L muriri asupra Genesei: cap. 2 – C.H.M.
CAPITOLUL 2
Cea de-a aptea zi i „râul“
Acest capitol ne atrage aten ia cu dou lucruri importante: „ziua a aptea“ i
„râul“. Ziua a aptea merit o aten ie deosebit .
Pu ine înv
turi au stârnit atâtea certuri de vorbe i atâtea p reri felurite ca
tur în modul cel
sabatul, cu toate c Sfânta Scriptur ne arat aceast înv
mai l murit. Vom cerceta în am nun ime porunca de a p zi sabatul în cadrul
cercet rii c r ii Exod; în acest capitol nu i se d omului o porunc , ci g sim scris
numai c : „în ziua a aptea, Dumnezeu S-a odihnit de toat lucrarea pe care o
f cuse“ (versetul 2). „Astfel au fost sfâr ite cerurile i p mântul, i toat o tirea
lor. În ziua a aptea, Dumnezeu i-a sfâr it lucrarea pe care o f cuse; i
Dumnezeu a binecuvântat ziua a aptea i a sfin it-o, pentru c în ziua aceasta
S-a odihnit de toat lucrarea Lui pe care o f cuse“ (versetele 1-3). Aici deci nu
g sim o porunc . Aceste cuvinte ne arat c Dumnezeu S-a odihnit, pentru c Î i
sfâr ise toat lucrarea. Acela, care lucrase ase zile, Î i ispr vise lucrarea i S-a
odihnit. Toate cele f cute erau des vâr ite; toate erau foarte bune; toate erau
cum le f cuse El Însu i i acum Se odihnea în mijlocul crea iei Lui. „Stelele
dimine ii izbucneau în cânt ri de bucurie i to i fiii lui Dumnezeu scoteau
strig te de veselie“ (Iov 38.7). Dumnezeu Î i ispr vise lucrarea i acum Se
odihnea, adic s rb torea un sabat.
Acesta este adev ratul caracter al sabatului. Din ceea ce citim în Scriptur este
singurul sabat, pe care Dumnezeu l-a s rb torit vreodat . Mai târziu, Dumnezeu
in
a poruncit omului s p zeasc sabatul, dar omul nu a fost în stare s
nic ieri nu se mai g sesc aceste cuvinte:
porunca lui Dumnezeu, îns
„Dumnezeu S-a odihnit“; dimpotriv , Isus a zis: „Tat l Meu lucreaz pân acum
i Eu de asemenea lucrez“ (Ioan 5.16). Sabatul nu s-a mai putut deci s rb tori, în
adev ratul sens al cuvântului, decât acolo unde nu mai era nimic de f cut, adic
în mijlocul unei crea ii curate, unde nu se g sea nici o pat a p catului.
Dumnezeu nu Se poate odihni unde este p cat, i dac privim în jurul nostru ne
vom convinge c lui Dumnezeu Îi este imposibil s savureze odihna în crea ia de
acum. Spinii i m r cinii i alte mii de roade triste i umilitoare ale unei crea ii
care suspin ne arat c Dumnezeu trebuie s lucreze i c nu Se poate odihni.
Cum S-ar putea odihni Dumnezeu în mijlocul m r cinilor i al spinilor, în
mijlocul gemetelor i al lacrimilor, a ostenelii i a grijii, a bolii i a mor ii, a vinei
unei lumi stricate? Ar putea s rb tori un sabat în mijlocul unor astfel de
împrejur ri?
Indiferent cum s-ar r spunde la aceast întrebare, Sfânta Scriptur ne face
cunoscut, c Dumnezeu nu a s rb torit pân acum decât un singur sabat, i
anume cel despre care vorbe te capitolul 2. „Ziua a aptea“ i nici o alt zi a fost
sabatul. Ziua aceasta arat terminarea crea iei; dar, prin c derea omului, aceast
crea ie s-a stricat i odihna din ziua a aptea a încetat.
Nici Hristos, când era pe p mânt, n-a inut niciun sabat. El i-a s vâr it
lucrarea, dar unde i-a petrecut sabatul? În mormânt! Domnul Isus, Dumnezeu
întrupat, Domnul sabatului, Creatorul i Sus in torul cerului i al p mântului, a
petrecut ziua a aptea în mormânt. Ce ne spune aceasta? Ar fi putut sta Fiul lui
Dumnezeu în mormânt în ziua sabatului, dac aceast zi ar fi trebuit s fie
petrecut în odihn , în pace i într-o adânc încredin are c nu mai era nimic de
f cut? Imposibil! Dar chiar mormântul lui Isus ne vorbe te despre neputin a de a
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ine sabatul. Omul este o f ptur c zut , stricat
i vinovat . Ea ajunge în
umblarea în p cat s r stigneasc pe Domnul m ririi i s pun la intrarea
mormântului S u, o piatr mare, ca, dac va fi cu putin , s -L in mereu acolo.
i astfel, în vreme ce Fiul lui Dumnezeu era în mormânt, omul s rb torea
sabatul! Ce ciud enie! Hristos se afla în mormânt ca s restabileasc sabatul
întrerupt, iar omul încerca s p zeasc sabatul, ca i cum totul ar fi fost în bun
rânduial ! Desigur, era sabatul omului, nu sabatul lui Dumnezeu. Era un sabat
f r Hristos! O form goal , f r putere i f r nici un pre !
