţeles că toate 

lucrau la poruncă divină. Inundaţiile făceau să fie hrănite popoare şi totul devenise 

cunoscut în lumea cunoscută de vremea aceea. Evreii aceia ştiau cum se revărsa râul, 

cum lucra apa aceea, cunoşteau mulţi pescari egipteni şi ştiau de asemenea că depind 

de mlaştinile fertile ale râului. În secret ei nădăjduiau că într-o zi râul va seca, 

pedepsind pe egiptenii care îi ţineau robi. Robia lor era un lucru care îi măcina.  

Fata Faraonul s-a hotărât  în acea zi să dea nume copilaşului dăruit de rău şi i-a 

dat numele de Moise, adică Scos, pentru că se gândea în sinea ei că a fost scos din 

ape. Toţi cei de la curtea Faraonului au ştiut aceasta pentru că fata l-a considerat fiul 

ei, marcată de întâmplarea care s-a derulat sub ochii ei. 

Deşi eram doar martor m-am bucurat pentru copil, dar şi pentru evreii aceia, care 

erau robi în Egipt în acea vreme. 

N-am ştiut multă vreme că mai era un alt martor asemenea mie, că era martorul 

meu şi că eu devenisem martorul lui şi al celor întâmplate. Poate că râul acela avea 

puteri, dar aveam să mă înşel în privinţa aceasta, toată puterea venea dintr-un alt loc 
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pe care la început nu-l cunoşteam şi nu-l ştiam, dar în timp aveam să învăţ pentru că 

toate se învaţă. Timp aveam la dispoziţie. Câteodată mai vorbeam cu însoţitorul meu, 

pentru am fost trimişi amândoi. Când am privit printre trestii nu am observat că o 

lipitoare mi s-a prins de mână, flămândă şi ea. 

 

Celălalt martor se întoarse spre mine şi îmi spuse: 

- Oamenii se leagă de anumite locuri, aceştia  s-au legat de râu. Toată viaţa 

le este marcată de un loc şi până la urmă uită şi confundă lucrurile, cred că totul 

depinde de râu, dar de fapt nu este aşa. Uneori se încred în animale în crocodili, în 

maimuţe, în boi, în pisici, te miri în ce, dar nu este aşa… 

- Oamenii confundă lucrurile, creaţia cu cel care le-a creat şi asta este rău, 

dar noi suntem doar martori, i-am răspuns cu glas stins … 

- Ce ar fi să schimbăm apa în sânge, să le vorbim, să înţeleagă, ne-a fost 

dată această putere … 

- Noi suntem doar martori, nu putem face nimic, dar dacă ne rugăm poate se 

va întâmpla aceasta, este ca şi cum am putea face schimbarea, dar nu este aşa, i-

am reamintit, simţim ceva deosebit în toate lucrurile, de parcă le-am face prin 

puterile noastre, dar ne înşelăm … 

- Cu siguranţă, mi - a răspuns, apa se va preface în sânge, o ştiu, o simt, râul 

până la urmă nu are putere, va seca, poate, cândva … 

- E şi visul evreilor, o ştii, ca martor desigur că îţi sunt cunoscute lucrurile 

… 

Am începu să-i povestesc, povestea aceea binecunoscută celor din Egipt.  

Au trecut peste patru sute de ani, Un evreu, pe nume Iosif a dat naştere la 

şaptezeci de inşi. Aşa spun ei, aşa afirmă ei, că bărbatul face să se nască lumea. Poate 

au dreptate, totul a început de la un singur om, iar acum va începe tot de la un copil 

toate, cum de altfel se vor mai începe multe lucruri pornind de la un singur om. Nu 

este nevoie de multă lume, e nevoie doar de omul potrivit, la locul potrivit, la timpul 

potrivit de împlinirea vremurilor, pentru toate se vor împlini în el. Suntem martori şi o 

ştim …, am fost aleşi pentru aceasta … 
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Curând cei şapte zeci au început să de înmulţească în Egipt, să devină un neam în 

mijlocul altui neam, Cel Prea Înalt le-a spus că trebuie să se înmulţească şi să 

stăpânească pământul. Ţara s-a umplut de ei, au devenit puternici. Au devenit 

însemnaţi.  

Au devenit o forţă, prin simplul fapt că au ascultat porunca aceea.  

Egiptenii au început să înţeleagă că evreii aceştia vor deveni tot mai puternici, vor 

putea hotărî multe lucruri. Faraonul care era în Egipt peste egipteni a încercat să le 

spună celor de atunci, că va trebui să devină pricepuţi, să oprească puterea egiptenilor 

pentru că, spunea el, se vor uni cu duşmanii şi până la urmă vor ieşi din ţară. 

- Puneţi oameni peste evrei, ispravnici, ei vor hotărî ce trebuie făcut, evreii 

trebuie să aibă de lucru tot timpul, să muncească, dacă se poate că muncile să fie 

grele, este nevoie de hambare pentru rezervele de hrană ale poporului, este nevoie 

de cetăţi tari,  evreii trebuie să ne slujească, astfel se vor epuiza, vor fi opriţi, 

munca îi va distruge… 

Dar n-a fost aşa, într-o zi un ispravnic mai isteţ, cu mult curaj le-a spus 

egiptenilor: 

- Nu vedeţi ? Cu cât îi asuprim, cu atât se înmulţesc mai mult, numărul lor 

este tot mai mare, aproape ne-am scârbit de ei, aproape îi urâm, suntem hotărâţi, 

dar ei rezistă …. 

Martorul mi-a spus la rândul lui : 

- Am observat şi eu la vremea potrivită că slujitorii evrei se înmulţeau tot 

mai mult, cu cât munceau mai greu, cu cât erau asupriţi, puterea lor creştea … 

- Aşa este, valul vremurilor nu poate fi oprit, cine poate să-l oprească ? Este 

o forţă mult mai mare care decide aceasta, porunca Faraonului e doar o poruncă 

de om neputincios, trecător, muritor … 

Lucrând evreii deprindeau meserii, erau mai puternici fizic, dar şi psihic, erau 

îndemânatici, se pricepeau la multe, iar viaţa din Egipt depindea de aceşti slujitori, se 

confirma un lucru : cel care slujeşte cu adevărat ajunge să conducă. Devine cel mare, 

devine cel care hotărăşte cu adevărat. Să slujeşti, vezi, ceilalţi nu pricep, dincolo de 

aparenţe, de ordinea Faraonului, de ispravnici, era ceva mult mai puternic … 
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Martorul celălalt mi-a spus că a văzut toate acestea pentru că au durat anii de zile, 

a fost o vreme în care cei care slujeau au devenit o forţă. Egiptenii au hotărât să 

răspundă cu asprime valului pornit de la slujitori. Ispravnicii se purtau tot mai aspru, 

tot mai fără inimă, nu vedeau în slujitori oameni, li se părea că erau animale, nu aveau 

milă de loc, uitaseră de milă, cu toate că râul la care ajunseseră să se închine, era o 

dovadă a milei Celui Prea Înalt. Lângă ei era dovada că fără milă lucrurile nu merg, 

nu pot fi minunate.  

- Fără milă ! strigă un ispravnic … 

- Fără milă !  strigă un altul … 

Parcă era un ecou repetat, parcă timpul producea acest ecou, dar toate erau 

zadarnice, cu cât erau slujitorii asupriţi, cu atât se înmulţeau mai mult, deveneau tot 

mai puternici, vorbele ispravnicilor erau doar vorbe. Era acolo o putere mult mai 

mare, care depăşea puterea Faraonului, care depăşea puterea de înţelegere a 

ispravnicilor, biciul lor nu mai lăsa semne pentru că inima celor din Egipt se 

împietrise … 

Faraonul se sfătui cu cei din jurul său. Înţelese în mintea sa omenească un lucru, 

de la copii se trage totul. Femeile evreilor, ale slujitorilor aceia, erau puternice şi 

dădeau naştere la copii puternici. A chemat moaşele evreilor la el. 

- De astăzi, orice evreică aflată pe scaunul de naştere, în locul acela şi va 

naşte băieţi, să-l omorâţi ! Sunteţi moaşe, puteţi opri înaintarea evreilor. Îi 

omorâţi, înţelegi ? Fetele pot scăpa, ele mai au o şansă, dar băieţii, cei de parte 

bărbătească, nu ! 

Seara care a urmat şi celelalte seri şi zile au fost grele pentru moaşe. S-au sfătuit, 

s-au înţeles, nu puteau omorî, viaţa omului este un dar, nu depinde de alt om, este mai 

mult decât mâncare şi băutură, este mai mult decât haina Faraonului chiar, viaţa 

omului este o minune şi moaşele au înţeles aceasta. Nu au intervenit, ştiau de la tatăl 

lor Avraam că sămânţa lui nu poate fi oprită. Cel Prea Înalt i-a făcut o făgăduinţă lui 

Avraam, părintele lor, al tuturor. 

Celălalt martor mi-a spus cu glas blând, dus pe gânduri: 

- Ştii, ai fost martor, Avraam a fost părintele multor neamuri, a primit 

făgăduinţa că va avea un popor, va avea o ţară, va fi binecuvântat şi pe cine va 
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binecuvânta el, va fi binecuvântat, acesta era mecanismul, era ceea ce punea în 

mişcarea lumea, ascultarea de Cel Prea Înalt, de glasul lui şi atunci totul devine 

realitate, un popor, o ţară, binecuvântarea … 

Deja nu mai ştiam cine povesteşte, eu sau celălalt, amândoi cunoşteam acest 

lucru, cunoşteam făgăduinţa făcută, iată, unui singur om, din sămânţa lui s-au ivit 

evreii în Egipt …   

Şifra una din moaşe i-a spus celeilalte moaşe pe nume Pua : 

- Dacă ne va chema Faraonul să-i spunem acest lucru – femeile evreilor sunt 

puternice, pline de viaţă şi de forţă, au putere în trupul lor, se deosebesc de 

egiptence, nasc înainte ca noi să ajungem şi băieţii sunt sănătoşi, ţipă cu multă 

forţă şi dau din mâinile lor mici cu putere, asta e … 

„ E aici un adevăr de viaţă, dragul meu martor, femeile care sunt în mişcare, care 

lucrează, care nu stau, care frământă pământul pentru cărămizile de lut ale hambarelor 

şi cetăţilor din Egipt, alături de bărbaţi, sunt mai sănătoase, nasc mai uşor, au putere, 

sunt vânjoase, vezi ? „- fulgeră gândul lui, a celuilalt. 

Avea dreptate aici, femeile acestea erau mai pregătite pentru naştere şi pentru a 

da urmaşi. Slujirea le-a dat acest sens în viaţă, chiar nu se îmbolnăveau aşa uşor, 

rezistau la foame şi la sete, erau active, pline de viaţă, îşi iubeau soţii …    
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Cap. II. Sora  

 

Miriam, o fată de evreu, fata lui Amram şi a femeii sale Iochebed, era distrată, 

dar printre cuvintele părinţilor a înţeles că se întâmpla ceva deosebit de alte lucruri. 

Deşi tânără, îi plăcea să se amestece în discuţiile celor mari sau să tragă cu urechea la 

ce se întâmpla în jur. Îşi iubea mama pentru că îi transmisese ceva din felul de a fi a 

evreilor, deşi era greu în Egipt aşa ceva. Îşi amintea că îi auzise ceva despre leviţi, un 

fel de neam deosebit, căutător spre cele de sus. Când s-a născut frăţiorul său, l-a iubit, 

dar ştia că toţi copii de parte bărbătească vor avea o soartă grea. Îi venea să plângă, 

dar se şi bucura, auzise că moaşele evreilor fuseseră binecuvântate de Cel Prea Înalt, 

că aveau case şi că Faraon nu se putuse opune lor, pentru că ele ştiau ce trebuie să 

facă. Miriam nu avea o idee prea clară despre ce înseamnă o moaşă, dar o auzise pe 

mama sa că pune ceva la cale, pentru că îşi ascunsese fiul nou – născut timp de trei 

luni, era un băiat frumos, un pumn de om plin de lumină şi vesel, deşi cam gălăgios, 

mereu pregătit să dea din mâinile sale mici. Ea vedea că mama era îndrăgostită de 

băiatul cel mic, deşi mai avea un frăţior, pe Aaron, dar parcă acesta însemna altceva 

pentru familie. Miriam se hotărâse în inima ei să facă ceva pentru copilul acesta, nu 

ştia ce, dar începuse să creadă că va face. Era starea copiilor care visează la lucruri 

mari, spera să facă lucruri mari.  