Dar, va zice cineva, ziua a aptea a ajuns ziua întâi; a a c toate cele ce se
potriveau cu ziua a aptea au trecut asupra zilei întâi. Nu cred c aceast p rere
se poate întemeia pe Scriptur . Sau exist o m rturie divin pentru aceast
afirma ie? Nu, dimpotriv , Cuvântul lui Dumnezeu, în deosebi Noul Testament,
înt re te tocmai deosebirea dintre ziua a aptea i cea dintâi. În capitolul 28 al
evangheliei dup Matei, citim: „La sfâr itul zilei sabatului, când începea s se
lumineze în spre ziua întâi a s pt mânii...“ Aici nu este vorba c sabatul a
devenit „ziua întâi a s pt mânii“, nici c sabatul a fost transferat într-o alt zi.
Ziua întâi a s pt mânii nu este un sabat modificat, ci o zi nou . Este întâia zi a
unei perioade noi de timp, nu cea din urm zi a unei epoci vechi. „Ziua a aptea“
st în leg tur cu p mântul i cu odihna p mânteasc , în timp ce „ziua întâi a
s pt mânii“ st în leg tur cu cerul i cu odihna cereasc .
Deosebirea este foarte important . Dac s rb toresc ,,ziua a aptea“, m
socotesc eu însumi, prin acest fapt, un om p mântesc, fiindc aceast zi, cum
am ar tat, este în leg tur cu odihna p mânteasc , odihna facerii lumii. Dar
dac , prin înv
tura Scripturii i a Duhului lui Dumnezeu, în eleg însemn tatea
„zilei întâi a s pt mânii“, voi în elege imediat i leg tura strâns dintre ziua
i are ca
aceasta i noua rânduial a lucrurilor. Aceast rânduial este cereasc
temelie ve nic moartea i învierea lui Hristos. Ziua a aptea era în leg tur cu
Israel i cu p mântul; ziua întâi a s pt mânii este în leg tur cu Biserica i cu
cerul. Dumnezeu poruncise lui Israel s p zeasc ziua sabatului, pe când ziua
întâi a s pt mânii i-a dat-o Bisericii ca un drept, de care ea este chemat s se
bucure. Sabatul a fost piatra de încercare a st rii morale a lui Israel; ziua întâi a
s pt mânii este dovada clar a primirii ve nice a Bisericii. Sabatul ar ta ceea ce
putea s fac Israel pentru Dumnezeu; ziua întâi a s pt mânii arat ceea ce a
f cut Dumnezeu pentru noi.
Niciodat nu vom putea pre ui îndeajuns însemn tatea „zilei Domnului“, cum
este numit ziua întâi a s pt mânii în capitolul 1 al Apocalipsei. Aceast zi, fiind
ziua în care Hristos a înviat dintre cei mor i, nu arat terminarea crea iei, ci
biruin a sl vit
i des vâr it a r scump r rii. S rb torirea zilei întâi a
s pt mânii nu trebuie privit ca o robie sau un jug pentru cre tin, ci, dimpotriv ,
cre tinul este fericit s s rb toreasc aceast zi minunat . Astfel, vedem pe cei
dintâi cre tini aduna i în ziua întâi a s pt mânii ca s frâng pâinea (Faptele
Apostolilor 20.7). Deci deosebirea dintre sabat i ziua întâi a s pt mânii este pe
deplin înt rit în aceast vreme a istoriei Bisericii. Iudeii serbau sabatul în
sinagogile lor, citind „legea i proorocii“ (Faptele Apostolilor 15.21), iar cre tinii
serbau ziua întâi a s pt mânii adunându-se ca s frâng pâinea. Nu este niciun
verset în Sfânta Scriptur în care ziua întâi a s pt mânii s fie numit sabat; dar
sunt multe dovezi care arat c este o mare deosebire între aceste dou zile.