- Visuri de copil, îmi spuse celălalt martor, simple visuri, dar nu se ştie… 

Ce ar fi să intervenim noi, să facem o minune, dacă s-ar face întuneric peste 

egipteni şi dacă ar fi luminat doar ţinutul locuit de evrei, poate Faraon ar înţelege 

că există o putere mare, mai mare decât a sa… 

- Eu zic să nu ne grăbim. Nu este bine SĂ-L ispitim pe Cel Prea Înalt, şti că 

nu se poate face un astfel de lucru care să depăşească ceea ce ne-a fost dat… 

Poate altă dată, apoi El însuşi se va îngriji dacă îi va părea rău de copii aceştia de 

parte bărbătească mereu pândiţi de porunca Faraonului…  
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- Poate ai dreptate, de multe ori ne este teamă de oameni şi uităm că Cel 

Prea Înalt veghează, de aceea suntem martori, ca să ştim aceasta…. 

Iochebed şi-a pierdut răbdarea şi împreună cu soţul ei au pus la cale un plan. 

Poate era ceva din isteţimea evreilor, poate ceva din viclenia lor, dar nu s-a lăsat. 

Femeia îţi iubea fiul şi nu mai suporta ca mereu un alt băiat să piară pentru că era 

ruptă o bucată din carnea ei, era ruptă o bucată din inima ei. Faraon avea putere, dar 

ea, din neamul leviţilor, ca şi soţul ei ştia că  merită să încerci, că există o forţă mult 

mai mare, i se părea că uneori îi vedea umbra pe mâna ei dreaptă când lucra prin casă, 

sau la câmp, sau când lucra la cărămizile de lut, mai ales la cele fără paie. I se părea 

că văzuse umbra aceea, era aproape sigură. I spusese şi lui Amram, o auzise şi 

Miriam, dar nu-i mai păsa.  

A făcut un coşuleţ de papură, pe care l-a uns cu lut şi smoală. A lucrat cu grijă la 

coşuleţ, ba i-a spus lui Amram că a pregătit un sicriu mic, dar rezistent la apele râului, 

poate va fi îngropat în ape, mai bine decât în pământul Faraonului. 

- Dacă Cel Prea Înalt ar fi făcut o minune să înţeleagă şi Faraon şi 

ispravnicii săi, acesta ar fi înţeles şi copilul ar fi scăpat. Acum ne-am fi gândit la 

altceva, dar acum asta este … Tu ascuţi, Amram, nu mă asculţi niciodată, mereu 

taci, eu să mă gândesc la toate, aşa este ?!… of …  

Iochebed se lamenta, dar mâinile ei lucrau, pregăteau lansarea la apă a 

coşuleţului, s-a strecurat printre acele trestii tăioase, a pus copilul în coşuleţ şi i-a dat 

drumul, l-a lăsat în braţele râului, pur şi simplu, de parcă râul era o fiinţă vie, spera că 

minunea se va face…Apoi n-a mai rezistat, s-a retras uşor ca un nor, de parcă n-ar 

mai fi avut trup. Miriam a văzut totul şi a înţeles, pândea totul cu ochi lacomi, 

mergea, iar uneori alerga pe lângă mal, deodată parcă avea picioare de căprioară, se 

simţea liberă şi o forţă o împingea pe lângă mal, poate că visul ei se va împlini, poate 

că se va întâmpla ceva, poate … 

Coşuleţul s-a oprit între trestii, de parcă era un semn pe un  pergament vechi, 

lângă unelte de scris. Plutea pe apele râului. Când ridică ochii Miriam înţelese că nu 

va mai fi scăpare pentru copilul acela din coşuleţ. Înţelese că aici se va opri totul, fata 

lui Faraon cu toată suita ei era la scaldă în apele râului, nimic nu-i putea sta înaintea 

acesteia, fetele care o însoţeau erau pe malul râului şi se bucurau, strigau ceva, făceau 
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semne, pândeau, se doreau cu folos. Pe ape era coşuleţul şi toate l-au văzut. Fata 

Faraonului a dat imediat poruncă, n-a ezitat, i s-a părut ceva important pe ape. 

Servitoarea a ascultat şi a dat năvală în apă după coşuleţ.  L-a adus la stăpâna sa. Fata 

Faraonului s-a bucurat, a deschis coşuleţul cu grijă, auzea scântece, parcă un plâns 

uşor, apoi a văzut copilaşul. L-a admirat, a dat din mână în semn de autoritate şi 

linişte. Copilul plângea şi-a dat seama că este un copil al evreilor. Se gândea că mulţi 

copii au fost înghiţiţi de ape şi că soarta lor fusese dură, dar porunca Faraonului era 

poruncă. 

- Are nevoie de o femeie să-l alăpteze ! Fetele care o însoţeau pe regină s-au 

oprit o clipă, nu aveau cuvinte, ceva le oprea. 

Pentru prima dată Miriam simţi că toate lucrau în favoarea ei, a familiei ei, nu 

putea pune asta în cuvinte, dar înţelegea, că atunci când Cel Prea Înalt vrea ceva, toate 

lucrurile lucrează spre binele celor care Îl iubesc pe El, spre binele celor care lucrează 

după voia Sa, de parcă îi cunoştea pe fiecare de multă vreme şi hotăra asupra lor… 

- Mă duc să aduc o doică dintre evreice, una sănătoasă să-ţi alăpteze copilul 

! Miriam nu şi-a dat seama că deja îl făcuse pe frăţiorul ei copilul reginei.  

A fost ceva instinctiv, de moment, dar ceva adevărat. Parcă îl încredinţase acelor 

egipteni, pentru a fi în siguranţă, pentru a fi protejat. Fata lui Faraon a încuviinţat şi 

Miriam, ca gândul s-a dus la Iochebed. Doica era chiar mama copilului, doica era 

pregătită şi asta însemna ceva. Nimeni dintre cei apropiaţi nu îndrăznea să creadă că 

doica era chiar Iochebed. Amram avea lacrimi în ochi, o inimă frântă şi s-a pierdut. 

Miriam era bucuroasă şi se mişca cu energie de parcă ceva o împingea de la spate. 

Fata lui Faraon când a văzut evreica, i-a dat poruncă:  

- Ia-l şi alăptează-l, voi plăti ! Lui  Iochebed nu –i venea să creadă. De toate 

se îngrijise Cel Prea Înalt.  

Lucrurile erau aranjate, copilul era salvat, îl alăpta chiar ea, era plătită, putea avea 

grijă de copil. Fata lui Faraon i-a dat şi un nume: Moise. Era cel scos din ape.  

Amram se gândea că dacă Cel Prea Înalt nu zideşte o casă, degeaba se frământă 

cei care o doresc şi dacă El nu se îngrijeşte de un popor, degeaba veghează cei puşi la 

veghere, degeaba să te scoli de dimineaţă şi degeaba te culci târziu. Celor iubiţi de El 

li se dă totul ca în somn.  
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Dar Amram nu ştia să scrie şi nu ştia să exprime ceea ce simţea. Dar un glas 

părea că spune toate acestea. 

Moise, din acea vreme, a început să crească la curtea lui Faraon.  
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Cap. III. Păstorul  

 

Stătea lângă turmă şi privea animalele, oile şi caprele,  mieluşeii, oiţele şi toate 

cele ce se mişcau în faţa sa. Turma îi dădea un sentiment de siguranţă şi simpla 

privirea spre turmă îl îndemna la dragoste. Turma trebuia păscută din dragoste, pentru 

că avea nevoie de el, acolo, în pustie, departe de oameni, de piramide, de faraoni. O 

mulţime lucruri depindeau de turmă, dar Moise de multe ori îşi îndrepta privirile spre 

cer şi se gândea la socrul său Reuel, preotul Madianului. Oamenii îi mai spunea acelui 

om şi Ietro, fiecare cum era învăţat, dar toţi ştiau că preotul era un om înţelept şi bun 

organizator al vieţii de comunitate. Se simţeau protejaţi de prezenţa lui Reuel. 

Dar Moise îi plăcea să adape turma, s-o ducă la izvor, să scoată apă, să umple 

jgheaburile cu lichidul acela dătător de viaţă, care mişca totul în jur. Uneori apa făcea 

minuni în deşert, te spăla de murdăria zilei şi mai mult, de îndemna să te cureţi de 

cele nevăzute, din inimă şi suflet. De multe ori, Moise îşi amintea de Egipt şi îi 

reveneau în memorie clipele când oamenii se cufundau în apă ca într-un mormânt şi 

ieşeau din apă, mai apoi, veseli, de parcă ar fi înviat. Amintirile era departe marcate 

de trecerea celor aproape patruzeci de ani în pustie, dar şi de restul anilor petrecuţi la 

casa lui Faraon. 

- Acum este un simplu păstor în Madian, a refuzat bucuriile de o clipă, a 

refuzat mărirea, a refuzat atâtea… mi-a spus celălalt martor. 

- Putea să fi stat acolo, n-am înţeles de ce a preferat să plece şi să se chinue 

în pustie, de ce s-a căsătorit cu Sefora, fiica lui Reuel, de ce a mâncat din pâinea 

aceea grea din Madian ? Multe lucruri nu au răspuns, dar dau viaţă şi asta este 

important, i-am răspuns. 

- Poate facem o minune cu omul acesta, tot îi place să adape turma, să 

scoată apă din stâncă, ar fi ceva important, toţi îl vor aprecia … 

- V-a învăţa şi asta, poate, i-am răspuns … 
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Am fi continuat dialogul cu celălalt martor, dacă nu am fi fost atraşi de o flacără 

de foc. Noi am văzut-o mai întâi, nu înţelegeam cum flacăra nu mistuia rugul pe care 

îl cuprinse. Ne priveam miraţi şi tăceam, aproape muţi. Moise a privit şi el spre 

flacără, se uita îndelung, încercând să priceapă, era singur, numai cu turma, animalele 

acelea care nu înţelegeau. Se vedea că depunea eforturi pentru a pricepe, faţa lui 

exprima mirarea, aproape se luminase, de parcă avea aur pe chip. Privea temător şi 

mirat totodată, frica îl marca, dar curiozitatea îl chema. Privea flacăra intens.  

Într-o clipă a înţeles viaţa sa trecută, i-a străbătut memoria, gândurile, a fost o 

clipă eternă, nu te puteai dezlipi de acea  clipă. Parcă o vedea pe fiica lui Faraon, la 

palat, se vedea moştenitor al tronului. În faţa lui s-a văzut în trecut, într-o viziune 

extraordinară, în postura de Faraon, cel mai puternic om al pământului, s-a cutremurat 

şi parcă auzea trâmbiţele de la palat, parcă îi vedea pe preoţii palatului cum îi aducea 

ofrande. Şi-a amintit brusc de vremea când a fost numit guvernator în Egipt, câte a 

avut de învăţat atunci, ce putere mare a fost cu el şi cum îl ascultau toţi din jur. 

Oştirea aceea din sud-ul Egiptului îl asculta ca un om, era disciplinată şi vedea ostaşii 

hotărâţi, pregătindu-şi armele. Viziunea i-a fost marcată de lupta a doi evrei, îi vedea 

încordaţi, cu mâinile ca nişte viţe de vie încolăcite după celălalt, hotărâţi, plini de 

putere şi ură, doi sclavi luptându-se, se certau cu glasul sugrumat de emoţie, cu 

gesturi dure. Moise părea că aude vorbele pe care le-a spus atunci: 

- Pentru ce loveşti pe fratele tău, nu este de ajuns că sunteţi bătuţi, omorâţi 

de egipteni, sunteţi puşi la munci grele pentru toate. Pentru ce ?!  