S nu trecem îns cu vederea adev rul important c sabatul va fi s rb torit pe
p mântul lui Israel i în toat crea ia: „R mâne dar o odihn ca cea de Sabat
pentru poporul lui Dumnezeu“ (Evrei 4. 9). Când Fiul lui Avraam, Fiul lui David
i Fiul Omului, Î i va lua locul de St pân peste tot întinsul p mântului, atunci va
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fi un sabat m re , o odihn pe care p catul nu o va mai strica niciodat . Dar
acum, Fiul este lep dat, i to i acei care Îl cunosc i Îl iubesc sunt chema i s
împart cu El locul lep d rii Sale, sunt chema i „s ias afar din tab r la El i
s sufere ocara Lui“ (Evrei 13.13). Dac p mântul ar putea s rb tori sabatul, nu
ar mai fi nicio ocar .
S vedem acum leg tura dintre „sabat“ i „râul“ ce ie ea din Eden. Exist o a a
mare frumuse e aici! Pentru întâia oar se pomene te în Scriptur de ,,râul lui
Dumnezeu“ (a se vedea i Psalm 65.9), care este amintit aici în leg tur cu
odihna lui Dumnezeu. Când Dumnezeu Se odihnea în lucr rile Sale, toat crea ia
a sim it binecuvântarea i înviorarea acestei odihne, c ci Dumnezeu nu putea s
in un sabat, f r ca s se r spândeasc peste tot întinsul p mântului vreo
influen sfânt . Îns , vai! râurile care curg din Eden, locul odihnei p mânte ti,
au fost oprite repede din cursul lor, pentru c p catul a întrerupt odihna crea iei.
Totu i, slav Domnului! P catul nu L-a oprit pe Dumnezeu în lucrarea Sa, ci Ia oferit un nou câmp de lucru, i, pretutindeni, unde lucreaz Dumnezeu, se
vede i râul curgând. Astfel, când mâna Lui puternic
i bra ul S u întins au
c l uzit o tirile pe care le-a r scump rat, ducându-le prin pustiu, vedem iar i
curgând un râu: nu curgea din Eden, ci din stânca lovit , care este o imagine
frumoas
i potrivit cu planul, dup care harul lui Dumnezeu lucreaz fa de
p c to i i se îngrije te de toate nevoile lor. Aici nu este vorba despre crea ie, ci
despre r scump rare. „Stânca era Hristos“ (1 Corinteni 10.4), Hristos lovit pentru
vindecarea poporului s u. Stânca lovit era în leg tur cu locul lui Dumnezeu în
cort. Aceast leg tur este de o frumuse e deosebit : Dumnezeu locuind într-un
cort i Israel bând ap din stânca lovit ! Ce vorbire clar pentru orice ureche
deschis
i ce înv
tur pentru orice inim predat cu totul Domnului (Exod
17.6)!
Pe m sur ce înaint m în istoria c ilor lui Dumnezeu, vedem râul pornind în
alt parte. „În ziua de pe urm , care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat
în picioare i a strigat: «Dac înseteaz cineva, s vin la Mine i s bea. Cine
crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de ap vie, cum zice Scriptura»“ (Ioan
7.37-38). Aici vedem c râul iese dintr-un alt izvor i curge în alt parte. Cu toate
c este tot acela i izvor al râului, adic Însu i Dumnezeu, Dumnezeu a fost
i pe un principiu nou. În capitolul 7 al
cunoscut acum într-o leg tur nou
evangheliei dup Ioan, Domnul Isus ni se arat în duh, în afar de rânduiala
fireasc a lucrurilor, ca izvorul de ap vie, iar credinciosul ni se arat ca i canal
al acestui izvor. Alt dat , Edenul trebuia s - i r spândeasc apele afar din
gr din , ca s ude p mântul i s -l fac s rodeasc . Tot a a i în pustie; îndat
ce stânca a fost lovit , a dat ap r coritoare o tirilor însetate ale lui Israel. Tot
a a i azi: oricine crede în Isus ajunge mijlocul prin care curg râurile
binef c toare pentru cei din jur.
Astfel, cel credincios trebuie s se considere tot timpul un canal, prin care
harul lui Hristos vrea s se reverse spre binele unei lumi s rmane i tic loase; i
cu cât o s samene mai cu d rnicie, cu atât o s secere mai din bel ug: „Unul,
care d mai cu mân larg , ajunge mai bogat; i altul, care economise te prea
mult, nu face decât s s r ceasc “ (Proverbe 11.24). Acesta este un drept
minunat pentru credincios, dar, în acela i timp, are i o mare r spundere. El este
chemat s fie un martor neclintit al harului Aceluia în care crede, i s arate
neîncetat acest har.