Cel vinovat s-a întors dispreţuitor spre Moise: 

- Cine te-a pus judecător sau învăţător peste noi ? Cine ţi-a dat putere ? 

Spre-i numele, să-l auzim ? Vrei să mă omori cum l-ai omorât pe egiptean, crezi 

că nu ştim ? Se ştie … 

Cu adevărat Moise omorâse un egiptean care bătuse un rob evreu extenuat de 

muncile grele la care îl supunea. A văzut întreaga scenă, bătaia, apoi lovitura de 

moarte dată omului acela din Egipt, de parcă ar fi lovit întregul Egipt, printr-o singură 

lovitură. Nu a înţeles de unde avea forţă să lovească şi să omoare, dar a făcut-o.  

Şi Moise şi-a amintit de fuga sa din  Egipt, a fugit şi s-a dus în Madian, departe 

de cetate, s-a aşezat lângă o fântână, privea apa care curgea, cum timpul, toate treceau 
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ca un sunet. S-a gândit atunci, aşa cum privea apa de la fântâna din deşert, că a venit 

vremea să înveţe cum să-şi numere zilele, pentru a primi o inimă înţeleaptă, pentru că 

timpul este pentru om trudă şi durere, trece iute şi vine vremea zborului spre etern. 

Moise avea nevoie atunci de bunătate, de mângâiere, nu ştia nici un fiu al mângâierii, 

se gândea la Cel Prea Înalt, aşa cum îl învăţase mama sa. Moise dorea atunci puţină 

veselie ca să uite totul, pentru că privea ţărâna şi se gândea că în ţărână se va întoarce, 

se gândea că o mie de ani pot fi ca ziua de ieri, iar o clipă ca o mie de ani, toate sunt 

ascunse, dar mai ales păcatele omului. Viziunea asupra lui însuşi la fântână era 

copleşitoare, îşi amintea şi simţise atunci că  avea nevoie de întărire. Era conştient de 

faptul că primise toată înţelepciunea egiptenilor, că erau clare în gândurile lui toate, 

se simţea puternic, dar totodată se temea de viziunile care îl cuprindeau. Simţea 

dragoste pentru evrei, era din acelaşi sânge, dar toate îl copleşeau uneori, mai ales, 

viziunile, care i se păreau clare, trăite.   

Cum privea la flacără, Moise şi-a amintit de Sefora, nevasta sa, cum i-a dat un 

copil acolo în Madian, dar se simţea tot străin. Avea familie, avea siguranţa unei vieţi 

liniştite, i se născuse un fiu, Gherşom, dar se simţea tot străin într-o ţară străină. Reuel 

se purta cu înţelegere pentru Moise, dar ceva îl chema, îl măcina deşi pentru el au 

trecut mai bine de patruzeci de ani în Egipt şi tot atâţia în Madian. Străin într-o ţară 

străină, acesta era gândul, era viziunea sa care îl chema spre o alta, mai neînţeleasă, 

mai tainică… 

- Vezi ce se poate întâmpla într-o clipă, l-a întrebat pe celălalt martor ? 

Pricepi ce înseamnă viaţa omului, o clipă, o singură clipă, totul se derulează cu 

viteză, dar şi cu răbdare totodată …. 

- În faţa focului toţi privim cu teamă şi asta ne cheamă spre veşnicie, Cel 

Prea Înalt a pus în noi chiar şi gândul veşniciei … 

- E atât de greu să fi martor, uneori simţi că puterea care te copleşeşte este 

prea mare şi că nu mai ai puncte de reper, nici timp, nici spaţiu, nici glas de om… 
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Cap. IV. Rugul  

 

Moise s-a întors spre rugul care ardea şi nu se mistuia, chemat de  un sentiment pe 

care nu-l mai cunoscuse niciodată, un sentiment unic.  I s-a părut o vedenie minunată şi 

nu înţelegea cum rugul nu se mistuia, deşi focul ardea în mod vizibil, îi simţea 

mângâierea. Mult mai târziu avea să înţeleagă că Cel Prea Înalt este un foc ce arde şi nu 

mistuie, dar curăţă, uneori mai bine ca apa, chiar şi de cât apa râului cel mare, pe care o 

cunoştea din Egipt.  

Moise s-a întors cu întreaga fiinţă, cu siguranţă şi cu teamă, a fost o stare de 

apropiere de ceva mult prea puternic, dar care aducea pacea.  

Eu eram doar un martor şi mă întrebam dacă Cel Prea Înalt va vedea şi el lucru 

acesta, priveam spre locul acela ce mi se părea sfânt şi din poziţia în care mă aflam 

simţeam că ceva fizic mă atinge, îmi atinge întreaga parte stângă, parcă eram mângâiat pe 

cap, părul îmi fu atins de o mână nevăzută. Dar Cel Prea Înalt, care vede totul, a văzut şi 

întoarcerea lui Moise spre rug  Îl cunoştea pe nume pe omul din faţa Sa, ne cunoaşte pe 

fiecare pe nume, nu este departe de nimeni, ci aproape, foarte aproape. Uneori credeam 

că El trebuia să facă o mărturie, cândva despre Sine, mai profundă, ca de la om la om, dar 

gândul acesta l-am alungat, îmi era teamă să-l rostesc pentru că nu doream să merg prea 

departe.  

Din rugul aprins s-a auzit un glas ca un susur blând şi subţire care îl chema pe Moise, 

un glas care parcă mi se adresa şi mie, deşi eram cu siguranţă un altul. 

- Moise ! Moise ! Ecoul s-a dus ca un fum, a trecut prin noi şi s-a pierdut în 

netimp. 

Reacţia lui Moise a fot promptă, mai rapidă decât credeam eu, a fost ceva neexlicabil 

pentru că el aştepta asta de multă vreme, poate de la facerea lumii. 

M-am speriat pentru că am început să înţeleg că Cel Prea Înalt dorea să vorbească, să 

se înţeleagă cu un om, cu acel Moise într-un mod care nu l-aşi fi crezut niciodată. Parcă 

erau doi prieteni care îşi comunicau lucruri minunate. Celălalt martor mi-a zis:  
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- E timpul să tăcem şi să ne smerim, ceva se va întâmpla aici în acest loc ! 

Să învăţăm pentru că veşnicia este uneori prea scurtă pentru un om şi el mereu 

trebuie să înveţe…  

Dar dialogul meu cu celălalt martor nici nu mai avea importanţă. Pentru noi totuşi 

lucrurile erau trecătoare.  

Am auzit glasul acela blând şi subţire cu îl îndemna pe Moise să nu se apropie, să se 

verifice înainte pentru că toate trebuie privite altfel când te apropii de rugul aprins. 

- Scoate-ţi încălţămintea din picioare ! A fost poruncă, rugăminte, chemare. 

Cel Prea Înalt îl învăţa pe Moise modul de comunicare cu cineva mai mare, cu 

cineva care ştia totul şi care exista în Sine şi prin Sine. Era o lecţie şi o dovadă de 

prietenie, pentru că omului acela îi erau încredinţate cuvinte tainice.  

Şi nu pricepeam cu pământul era sfânt, deşi, dacă priveam cu atenţie, era doar ţărână, 

ţărână din care am fost făcut şi eu, dar pământ care doare acum. Pentru noi, martorii, era 

mai simplu, dar pentru el, un biet muritor, totul părea ireal, o viziune, ceva care se mişca 

doar în mintea lui, curând avea să înţeleagă că totul era real, mai real decât insecta pe 

care o strivise cu talpa.  

L-am văzut cum şi-a ascuns faţa, era teamă, era cutremur, era înţelepciune, îşi simţea 

fiinţa grea, încărcată de lucruri neştiute care ieşeau acum la suprafaţă, izbucneau în inima 

lui fragilă. Ce poţi face ? Faţa trădează atâtea, e un gest reflex de a te ascunde pentru că 

trebuie să-ţi ascunzi necurăţia. Chiar şi noi, martorii, ne-am ascuns într-un nor, era acolo, 

lângă noi şi am făcut doar pasul. 

- Eu sunt …şi cuvintele au urmat, Cel Prea Înalt îi vorbea lui Moise, se 

descoperea, nu avea nimic de ascuns, era acelaşi care se arătase părinţilor omului 

acela, era Acela care crease totul, dar care găsise de cuviinţă  să vorbească, nu 

avea nimic de ascuns. Moise nu îndrăznea să privească spre El, nu avea puterea de 

privi, se simţea neînsemnat, fără forţă, nu se putea înşela singur, accepta că este 

nimic.  

Din vorbele adânci am înţeles că Cel Prea Înalt cunoştea suferinţele, o, chiar, 

suferinţele…  

Nu am priceput la început ce fel de suferinţe, dar puteam să văd cu ochii interiori că 

suferinţa te poate lega de El. Glasul era blând şi pătrunzător, Cel Prea Înalt vorbea de 
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poporul pe cale l-a ales care striga din Egipt, striga cu putere, mulţi nu credeau că El 

aude, dar acum mărturia era reală, auzea. Auzea cu adevărat, dincolo de ceea ce credeam 

noi, oamenii, dincolo de partea vizibilă. Era strigătului celui asuprit care nu mai suporta, 

un popor ajuns sclav, fără putinţă de scăpare, fără ieşire, fără şansă. Era ţipătul, un ţipăt 

cu toată gura, cu toată fiinţa. Asupritorii din Egipt uitau că erau doar oameni, ajunseseră 

zei pe pământ prin puterea proprie, iar cu aceşti zei care uitau, era greu să reziste cineva. 

Piramidele erau ca un zid între oameni, nu atingeau cerul, cu cât se înălţau, cu atâta 

oamenii cădeau.  

- Am venit în mijlocul vostru ca să vă scot din ţara aceea a suferinţei şi să vă 

duc într-o ţară bună, vorbele Celui Prea Înalt erau clare, apoi am auzit ceva despre 

un loc unde curge lapte şi miere, un loc mirific, al slobozeniei, al eliberării, eram 

sigur că acestea erau cuvintele „ lapte şi miere „, dar vorbele se topeau cumva, 

păreau că se adresează exclusiv lui Moise. El stătea fără vlagă, aproape absent, 

dar deschis, ca o cupă gata să se umple, ca un pahar domnesc pregătit să fie 

umplut. N-am mai văzut pe cineva în felul acesta, cu tot trupul absorbind timpul şi 

cuvintele. Se schimba la faţă, era clar că faţa lui Moise se schimba, viziunea era 

prea puternică. 

- Acum o să-l trimită ! … apoi celălalt martor n-a mai avut putere să 

continue, înţelegeam că Moise va fi trimis, dar nu am priceput imediat unde, poate 

voia să-l scoată din deşert, din locul acela, să-l scoată de turma  socrului său, să-i 

dea avere într-un loc tainic, unde curge lapte şi miere. Am auzit apoi vorbele : 

- Te voi trimite în Egipt, la Faraon şi vei scoate de acolo poporul meu, pe 

copii lui Israel, căci eu sunt … Apoi ecoul vorbelor s-a auzit clar, aerul avea un 

ecou ciudat, „ eu sunt …” 

Cel Prea Înalt avea un glas care străbătea fiinţa lui Moise, ne pătrundea şi pe noi… 

- Vezi, ce putere şi totuşi va fi greu pentru Moise să priceapă, e doar un om 

marcat de soarta sa într-un deşert, lângă nişte animale care nu vorbesc, aşa mi-a 

spus celălalt martor … 

- Poate că vor vorbi pietrele, ele care au o gură de nisip, i-am răspuns, sunt 

miracole şi trebuie să avem răbdare …     
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 A trecut ceva timp şi nici nu am realizat, timpul este important pentru oameni, la 

fel şi netimpul, dar ştiam că pentru Cel Prea Înalt nu avea nici o importanţă acest timp 

al oamenilor, El avea îndelungă răbdare cu fiecare lucru, cu fiecare vietate, un fel de 

căldură pe care nu o puteam înţelege, era mai presus de capacităţile noastre, dar era 

importantă pentru noi.  

Moise tăcea, dar brusc s-a întrebat : 

- Cine sunt eu ? a continuat ceva cu prezenţa lui în faţa lui Faraon şi apoi 

ceva despre copiii lui Israel şi despre scoaterea lor din Egipt.  

Nu am înţeles prea bine pentru era aproape revoltat, mânca din cuvinte şi se repezea. 

În fond era doar un om care ar fi dorit să aibă o viaţă liniştită acolo, lângă turma socrului 

său Reuel. Un fel de linişte câştigase în locul acela şi se simţea bine departe de forfota 

Egiptului, de mirajul râului, de tot fel de zei şi zeiţe, de ritualuri şi piramide, de 

construcţii mereu începute şi de reguli neprevăzute. Turma păştea liniştită şi se gândea 

mereu că acesta este Raiul de la început de vremuri. Întrebarea l-a speriat, aşa cum sperie 

această întrebare: „ Cine sunt eu ? „ Am vrut să-l întreb pe celălalt martor cine suntem 

noi, ce căutăm acolo şi suntem mereu lângă evenimente importante, de ce am fost aleşi. 

Poate că aşa dorea Cel Prea Înalt, poate îi plăcea de noi, ne iubea într-un fel aparte, pentru 

ne purta în norul său de neoprit. Oare cine eram cu adevărat ? Nu ne-am putut răspunde 

niciodată şi nici nu vom putea. Picuri mari de sudoare curgeau de pe fruntea lui Moise şi 

se simţea că era frământat de gânduri.  

- Eu voi fi cu tine ! a venit răspunsul. Era un răspuns care copleşea, numai 

prezenţa Celui Prea Înalt te copleşea, numai această asigurare că va fi cu tine era 

deja prea mult, aproape de necuprins cu fiinţa. Îţi venea să taci, dacă era dezbrăcat 

trebuia să te îmbraci, dacă stăteai, îţi venea să fugi.  

- Negreşit voi fi cu tine. Eu dau garanţii, mă ţin de cuvânt, nu sunt ca voi 

oamenii, negreşit aşa va fi. Vezi bărbate, pe muntele acesta veţi sluji, veţi sluji 

Celui Prea Înalt, poţi să înţelegi ?! Exact pe muntele acesta, e un semn, să pricepi, 

bărbate ! 

Celălalt martor  mă privea nelămurit, avea ceva pe inimă, dar nu a spus nimic, n-am 

mai spus nici eu, cred că tăcerea era lucrul cel mai important şi pentru noi. Priveam, ochii 

puteau să primească aceste lucruri minunate.  
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Moise a avut atunci un curaj pe care nu l-am priceput, era curajul celui disperat,  a 

celui care nu avea ieşire, iar întrebările lui treceau de puterea timpului, poate că se 

adresau nouă, tuturor. 

- Mă voi duce la ei, la copiii lui Israel, dar ei mă vor întreba de Tine, de 

Numele Tău, mă voi duce, dar ei vor avea tot felul de întrebări …vezi …care va fi 

răspunsul meu ?  

- Ei sunt necruţători, refuză, sunt îndărătnici, au mereu întrebări, ce ştii Tu ? 

am vrut să continui, să afirm ceea ce părea că vrea Moise să spună.  

- EU SUNT CEL CE SUNT !  A fost răspunsul. Un răspuns scut, clar, nu 

mai trebuia nici un fel de adăugare. Aşa am crezut, înţelegeam acest lucru, nu 

ştiam dacă şi Moise pricepea, cuvintele au fost rostite clar, sunetele au fost pline, 

fără greşeală. 

- Vei răspunde copiilor aceluia că  Cel ce se numeşte „ Eu Sunt „ te trimite !  

Cine ar fi putut da replica acestei trimiteri, acestei însărcinări ? Celălalt martor privea 

în continuare, vedeam că şi el era pătruns de răspuns, de însărcinare, de esenţa cuvintelor. 

Numele era exact şi putea să însemne chiar existenţa, chiar devenirea, chiar ceea ce era 

activ în lume, ceva ce nu depinde de nimeni, de nimic, ceva venea din Sine, veşnic, cu 

adevărat independent. Înţelegeam că El va fi cu poporul Său, un nume sacru, nimeni nu   

l-a mai cunoscut în felul acesta, neschimbarea părea că exprimă cuvintele acelea „ EU 

SUNT CEL CE SUNT „, părea şi o garanţie că El va fi cu poporul, însemna desfăşurarea 

unei puteri în fiinţele umane şi peste oameni şi mai ales de a ţine legătura şi legământul 

cu ei, un nume ca un  legământ, mă înfioram, dar şi mă simţeam eliberat într-un fel 

anume, Moise n-a mai avut nici el replică imediat, cu toate cunoştinţele sale părea că 

fiinţa lui abia acum absoarbe semnificaţia, că abia acum pricepe. Era partea nevăzută a 

Numelui, dar cea mai cu greutate pentru că nu se vedea, nu se putea vedea.  

- Trebuie să nu uităm aceste patru litere, sunt patru, mi-a spus celălalt 

martor, doar patru litere, dar parcă sunt patru flăcări, ele se vor vedea peste timp şi 

netimp, pricepi, martore ? A fost ceva disperat în replica lui, ceva rapid şi 

fulgerător, dar mă pătrundea până în oase, aproape că mi se topeau oasele în mine.  

Totul se derula cu repeziciune, cuvintele treceau prin noi, era un dialog ce ne lumina 

şi ne chema spre altceva, spre infinit, deşi cu toţii eram finiţi, limitaţi, abia acum 
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pricepeam cât de limitaţi suntem. Moise nici nu mai conta, dar pentru Cel Prea Înalt, 

omul acela avea importanţă, El i-o dădea şi atunci am priceput că piramidele din Egipt 

erau prea mici, nici nu zgâriau sticla cerului, nici nu puteau atinge partea bună a cerului.  

N-am ştiut niciodată dacă acolo a fost o pauză în dialogul acela s-au toate s-au 

petrecut cu rapiditate. 

- Poate că între cele patru litere ar mai fi ceva, îmi sugeră celălalt martor, ceva ce noi 

nu ştim, ceva ce nu putem rosti, dar cu siguranţă s-a rostit cândva, aici este secretul, am 

pierdut ceva iremediabil, poate nesemnificativ la prima vedere, dar important … 

- Totdeauna pierdem, i-am răspuns, suntem prea slabi, păcatul ne-a afectat puterea de 

a reţine esenţa, este o deviere undeva în lume şi noi nu ştim, este ceva foarte aproape de 

adevăr, dar parcă singuri nu-l putem trăi … 

- Vorbeşti prea mult, esenţa se spune în câteva cuvinte, oamenii au nevoie de ceva 

concret, de ceva ce se poate vedea, sau simţi într-un fel … 

Şi parcă Cel Prea Înalt a înţeles neputinţa noastră, pentru că imediat i-a vorbit lui 

Moise, i-a vorbit pentru că îl plăcea din motive pe care nimeni nu putea să le înţeleagă.  

- Spune – le celor din poporul tău că SUNT al părinţilor voştri, au auzit de 

Avraam, de Isaac, de Iacov, au auzit de ei, pentru Mine sunt vii, sunt chiar trăitori, 

de aceea poate vor înţelege că îndurarea mea va fi din neam în neam. Să le 

vorbeşti acelor copii despre astea, asta înseamnă veşnicie, dar ei poate nu au 

unitatea de măsură a veşniciei, ei însă trebuie să ştie şi vor ştii dacă le vorbeşti, 

vorbeşte – le pui de om, de aceea ai viaţă în tine, eu SUNT Cel ce dă viaţa. La 

început şi EU am vorbit, înţelegi, lucrurile vin prin vorbire, prin impuls, prin 

sunetul care este gândul transpus în ceva perceptibil, dar să ştii că şi gândurile 

sunt perceptibile, dar voi nu sunteţi atenţi … 
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Cap. V. Soluţia 

 

 

Moise tăcea. Nu a făcut nici o mişcare, nu părea că pricepe, era doar într-o stare 

adâncă ce înseamnă proces de transformare, lucrurile se schimbau în el, chiar invizibil. 

Ca martor eram neputincios. Celălalt martor tăcea şi el. Simţeam că urma ceva, un fel de 

lecţie. Deşi nu am auzit glasul cu urechile, am înţeles că Moise înţelegea că trebuie să 

facă, cum să procedeze, adică bătrânii din poporul său să fie adunaţi, să se strângă cei 

maturi, să fie la un loc şi să priceapă. Toţi cei maturi au o putere care nu este de pierdut. 

Ei trebuiau să înţeleagă smeriţi că  Cel Prea Înalt s-a arătat lui Moise, s-a arătat unui om 

la fel ca ei, că vrea să le vorbească ceva important. Ei puteau înţelege că Cel Prea Înalt 

era Domnul părinţilor lor, era a lui Avraam şi urmaşilor lui. Ce lucrare minunată, după 

sute de ani El îşi aduce aminte de ei toţi, ca de un singur om, de parcă nici unul dintre 

urmaşii lui Avraam nu a murit şi de parcă nici unul nu s-a născut.   

Bătrânii trebuiau să ştie că El vede, de acolo din cer, că nimic nu este de ascuns 

ochilor veşnici, că ei puteau înţelege aceasta, că El ştie, mai mult decât oricine ceea ce se 

întâmpla în Egipt, că egiptenii oricâtă putere avea şi că faraonul oricât de puternic era, nu 

aveau dreptul cu toţii să-i apese pe copii lui Avraam, care erau şi ai Lui, mai ales ai Lui. 

Acolo era suferinţă. Cuvântul acesta striveşte oamenii. Celălalt martor deja înţelegea că 

suferinţa putea duce la dispariţia unei mari mulţimi de oameni, că munca devenise pentru 

ei moarte spirituală şi că egiptenii se foloseau de aceasta pentru a-i stăpânii, dar oamenii 

aparţin Celui Prea Înalt şi nu există putere omenească în stare să –i ţină doar pentru ea. 

Chiar şi din pământ sângele strigă la Cel Prea Înalt, cu atât mai mult când oamenii sunt 

vii, se mişcă pe pământ. 

- O să vezi, îmi spuse celălalt martor, le va promite că-i va scoate din ţara 

aceasta a suferinţei şi va duce într-un loc minunat !  

Şi chiar aşa s-a întâmplat, Glasul s-a auzit clar, iar la urmă cuvintele acelea magice, 

cuvintele pe care le doreşte orice suflet, orice popor: 
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- „ …unde curge lapte şi miere.”  

Mărturisesc că m-a cutremurat promisiunea, un popor să fie mutat dintr-o parte în 

alta a pământului, sufletele să fie scoase din suferinţă, din sclavie, din durere şi duse în 

altă parte, într-un loc minunat. De multe ori m-am întrebat de ce foloseşte Cel Prea Înalt 

cuvinte atât de concrete, putea să folosească cuvinte magnifice, sau fraze demne de un 

artist, dar El folosea cuvinte simple.  

- Oricine poate să înţeleagă ce înseamnă aceasta, şopti celălalt martor, 

oricine …înţelegi ? 

Dacă înţelegeam ? Desigur înţelegeam, dar de ce atâta umilinţă acolo unde este 

Împărăţia adevărată ? 

- Pentru El este foarte important ca lucrurile să fie în mişcare, ca lumea să se 

schimbe, să nu rămână la simple vorbe frumoase pe care omul la durere, la o altă 

suferinţă să le uite, iar unii nici nu înţeleg, dar miere, lapte, sunt cuvinte înţelese, 

din pruncie, ştii, copii cunosc asta …. 

- Bine, bine, dar să vedem cum se vor sfârşi toate acestea, pentru că trebuie 

să fie o metodă prin care El va face lucrurile acestea mari … 

- O metodă ? întrebă celălalt martor, da, o metodă, oamenii au nevoie să ştie 

cum se fac lucrurile adevărate, vor să aibă pricepere … 

Am ascultat ceea ce spune Cel Prea Înalt, am tăcut câteva momente, era o tăcere 

adâncă, poate clipele acelea puţine au durat mii de ani, dar Moise părea că aude Glasul. 

Şi L-a auzit clar, nu putea să afirme că nu, dar a auzit cum bătrânii vor asculta de glasul 

lui Moise…  

Deci aşa, vine o vreme când oamenii pot auzi glasul altui om, pot asculta de glasul 

altui om, dar numai dacă vorbele vin de la Cel Prea Înalt, numai aşa, restul poate fi 

manipulare, minciună, false profeţii, misticism, vrăjitorie…. 

Celălalt martor interveni şi – mi atrase atenţia de parcă nu eram atent la ceea ce se 

producea, la minunea de acolo,  de pe Munte. Eram atent pentru că lucrurile deveneau tot 

mai interesante. 

- Să vedem unde-l trimite pe omul aceasta … 

- La ai săi, îmi răspunse celălalt, unde în altă parte ? 

- Şi dacă, nu ?   
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Aşa în starea în care eram aveam timp, nu înţelegeam cum de aveam timp, dar erau 

secole, sau poate secunde între frazele rostite, ca martori aveam timp şi totodată duceam 

lipsă de timp pentru  că nu ştiam răspunsurile şi întrebările care veneau de Sus. Câteodată 

simţeam că singura soluţie este tăcerea noastră şi aceasta permite Celui Prea Înalt să 

lucreze. 

Direcţia lui Moise era clară : la împăratul Egiptului, la centru, direct la ţintă. Era aici 

curaj, era durere ?  Nu cred, era realism, pragmatism, era ceva ce putea afecta mersul 

istoriei.  

Noi, martorii, tăceam, încercam să prindem sensul:  ce ar fi putut spune Moise    

faraonului ?  

Dar Moise auzea clar că ei trebuiau să aducă jertfe în pustie lui Dumnezeu. Trei zile, 

aceasta era durata. De multe ori s-au întâmplat lucruri mari în trei zile. De multe ori nu 

avem răbdare trei zile şi dărâmăm totul. Am să mă gândesc la durata celor trei zile,  

pentru că, iată, este important să rezişti trei zile în pustie … Ideea era clară, atingea inima 

faraonului, exact ceea ce el nu dorea şi ceea ce nu credea că îndrăzneşte cineva să-i ceară. 

Dar lucrurile mergeau aşa, trebuia ca lucrurile să fi abordate direct la centru, fără devieri, 

curajul necesităţii era ceva ce nu putea fi ocolit.  

- Crez că faraonul, împăratul egiptenilor  va permite asta ? 

- E doar un om, am apucat să-i răspund. Dincolo de hainele sale, de ritualul 

de la curte, de oamenii de acolo care acceptă să slujească gloriei unui alt om, aşa, 

pur şi simplu, acela era un om, un simplu om care poate muri de o boală nevăzută 

oricând, de un banal accident, din nimic… 

- Totuşi atâţia oameni cred asta, îi impresionează aurul, armele, vorbele, 

gesturile, ritualurile, timpul, regulile impuse de cineva, acceptă rapid ca cineva să-

i domine, chiar dacă acela nu merită asta, dar … 

- „ Ştiu că … „ am auzit vorbele Celui Prea Înalt . Deci ştia, era cu neputinţă 

să nu ştie, mă cutremurau gândurile acestea. Probabil că se vedea pe faţa mea 

frământarea interioară. 

Celălalt parcă zâmbea. Mi s-a părut.    

Împăratul Egiptului, ca orice împărat, nu va accepta solicitarea lor, doar o mână 

puternică îl putea obliga. 
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Imediat am auzit Glasul care îl întărea pe Moise: „ … decât silit de o mână puternică. 

„ Deci asta era soluţia, faraonul putea fi silit de … 

- O va face ? m-a întrebat celălalt martor.  

- Dacă asta este soluţia, da ! 

Ce aş fi putut să-i spun, El putea totul, El este … 

Apoi a început să-i spună lui Moise cum va face, îşi va întinde mâna şi va lovi 

Egiptul cu tot felul de minuni. 

- Am auzit bine ?  

- Ce te frământă ? l-am întrebat pe celălalt. 

- Va lovi cu minuni. Minunile chiar pot să lovească ? Asta e durere, este 

suferinţă. 

- Da, dar îl va sili pe faraon să facă ceea ce vrea El, i-am răspuns. 

- Şi le va face în mijlocul lor. Chiar în mijlocul lor va lovi, acolo unde se 

aşteaptă mai puţin, nu vor şti nimic la început, nu vor realiza ceea ce va urma, 

înţelegi ? 

Mi-a zâmbit aşa cum o făcea uneori. Înţelegeam amândoi că marile puteri pot fi 

îngenuncheate, că nici un conducător nu rezistă la puterea lui, împotriva Mâinii Sale nu 

se putea face nimic. El pune hotare vremurilor, El hotărăşte … 

- După patru sute şaptezeci de ani, e aproape de neînţeles, cine mai ştie ce a 

fost atunci, dar El a făgăduit asta şi dacă a făcut-o … Aproape a şoptit toate 

acestea. Celălalt martor era copleşit, realiza că se va face. La fel şi eu am fost 

copleşit.  

Apoi am auzit Glasul: „ … are să vă lase să plecaţi.” Era ca o concluzie, simplu, 

Moise nu putea încă înţelege din aceste fraze simple. Îl vedeam frământat, pătruns de 

importanţa misiunii sale. Cred că îi era teamă. Cel Prea Înalt ştia că Moise se va îndoi că 

va putea face toate acestea, era ca un program pentru o întreagă naţiune, iar el, un biet 

om, undeva în Madian, pe un munte, cu turma sa, cu aerul curat al locului care putea să 

ameţească orice făptură, cu oile care se mişcau, dar care întotdeauna ascultau de glasul 

lui, da ele ascultau, dar el va putea asculta de Glasul acela ?  
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- Oile ascultă de glasul lui Moise, îi cunosc glasul şi îl urmează, nu au 

reţineri şi sunt doar nişte animale blânde care pasc pe munte, l-am auzit pe 

celălalt. 

Cel Prea Înalt a înţeles şi i-a arătat finalul minunilor care vor lovi poporul din Egipt 

de dragul lor, pentru că i-a ales, dar i-a ales să ducă mesajul mai departe, nu pentru 

mândria lor, pentru că ar semăna cu egiptenii … Da, vor ieşi din ţara Egiptului cu mâinile 

pline, nu vor fi mâinile evreilor goale, a celor pe care i-a ales, desigur ...  

- „… vase de argint, vase de aur şi haine …” era ca o promisiune, ca o 

realitate, de parcă la plecarea lor vor jefui un întreg popor la el acasă. Dar Glasul 

nu avea ezitări, reda ceea ce se va petrece şi femeile şi copii celor aleşi vor 

cunoaşte asta. 

- Îmi amintesc, da, îmi amintesc … rostit nerăbdător celălalt. Va mai fi aşa, 

când vor ieşi din Babilon, mai apoi … 

- Ce Babilon ? l-am întrebat, dar parcă începeam să-mi amintesc şi-mi era 

frică de amintirile viitorului. Sigur, aşa va fi, memoria nu-mi era afectată, era o 

memorie de martor şi va trebui să spun, să scriu, să …. 
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Cap. VI. Toiagul 

 

Moise însă era tot mai afectat. Nu putea înţelege aceasta. Toată fiinţa se revolta ca în 

faţa unui lucru imposibil. Muntele era o prezenţă care îi umbrea jumătate din fiinţă, se 

vedea umbra pe mâna lui dreaptă şi el nu ştia ce va putea face, se revolta. Era prea bătrân 

şi a fost refuzat cândva de fraţii lui evrei, chiar acolo în Egipt, a încercat cândva să-i 

apere, cu mâinile sale de bărbat în putere. Şi răspunsul lor a fost unul descurajant, a 

trebuit să fugă …să plece din mijlocul lor, în Madian …în deşert … 

Moise gândea ca un om. Pe faţa lui se citea asta. Îndoiala se vedea pe chipul acela de 

om făcut să strălucească, de parcă ar fi fost acoperit cu aur, deşi nu va purta masca de aur, 

după aceea,  aşa cum o fac împăraţii Egiptului … 

- Cine îl va crede ? l-am auzit pe celălalt martor. Ce om are curajul să 

recunoască faptul că un alt om l-a văzut pe Cel Prea Înalt, dacă el nu a trăit asta, 

dacă el nu a suferit asta ? E aici o problemă, prezenţa Celui Prea Înalt ne 

copleşeşte, dar e un mister, pentru că este ca o adiere blândă, ca ceva ce ar părea 

că nu există, dar ESTE …Contradicţia aceasta …Este o relaţie intimă, ceva ca 

legătura dintre bărbat şi femeie, foarte apropiat, dar nu este o relaţie care să-ţi 

poată aparţine în exclusivitate ….E aici o contradicţie aşa cum îţi spuneam … 

- Nu este necesar să explici, nu se poate explica, se trăieşte, oamenii greu 

acceptă ca altul să trăiască în locul lor, să locuiască în trupul lor ca într-un cort … 

- Ei, dar spiritele rele, care înşeală acceptă …Acelea captează fiinţa, o 

subjugă şi omului nu-i pasă …atât am apucat să răspund pentru că Moise izbucni 

…  

Omul ţinuse în inima sa îndoiala. Parcă îi ardeau oasele, se topeau. Nu putea rata 

şansa să nu spună ceea ce-l frământa. Era prea mult. Un om în faţa unui popor, un popor 

neascultător, cu probleme, un popor de sclavi care erau de necontrolat, impulsivi, dornici, 

flămânzi, idolatri, cu amintirea mâncărurilor bune din Egipt purtată în sânge, cu imagini 
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de idoli plutindu-le în minte, fără lege, fără judecători care să aplice legea, ne cunoscători 

ai scrisului … 

- Nu au să mă creadă, glasul lui era un glas palid, dar căutând sensul din 

cuvinte. Se gândea în acelaşi timp că nu au să-l creadă, din contră, vor râde de el, 

îi reveneau în minte aceleaşi gesturi când a omorât un egiptean din cauza evreilor, 

nu le va place de glasul lui, un glas de om strigând în pustie, cu pustia în faţă, îi 

vor spune fără menajamente că nu i  s-a arătat Cel Prea Înalt, poate îl vor scuipa, 

îl vor blestema, îi vor da palme, dar A-L vedea era un lucru într-adevăr cu 

adevărat Înalt, cine nu ar dori să vadă ?  

Vorbele îi curgeau din gură fără control, şiruri de cuvinte hotărâte, numai să nu 

meargă acolo unde fusese trimis. 

- Vezi, i-am spus celuilalt martor, are totul, poate totul cum nu nimeni nu a 

mai avut până la el, mai mult de cât puterea faraonului, o, cu mult mai mult şi nu 

merge, refuză fără să clipească … 

- Aşa e omul, slab în faţa realităţii, dă înapoi, uită că este un simplu martor 

al lucrărilor Celui Prea Înalt, uită că în faţa sa va merge chiar Cel Prea Înalt, sau 

poate îngerii săi, refuzul acesta este unui aproape de neînţeles, mi –a răspuns.  

Dialogam instantaneu, gândurile ni se împreunau, se împleteau, nu mai erau ale 

noastre, dar vedeam clar realitatea, cu omul acesta în mijlocul vremurilor, singur, ca un 

catarg în furtună. 

Răspunsul venind de la Cel Prea Înalt a fost ferm. Probabil a văzut ceea ce avea 

Moise în mână, un simplu toiag, un băţ de lemn, ceva obişnuit, oamenii în vârstă duceau 

în mâna lor dreaptă toiagul pentru a se sprijini, aveau nevoie de  ajutor, vârsta cerea asta, 

apoi deşertul, muntele, toiagul era sprijin, armă, simbol pentru oi şi câini, animalele 

sălbatice fugeau de toiag, vârful ascuţit metalic lăsa urme în blana lor, toiagul era simbol 

pentru cel ce-l duce şi pentru cel ce vede, pentru cel ce urmează. Toiagul acela era 

elementul aflat la dispoziţia Celui Prea Înalt, nu a căutat ceva neobişnuit, nu a dorit să 

intervină ceva din  afară, doar atât, toiagul. 

Moise a aruncat toiagul la pământ, toiagul s-a prefăcut în şarpe, a fost o metamorfoză 

bruscă, relevantă, vizibilă, nu era vrăjitorie, era reacţia Celui Prea Înalt, o reacţie care 

trăda atingerea ţintei, ţinta nu trebuia ratată, pentru că ratarea ţintei înseamnă păcat.  
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Cel Prea Înalt i-a spus să apuce de coadă târâtoarea, să aibă curajul de a prinde 

şarpele periculos, veninos, să-l atingă cu mâna, să nu-i fie frică.  

Cu un efort vizibil, depăşindu-şi condiţia, Moise l-a apucat. Şarpele s-a prefăcut în 

toiag. A fost adevărat, a fost doar imaginaţia omului, delirul său, mintea care fuge, 

alunecă spre niciunde şi naşte păcatul, sau a fost real. Ca martori am văzut asta. Nu 

puteam să facem comentarii, Cel Prea Înalt nu permitea să pătrundem în mintea omului, 

era un teritoriu interzis, era teritoriul unde se puteau întâmpla multe.  

Am înţeles că Cel Prea Înalt îi dădea argumente, aceasta era unul pentru oamenii 

aceia din Egipt pe care îi aştepta o ţară unde curge lapte şi miere. Apoi am auzit acelaşi 

nume, unic, numele unuia viu, trecând peste generaţii şi fiind în generaţii de oameni, un 

Dumnezeu al părinţilor şi al urmaşilor, acelaşi, veşnic, viu, puternic. 

Cel Prea Înalt a continuat cu argumentele. Era hotărât. Ţinta nu putea fi ratată. L-a 

îndemnat pe Moise să-şi bage mâna în sân, apoi să o scoată, de două ori. Mâna s-a umplut 

de lepră, a scăpat de lepră, aşa sunt oamenii, vor minuni, aşteaptă minuni, ei nu vor ca 

adevărul care să-i elibereze, vor minuni, e mai simplu … 

- Îţi aminteşti, va veni Cineva care le va da adevărul, nu vor mai avea nevoie 

de minuni ! a fost un glas. Nu ştiu dacă a fost al meu sau a celuilalt, sau poate 

…Dar asta e cert, adevărul eliberează, şi asta nu e o noţiune, nu e doar o definiţie, 

nu e filozofică, sau una teologică, e o persoană, da, cineva real, din carne şi cu 

sângele picurând … Glasul a fost ca o adiere blândă şi subţire, ne-am cutremurat 

de amintirile noastre din viitor, dar aşa era, martorii au astfel de amintiri, era un 

dar primit, purtam în noi planul veşnic a Celui Prea Înalt. 

- Ce albă a fost mâna lui Moise, l-am auzit pe celălalt martor, parcă a fost 

lepră, strălucea, ca zăpada, dar apoi i-am văzut carnea mâinii, ca orice mână, 

secvenţa a fost ceva mirific, ceva care m-a atins. 

- E boala omului, simbolul păcatului, adevărata boală … 
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Cap. VII. Când apa se face sânge 

 

Muntele era acelaşi. Umbrele zilei atingeau trupurile. Dialogul acela dintre Cel Prea 

Înalt şi Moise parcă nu avusese loc, sau era aşa, o părere. Dialogul este posibil, la 

iniţiativa Celui Prea Înalt, el face primul pas şi-l face din dragoste … Ecoul dialogul se 

mai aude şi astăzi. 

Apoi l-am auzit pe Cel Prea Înalt cum îi explica lui Moise că dacă nu vor crede de 

primul semn, va veni al doilea, era un şir logic, argumentele vor curge unele după altele, 

vor atinge fiinţele umane, aşa după cum fierul îndoit repetat va ceda, chiar şi cel mai tare 

fier, desigur va ceda. Apoi Cel Prea Înalt la învăţat pe Moise că nu era cazul să cedeze, 

dacă nici semnele, nici glasul lui nu vor fi îndestulătoare, atunci, mai era ceva, apa se va 

preface în sânge. La semnul acesta nimeni nu va rezista. Răbdarea Celui Prea Înalt era 

una desăvârşită pentru că învăţa pe cineva care refuza să accepte că va putea realiza ceea 

ce nimeni nu mai realizase până la el, un lucru imposibil. Dar cu vreme va prinde gustul, 

se va deprinde cu meseria de martor, îi va plăcea gustul puterii şi nu se va abate de la 

ceea ce îi cerea Cel Prea Înalt. Gustul vieţii este unul important, mai ales pentru un om 

matur ca Moise care văzuse moartea cu ochii.  

Dar acum Moise rezista. Şi-a adus aminte că nu poate vorbi uşor, că vorbirea sa era 

una încurcată. Apoi aduse argumentul că defectul acela era unul vechi. 

- Vezi, aduce argument chiar calitatea Celui Prea Înalt de a şti totul, ceea ce 

a fost, ce este, ce vine. Este aici o viclenie, dublă, o dată nu vrea, apoi se foloseşte 

de argumentele celuilalt, i-am spus martorului de lângă mine. Eram puţin revoltat, 

puţin tulburat, vedeam cu puterea divină parcă se risipea.  

Dar nu era aşa, nimic nu se pierdea, era doar răbdarea Celui Prea Înalt cu omul, o 

răbdare care nu poate fi măsurată.  

- Da, omul acesta explică cu vorba lui în mod clar şi logic faptul că nu are o 

vorbire clară, ci una încâlcită, are argumente în asta, mi-a răspuns celălalt martor, 
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asta îi anulează refuzul, ci este aici un argument clar că vorbirea sa nu este 

încâlcită … 

- Aşa este, dar nu-i convine, risipeşte atâta energie degeaba, vorbele sale se 

leagă …., dar nu vrea … 

Apoi Cel Prea Înalt a făcut ceea ce făcea în astfel de cazuri, a început să-l întrebe pe 

Moise. Când El pune întrebări, înseamnă că dă răspunsuri, este o certitudine asta, iar 

răspunsurile venind din direcţia aceasta aduc adevărul. O simţeam, aşa va face şi în viitor, 

aşa a făcut, aşa face acum,  nu există schimbare. Întrebările Sale sunt esenţiale şi te duc 

exact acolo unde omul n-ar vrea. Întrebările sunt la limita logicii şi simple, cer doar un „ 

da „ sau un „ nu „, dincolo de ele este rătăcire. Şi Moise o ştia, experienţa sa de viaţă, anii 

petrecuţi în Egipt, apoi viaţa din Madian, la oile socrului său, dialogul cu Cel Prea Înalt  

l-au maturizat cu siguranţă.  

L-a întrebat sigur pe Moise cine a făcut omul cu gura, cu ochii, cu tot ceea ce este aşa 

cum este. Privind înspre tine, la felul cum ai fost creat, la modul desăvârşit în fragilitatea 

ta, trebuie să recunoşti că ai fost creat de cineva mult prea înalt, cu mult mai înalt decât ai 

putea crede, chiar, o imagine interioară de neînţeles, dar tu eşti beneficiarului de a vedea 

lumina prin lumina creatorului tău. Întrebarea a căzut peste Moise cu tărie. 

- Vezi ? m-a întrebat celălalt martor, nu dă răspuns la o întrebare aşa de 

simplă, aproape un copil ar răspunde. Tace… 

- Ce ar mai putea răspunde, de acum doar va trebui să plece acolo unde este 

trimis de creatorul său. A-L nega înseamnă a te anula pe tine, a nici nu fi, când 

poţi să fi, prin acceptare … 

Apoi Cel Prea Înalt i-a promis că ÎI va fi gură şi-l va învăţa să spună ceea ce trebuia 

spus în locul potrivit, la timpul potrivit, oamenilor care trebuie convinşi, sau lămuriţi, sau 

determinaţi la acceptare.  

Moise avea totul acum. Aproape nu trebuia să mai aducă scuze sau refuzuri, mai mult 

nu se putea face pentru un om în lucrările sale zilnice. Explicaţiile au ajuns la limita 

ultimă.  

- Îmi amintesc, începu celălalt martor, de toţi aceia care în momente grele, 

în faţa celor tari de pe pământ, deşi copleşiţi, apăsaţi, dintr-o dată au avut cuvânt, 

argumente, au fost învioraţi brusc, deşi nu se putea vedea asta de la început … 
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- Aşa este, în momentele grele dacă eşti conform modului în care ai fost 

creat, după modelul divin, în chipul Său, asemenea Lui, nu se poate să nu 

biruieşti, să fii victorios, totul este să îndrăzneşti, Cineva îndrăzneşte, fiind … 

Nu am putut continua, Moise izbucnise, adus la limita consecinţelor faptelor sale, 

recunoscu, dincolo de credinţa sa de moment, că dorea să meargă acolo unde era trimis. 

Refuza. Era clar că nu dorea să meargă şi că se simţea mic, gândea mereu la zilele acelea 

când tânăr încă, cu putere  în braţe, cu multă dăruire pentru ai săi, după ce a ucis 

egipteanul acela, când sângele omului fusese supt de nisipul fierbinte, şi ai săi l-au 

respins, îi cunoştea, erau suciţi, erau comozi, se mulţumeau cu puţin, ca sclavi avea cât de 

cât ceva de la stăpâni, dar ca liberi, ca oameni liberi, vor trebui să construiască  o altă 

lume, altfel, după alte reguli, asta cerea dedicare, suferinţă, acceptare, puterea de a merge 

mai departe, a nu privi în urma la experienţa celor din jur, ci înainte la îngerul trimis din 

cer să te conducă. Nu dorea asta pentru că deşi aflat pe munte nu vedea, nu avea viziunea, 

perspectiva viitorului, trebuia să urce pe muntele Celui Prea Înalt, un munte spiritual, cel 

mai important şi din această perspectivă să vadă …  

Tăceam nu mai aveam ce spune. Trebuia să – L lăsăm pe Cel Prea Înalt să lucreze, 

era singura soluţie, să taci ... Vorbele noastre de martori nu mai ajutau planului etern.          

Cel Prea Înalt s-a mâniat o clipă, mânia Sa nu era una veşnică, era una stimulatoare, de 

focalizarea puterii, ca o rază ce arde putregaiul, rana şi le vindecă. I-a reamintit lui Moise 

de fratele său Aaron, din neamul leviţilor, puteau face o echipă, Aaron avea o vorbă 

uşoară,  ducea mesajul, mai mult, fratele său pornise deja spre el, spre Moise, era în el 

bucuria întâlnirii dintre un frate şi altul, lipirea părţilor care dau puterea, alipirea părţilor 

rupte de vremuri pentru lumina celor din jur. Puterea părţilor care se regăsesc, a părţilor 

din aceeaşi substanţă, dă puterea unică a celor care stau uniţi, fiecare cu darul său, cu 

potenţialul său, în completare, formând lentila ce amplifică lumina, o lentilă umană, vie, 

specială … 

Cel Prea Înalt i-a promis lui Moise că îi va învăţa ce aveau de făcut, îi va vorbi lui 

Moise, iar Moise îi va vorbi lui Aaron şi apoi vor face. Vor fi martori şi ei, deci … 

Apoi i-a pus în mâna sa slabă toiagul, promiţându-i că prin acest simbol va face 

semnele, printr-un simplu toiag. Moise a plecat … 
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Strângea toiagul acela simplu în mâna sa slabă, de om. Nu ştia unde merge, sau 

numai se prefăcea că nu ştie …Ştia deja de acum … 
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Cap. VIII. Martorii 

 

 

Locul acela a rămas gol, era mai pustiu fără Moise, dar şi mai sărac  fără Cel Prea 

Înalt, mirajul, miracolul trecuse, era un simplu loc, dar totuşi altfel de acum. Ecoul 

vorbelor spuse de Cel Prea Înalt, de Moise, de noi ca martori, de glasul locului, de ecoul 

care străbătea nu numai spaţiul, dar şi timpul. Ca martori înţelegeam că lumea nu va mai 

fi la fel, că verbul „ a fi „  îl vom privi altfel pentru că a fi, este mai mult, este a fi fost, 

este şi va veni cel ce este, un prezent continuu, un prezent pe care nu-l înţelegeam, era 

mai mult de cât a avea, pentru că fragili cum suntem, nu aveam prea multe, doar ceea ce 

ni se permitea … 

Cel Prea Înalt ne-a lăsat câteva momente singuri, eu şi celălalt martor, parcă eram 

umbra unuia altuia, parcă ne chemam şi ne respingeam în acelaşi moment. 

- De acum, am început în timp ce un fir subţire de aer mişca inimile în noi, 

de acum s-a produs un transfer de responsabilitate de la Moise spre noi, chiar noi 

vom răspunde de ceea ce va urma, am auzit, am văzut, ni s-a descoperit esenţa 

lucrărilor, mersul istoriei lumii, a unui popor şi de aici istoria unor popoare, a 

unor oameni care nu trebuie să rămână sclavi, Cel Prea Înalt I-a făcut liberi şi ei 

vor trebui să înţeleagă … 

- Da, este greu, sper să nu începem şi noi să găsim scuze pentru a nu merge, 

poate ne vom regăsi în alte persoane, vom fi cu ei, acolo în valul vremii … 

- Tot nu înţelegi, noi vom răspunde cu adevărat pentru ceea ce se va 

întâmpla, depoziţia noastră prin timpuri va fi sfat, aducerea aminte, va fi 

avertisment … 

- De acum va fi un cort ar mărturiei, aşezat în nisip, dincolo de puterea 

deşertului de a chema moartea, un chivot al mărturiei va duce mesajul, chiar şi 

perdeaua va fi perdeaua mărturiei, în cortul acela din deşert … 

- În cort va fi Moise, va fi Aaron, va fi cortul de apărare, divin, dar lucrurile 

se vor schimba … 
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- Da, chiar trupul oamenilor va fi un cort pentru ei, un cort în care se vor 

adăposti o vreme pe acest pământ, unde sunt doar trecători, străini, călătorind spre 

o altă Cetate, cerească, pentru a fi liberi cu adevărat, a nu mai fi sclavi, e o 

călătorie necesară de acum şi noi martorii vom fi sfătuitori, nu vom mai fi doar 

martorii din faţa judecătorului, ci vom fi martorii vieţii, ai lucrărilor minunate ale 

Celui Prea Înalt…  

Nu mai ştiu cine a spus vorbele acestea, poate eu, poate celălalt …  

Ştiam doar că eram cei care vor sta înainte Celui Prea Înalt şi de aici nu ne mai putea 

face nimeni nici un rău, putea piere dacă ar fi îndrăznit, am primit şi puterea de a închide 

cerul ca să nu plouă, am primit puterea să prefacem apele în sânge, să lovim lumea şi 

pământul cu durere, cu urgii, dar vom fi omorâţi în final, se va ridica acela din Adânc, va 

face război cu noi, martorii, chiar trupurile noastre vor sta în piaţa cetăţii marii din Egipt, 

pentru a vedea toţi, acolo va fi răstignit şi Fiul, dar despre El va fi o altă poveste, despre 

care încă nu puteam vorbii. Trei zile ne va putea vedea oricine, de oriunde, vom zăcea în 

piaţa cetăţii celei mari, vor privi la trupurile noastre care în final se pare că vor putrezi, ca 

orice trup de om, nu vom fi puşi nici în mormânt, chiar sufletul nostru va vedea asta, în 

cele trei zile nu vom putea face nimic, ne vom simţi neputinţa. Trei zile, o unitate de 

măsură misterioasă, dar reală … 

 Ceea ce ne va durea dincolo de faptul de a fi fost răpuşi, era că oamenii îşi vor face 

daruri în cinstea morţii noastre, vor fi bucuroşi, memoria istoriei lumii era prea grea 

pentru ei. După trei zile Cel Prea Înalt va face să înviem, viaţa va veni direct de la El, va 

fi o senzaţie stranie şi când ne vom ridica în picioare, după ce am zăcut în piaţa, când 

vom sta drept, ca doi măslini, ca două sfeşnice luminând, frica va coborî peste cei care 

ne-au văzut, indiferent de unde au fost, din  orice loc, indiferent de limba în care au vorbit  

 

…Frica lor va fi mare, învierea este o mare descărcare de putere, de forţă, de lumină  

… 

Toţi ne vor vedea cum vom urca spre cer, vom fi purtaţi de un nor, norul harului şi 

cei care ne-au stat împotrivă ne vor vedea şi ei, vor vedea cu ochii propria lor limitare în 

timp şi spaţiu, iar cutremurul care va afecta cetatea în acel moment, va face să cadă parte 
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din cetatea unde era piaţa, vor dispărea mulţi, iar cei care vor scăpa se vor îndrepta cu 

ochii şi cu inima, cu gândul, spre Cel Prea Înalt, va fi o întoarcere clară.  

Noi, martorii, vom vedea, puterea şi tăria care se va revărsa peste toate acestea pentru 

a ne învia, este o forţă care va fi vizibilă şi va atinge Cetatea, piaţa, oamenii, lumea …  

- Ştiu le ce te-ai gândit, mi-a spus celălalt, la cei doi măslini şi cele două 

sfeşnice …Va fi şi o trestie de aur, ca un fel de etalon, cu acea trestie vom putea 

măsura Templul acela care va fi … Va fi şi o parte care nu se va măsura, partea 

aceea va fi călcată în picioare … 

- Ai dreptate, vom fi cei care vor răspunde, chiar şi pentru alţii … 

- Şi când crezi că va fi asta ? 

- Poate de acum, poate după ce vor fi scrise toate acestea şi după ce oamenii 

vor citi povestea unui om care avea totul şi a fost în stare să refuze pe motiv că nu 

poate vorbi clar, că avea vorbirea încurcată … 

- Crezi că se va scrie ? 

- Dacă se va scrie ? Dacă piatra poate vorbi ….i-am răspuns …  
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Cap. IX. Logos  

 

 

În acelaşi timp Moise îşi luase toiagul, era un toiag miraculos, la început părea că se 

sprijină de el aşa cum se sprijină cei în vârstă sau păstorii care aveau nevoie de ceva care 

să le dea siguranţă şi tărie în mersul lor prin lume, încă se vedea că Moise folosea toiagul 

ca un instrument pe sub care treceau oile, pentru a le număra, era autoritatea sa asupra 

turmei, ştia cum se putea să ai autoritate asupra turmei, dar deja se gândea la altceva, 

toiagul său putea deveni mai mult, aşa cum îl învăţase Cel Prea Înalt. Se gândea că 

toiagul acela putea pedepsi pe cei care nu ascultă, pe cei care vor cârti, iar oamenii săi pe 

care îi va alege vor folosi toiagul ca pe o armă, fiecare va avea arma lui … Apoi Moise se 

gândi că toiagul acela va fi semnul său de înălţare între oameni, îi va chema şi ei vor 

recunoaşte în el pe conducătorul lor, după modul cum va purta toiagul. Ştiam că toiagul 

va deveni semn al călăuziri pe care o va face Cel Prea Înalt. Moise începea să ştie şi el 

asta. Poate se gândea la toiagul pe care îl văzuse la curtea faraonului, dar nu-i mai păsa, 

dorea să uite vremurile acele de la curtea Egiptului. Deşi în vârstă, începea să vadă … 

Noi îl urmăream cum se depărta uşor şi hotărât şi cum se sprijinea de toiag tot mai 

hotărât … 

 

Moise se retrăsese în cortul său, privea turta aceea neagră cu un fel de curiozitate şi d 

eliberare, umezi vârful trestiei şi atinse acel amestec de cărbune amestecat cu clei de 

arbore şi alte substanţe care să-l facă folositor pentru a scrie pe pieile pregătite special 

pentru a primi scrisul omului. Lumina era poate puţină, dar Moise avea încă vederea bună 

şi dorea că toate lucrările acelea pe care le văzuse, le trăise chiar el şi oamenii săi, dar 

unele numai de el trăite să rămână peste vremuri. Nu toţi au acces la lumea aceasta plină 

de lumină şi apoi era nevoie de o mărturie deplină, cuvântul scris putea fi acest lucru. El 

căpătase mai multă linişte şi pace în suflet când scria. Un fel de pace interioară, o linişte 

luminoasă şi bucurie îl cuprindeau. L-a văzut chiar pe Cel Prea Înalt scriind cu vârful 



 40

degetului legile Sale pentru ei. S-a înfiorat atunci. Le spusese celor care îl urmaseră 

despre modul cum scria Cel Prea Înalt, cu vârful degetului … 

De multe ori Moise se folosea de unii scribi care îl ajutau, totdeauna le poruncea să 

se îmbrace curat, în alb, să se spele cu grijă, să aibă mâinile curate şi inimile şi mai 

curate, cineva care scria trebuia să fie curat fizic dar şi spiritual. Nu se putea altfel. Era o 

disciplină care o impunea, trebuia să existe respect pentru Cuvântul scris, nu se putea 

scrie oricum, disciplina aceasta făcea parte din el, era componentă a structurii sale. De 

data aceasta însă simţi nevoia să scrie chiar el, cu toată  fiinţa,  întâmplarea petrecută pe 

muntele lui Dumnezeu,  trebuia să scrie numele Celui Prea Înalt şi asta numai el o putea 

face, nimeni altul, era un nume care trebuia să rămână taină, până la un moment dat, dar 

va veni vremea, la semnul potrivit când mulţi vor cunoaşte Numele. Moise ştia că acest 

numele putea fi şi steagul sub care se putea birui, se putea învinge vrăjmaşii. De aceea 

considera că textul acela trebuia să-l scrie singur. Era mai bine aşa, făcea parte din 

povestire, era atins de lumina aceea tainică. 

Era simplu, dar şi complicat, un nume care se scria aşa :    „ EU SUNT „  

Moise se înfiora ori de câte ori scria aşa.  

Prin vreme a mai scris că Cel Prea Înalt va trimite un Altul, va ridica din mijlocul lor, 

dintre ei un Altul ca el, sau chiar mai important, de El urmau să asculte şi Acela le va 

face cunoscut Numele, aşa cum era Cel Prea Înalt, dar el, Moise se simţea neputincios în 

a le explica scribilor Numele. Nu aveau cum să înţeleagă. 

Începu să scrie:  

„ Moise păştea turma …”, scrisese numele Moise de parcă era vorba de altul şi 

continuă apoi să scrie, au fost ore, zile, dar el stătea aplecat şi scria atent, pătruns de ceea 

ce scria …. 

Ştia că ceea ce scria era mai potrivit pentru om decât ceea ce era scris în legea altor 

popoare, dar acesta era ordinul Celui Prea Înalt, viaţa omului era importantă, dar făcea  în 

felul acesta legătura cu Cel Prea Înalt, cu dragostea Lui şi făcea posibil legătura dintre 

oameni. 

Mi-am adus aminte că tot pe un munte a fost schimbat la faţă Cineva, mult mai 

important, deşi la un moment dat şi faţa lui Moise se schimbase în vreme.  
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Erau de acolo Moise, Ilie şi Isus, era  Cel Prea Înalt care îl vestise pe Moise că 

vremea sa se afla spre final şi că mărturia lui Isus va lua locul mărturiei sale, va fi ca un 

glas subţire şi blând, deja Acela era Logosul, Cuvântul …  Era o altfel de mărturie … 

Dar nu-i părea rău, fusese apropiat de Cel Prea Înalt. A eliberat o naţiunea din 

sclavie, i-a mutat dintr-o parte în alta a pământului şi i-a organizat viaţa în aşa fel încât 

organizarea acea era un model pentru multe popoare, era Calea … Se gândi şi la 

Adevărul celor scrise şi apoi nu-i păru rău că aflase ce înseamnă Viaţa … 

 

Mi-am amintit cum Moise, care stătea pe un alt munte, pe muntele Nebo, cu vârful 

lui, Pisga, la capătul călătoriei pe pământ, sub soare şi sub lună, sub aerul dimineţii  

privind ţara în care i-a fost interzis să intre, dar spre care i-a călăuzit pe ai săi, i s-a părut 

că a atins o piatră cu vârful piciorului şi piatra aceea se rostogolea pe panta muntelui,  

făcându-se tot mai mare şi mai mare, i s-a părut că tot creştea …. 

Desigur că Cel Prea Înalt i-a arătat toată ţara, să o vadă cu ochii, dar nu va intra în ea 

… 

Şi toate s-au dus, ca un sunet, o zi era ca o mie de ani şi o mie de ani ca o zi, totul 

trece repede şi vine vremea să zburăm spre Cel Prea Înalt. 

Ne mai rămânea doar atât, puterea de a ne număra bine fiecare an al vieţii, pentru a 

căpăta înţelepciunea … 

Apoi n-a mai auzit nimeni de Moise ca om, doar amintirea lui mai dăinuia, dar un  

ecou se aude şi acum: 

 

„ EU SUNT … „          

 

 

Unul din martori gândea că acel glas îi dădea puterea de a înţelege. S-a aplecat peste 

calculator şi a început să scrie, într-un ritual care îi amintea de Moise. Vremurile s-au 

scurs precum visul în fiinţa copilului.  

Cuvintele veneau de la sine :  
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„ Ideile şocante sunt preferate de cititorul de elită, de unii creatori, care îşi bazează 

sistemul de valori şi de principii pe gândurile care ies din normal şi care par a avea o 

anumită susţinere ştiinţifică spectaculoasă.  

Una dintre aceste concepţii, vehiculată prin cărţile de popularizarea ştiinţei, este 

legătura intimă dintre Fii lui Dumnezeu şi femeile oamenilor, ca fiind legătura dintre o 

categorie umanoidă aparţinând unei specii de pe o altă planetă şi femeile oamenilor, o 

legătură misterioasă, cu urmări pentru generaţia noastră de oameni trăitori pe terra, cu 

privirile îndreptate spre un alt pământ ...  

O legătură între zei şi oameni, cu alte cuvinte.  

Deci zeii printre noi, pregătiţi să –ţi dea un pahar cu apă când eşti însetat ... 

Baza controverselor a plecat din interpretarea exotică a cărţii Geneza din Biblie, în 

corelaţie cu unele descoperiri ştiinţifice.  

Din păcate pentru susţinătorii acestei idei, ceea ce pare spectaculos, nu este susţinut 

şi de Biblie ori de ştiinţă.  

Totul pare o aparenţă, bazată pe logica umană, care refuză logica divină, o analiză din 

poziţia umanistă care refuză poziţia clasică apologetică teologică. Omul are prioritate 

înaintea lui Dumnezeu, adică, pe principiul că Dumnezeu refuză secretele creaţiei 

individului flămând de cunoaştere şi de aici misterul şi bucuria celor care totuşi ajung să 

ştie, sentiment uman de altfel  ... 

De fapt, cine înţelege primele trei capitole din Biblie, va înţelege şi restul, idee 

susţinută de teologii serioşi, începând cu Sfântul Augustin şi, cred, baza credinţei în orice 

epocă. 

O lectură atentă a Bibliei ne relevă următoarele aspecte: 

- după căderea în păcat a omului şi după moartea lui Abel, care a fost ucis de Cain, 

familia originară a avut un fiu pe nume Sem, care a luat locul lui Abel. Atunci au început 

oamenii să cheme Numele lui Dumnezeu, iar cei care, spre deosebire de Cain şi urmaşii 

săi, au reluat închinarea la Dumnezeul creaţiei, se numesc şi se numeau Fii lui 

Dumnezeu.  

“ Gen 4:26  Lui Set de asemenea i s-a născut un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci 

au început oamenii a chema numele Domnului Dumnezeu. „   
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Aceştia s-au constituit într-un grup distinct şi au conservat cunoştinţele şi felul de 

viaţă pe care le-a lăsat Dumnezeu lui Adam. Având în vedere zestrea genetică superioară, 

inclusiv nouă, de exemplu, zestre care nu era afectată accentuat de păcat, în acel moment 

al istoriei, aceştia trăiau aproape 1.000 de ani, probabil aveau 8 – 10 m înălţime şi aveau 

un bagaj de cunoştinţe net superioare grupului uman urmat de Cain care s-a ocupat cu 

crearea de unelte, zidirea de comunităţi umane specifice, etc. Exista o diferenţă între 

oameni, între aceste colectivităţi, efect al dreptului de liber arbitru lăsat omului de 

Dumnezeu.  

Evident că Fii lui Dumnezeu, numiţi astfel pentru că urmau Calea dată de Dumnezeu 

lui Adam se deosebeau clar de restul oamenilor, fiind despărţiţi de aceştia, iar contactul 

cu oamenii obişnuiţi îi releva ca zei prin ceea ce făceau, ce practicau şi ce puteau să facă, 

erau clar aleşi şi mult mai puternici prin deţinerea informaţiei corecte.  

Ori, se ştie, informaţia duce la putere, e chiar esenţa puterii. 

Dar grupul Fiilor lui Dumnezeu a intrat în criză prin faptul că nu se mai putea 

perpetua, modul acesta de viaţă le afecta continuitatea, aceste fenomene fiind prezente 

ulterior şi în cazul comunităţii esenienilor, sau unor călugări, etc... Au omis importanţa 

trupului de carne care a fost şi el creat de Dumnezeu, ca templu al Duhului, adevăratul 

Templu, model al Cortului întâlnirii, ulterior ...  

Ajunşi în punctul de tensiune a crizei, Fii lui Dumnezeu au luat decizia să se unească 

cu fiicele oamenilor, din comunitatea formată de Cain, pentru a-şi asigura continuitatea, 

în condiţiile în care numărul oamenilor pe pământ era redus şi pentru că porunca lui 

Dumnezeu era ca oamenii să se înmulţească şi să stăpânească pământul. De reţinut că 

unirea dintre bărbat şi femeie era şi una cosangvină, în cadrul familiei, ne existând alte 

soluţii dat numărul redus de indivizii, slab grupaţi în comunităţi mici, izolate, fără 

circulaţia ideilor, a cunoştinţelor esenţiale, etc.  

Poziţia lui Iisus în privinţa dumnezeilor este reliefată atunci când face trimitere la 

Psalmul 82, psalm în care se arată posibilitatea omului de îndumnezeire, posibilitate 

susţinută de ortodoxismul luminat şi de cel evanghelic prin doctrina umplerii cu Duhul 

Sfânt, doctrine teologice importante în creştinism. De remarcat că regretatul Dumitru 

Stăniloaie, teolog important, a fundamentat această doctrină care a fost preluată în 

creştinism ulterior şi de un grup de teologi evanghelici care au dezvoltat ideea.  
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Iată ce putem citi în Psalmul 82 : 

 

„ Psa 82:1  (Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în 

mijlocul dumnezeilor va judeca.  

Psa 82:2  Până când veţi judeca cu nedreptate şi la feţele păcătoşilor veţi căuta?  

Psa 82:3  Judecaţi drept pe orfan şi pe sărac şi faceţi dreptate celui smerit, celui 

sărman.  

Psa 82:4  Mântuiţi pe cel sărman şi pe cel sărac; din mina păcătosului, izbăviţi-i.  

Psa 82:5  Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă; stricase-

vor toate rânduielile pământului.  

Psa 82:6  Eu am zis: "Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt".  

Psa 82:7  Dar voi ca nişte oameni muriţi şi ca unul din căpetenii cădeţi.  

Psa 82:8  Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul, că toate neamurile sunt ale 

Tale. „  

 

Esenţa „ meseriei „ de zeu este aceea de a avea grijă de creatură, de a asigura 

protecţia creaţiei, de a nu abandona omul, indiferente de situaţie. În fond Dumnezeu a 

considerat de la început că omul se poate desăvârşi şi a considerat toate lucrurile bune, 

dovadă testul Iov, sau testarea lui Iisus care a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit, 

în textul original, în limba greacă veche, sensul este testat. 

Chiar Iisus a venit în chip uman pentru a sluji, nu pentru a i se sluji – vezi Marcu 

10:45.  

 

“ Mar 10:45  Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi 

să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi. „  

 

După cum vedem  ideea nu este ca zeul să fie slujit, să ajungă în fruntea bucatelor şi 

de acolo să taie şi decidă cum vrea , după buna plăcere a sa, fără scop în cadrul 

creaţiei...un zeu rupt de oameni, depărat, misterios, ascuns mundanilor  ...  

Din alt punct de vedere şi descoperirile ştiinţifice arată că o întâlnire directă dintre o 

civilizaţie extraterestră şi umanitatea aşa cum o cunoaştem pe pământ în prezent, nu este 
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posibilă din cauza decalajului energetic dintre cele două. Dacă luăm în considerare că 

America consumă resursele energetice a cinci continente echivalent, Europa a trei 

continente echivalent, şi dacă Asia, Africa, China vor adopta un stil de viaţă asemănător, 

numit civilizaţie înaintată, planeta va intra în colaps din lipsa resurselor energetice. Tot 

astfel o civilizaţie extraterestră ar consuma resursele energetice ale pământului care, 

astfel, ar dispare. 

Este posibil ca sonde extraterestre să cerceteze civilizaţia noastră, dar specia în sine, 

care să se cupleze cu femeile oamenilor, mai puţin probabil, iar o specie evoluată nu cred 

că va avea nevoie de contactul fizic dintre indivizi de sexe opuse pentru perpetuare,  apoi 

e relativ ca speciile să fie compatibile, şi e relativ ca o specie extraterestră să fie divizată 

în sexe, cel puţin, structura fiinţei lor să fie bazată tot pe carbon, etc. ...Pentru o civilizaţie 

extraterestră alte sunt modalităţile de perpetuare, mai degrabă prin puterea spiritului, idee 

sugerată şi de modul de venire în lume a lui Iisus. 

De fapt ideea unui contact între zei şi femeile oamenilor pune sub semnul întrebării 

capacitatea lui Dumnezeu de a crea o specie desăvârşită pe pământ, ori acest lucru ţine 

mai degrabă de capacitatea omului de a –l depăşi pe Dumnezeu prin sfidare, decât de 

revelaţie.  

E tentaţia păcatului originar, de a muşca din fructul oprit, e dulce, dar te afectează, iar 

efectele trebuie să ţi le asumi, la nivel de individ, pe planul spiritual, sfidarea lui 

Dumnezeu te afectează ca fiinţă creată, îţi afectează legătura spirituală cu divinitatea... 

Cu alte cuvinte cele trei capitole din Geneza, primele, definesc lumea creată, aflată 

sub control divin ... „  

După ce termină, martorul şi-a adus brusc aminte că cele trei capitole au fost scrise 

de Moise şi a început să zâmbească. Cine va citi un astfel de text ? Mai interesează pe 

cineva ideile acestea ?  

 

Se ridică de la masa de scris, închise calculatorul său modest şi se gândi că între 

oameni nu există atâtea ziduri precum par, în realitate e loc pentru fiecare, apoi simţi o 

umbră pe mâna sa dreaptă … sau i s-a părut …  

 

SFÂRŞIT 


	EU SUNT