Cu cât o s - i în eleag mai bine dreptul, cu atât o s corespund mai bine
r spunderii. Dac este obi nuit s se hr neasc din Hristos, nu poate altfel decât
s -L prezinte pe El. În m sura în care Duhul Sfânt va ine a intit ochiul
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cre tinului asupra lui Isus, în aceea i m sur inima acestuia va fi preocupat cu
Persoana vrednic de adorare a Domnului, iar via a i caracterul lui vor fi o
m rturie clar despre harul S u. Credin a este puterea slujbei i în acela i timp
puterea m rturisirii i puterea ador rii. Dac nu tr im „în credin a în Fiul lui
Dumnezeu, care ne-a iubit i S-a dat pe sine Însu i pentru noi“ (Galateni 2.20),
nu vom fi nici slujitori folositori, nici martori credincio i, nici adev ra i
închin tori. Poate c lucr m mult, f r îns s slujim lui Hristos; sau poate
vorbim mult, totu i f r s m rturisim pe Hristos; i poate ne ar t m ca foarte
evlavio i, f r îns s ne închin m Lui în duh i în adev r.
În sfâr it, mai g sim „râul lui Dumnezeu“ în cel din urm capitol al Apocalipsei.
„ i mi-a ar tat un râu cu apa vie ii, limpede cum e cristalul, care ie ea din
scaunul de domnie al lui Dumnezeu i al Mielului“ (Apocalipsa 22.1). Iat râul
despre care vorbe te psalmistul i care învesele te cetatea lui Dumnezeu, „sfântul
loca al locuin elor Celui Prea Înalt“ (Psalm 46.4; a se vedea i Ezechiel 47.1-12,
i Zaharia 14.8). Acesta este ultimul loc unde mai întâlnim râul. Apa sa nu mai
poate fi tulburat , iar canalul s u nu mai poate fi distrus. „Scaunul de domnie al
lui Dumnezeu“ este imaginea tr iniciei ve nice, iar prezen a „Mielului“ ne arat o
temelie nezguduit a unei r scump r ri ve nice. Aici nu este vorba despre
scaunul de domnie al lui Dumnezeu în crea ie sau în providen , ci în
r scump rare. Când v d „Mielul“, tiu care sunt leg turile între scaunul de
domnie al lui Dumnezeu i mine, ca p c tos. Numai scaunul de domnie al lui
Dumnezeu, singur, m-ar îngrozi; dar când Dumnezeu Se descoper în Persoana
„Mielului“, pacea domne te în inim i lini tea în con tiin .
Sângele Mielului cur e te con tiin a de orice pat a p catului, punând-o într-o
stare de deplin libertate în prezen a unei sfin enii, care nu poate suferi p catul.
Toate cerin ele sfin eniei divine au fost împlinite pe deplin pe crucea de pe
Golgota. Cu cât în elegem mai mult sfin enia aceasta, cu atât mai mult vom
pre ui i crucea, i toat lucrarea de la cruce. „Harul s st pâneasc dând
ve nic , prin Isus Hristos, Domnul nostru“
neprih nirea, ca s dea via
(Romani 5.21). De aceea i psalmistul îi îndeamn pe cei necredincio i s laude
pe Domnul, amintindu-le sfin enia lui Dumnezeu. Un rod de pre al
r scump r rii des vâr ite este lauda: îns înainte ca un cre tin s poat l uda,
aducându- i aminte de sfin enia lui Dumnezeu, trebuie s se tie prin credin c
st de partea învierii de la cruce.
Dup ce am urm rit cursul râului de la Genesa pân la Apocalipsa, s vedem
acum, în scurt, pozi ia lui Adam în Eden. L-am v zut ca o imagine a lui Hristos;
nu trebuie îns s -l privim numai ca imagine a celui de-al „doilea Om din cer“, ci
i în pozi ia de r spundere personal . În mijlocul crea iei minunate, Dumnezeu a
pus o m rturie; m rturia aceasta era totodat
i o piatr de încercare pentru
f ptur : vorbea de moarte în mijlocul vie ii, pentru c Dumnezeu a spus: „În ziua
în care vei mânca din el, vei muri negre it“ (versetul 17). O vorbire serioas
i
m rea , i în acela i timp necesar ! Via a lui Adam atârna de deplina lui
ascultare. Leg tura care îl inea strâns legat de Dumnezeu era ascultarea,
întemeiat pe încrederea în Cel care l-a pus în starea însemnat pe care o avea,
pe încrederea în adev rul S u i în dragostea Sa. În capitolul 3 vom vedea
însemn tatea i adev rul acestui fapt.
Vreau s atrag aten ia cititorului asupra deosebirii izbitoare dintre m rturia în
Eden i m rturia din timpul de fa . În Eden, în timp ce peste tot se ar ta via a,
Dumnezeu a vorbit despre moarte; dimpotriv , acum când totul este supus
mor ii, Dumnezeu vorbe te despre via . Odinioar era valabil cuvântul: „În ziua
în care vei mânca din el vei muri negre it“ (versetul 17); acum dimpotriv : „Crede
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i vei tr i“! Întocmai dup cum în Eden, vr jma ul a c utat s nimiceasc
m rturia lui Dumnezeu cu privire la urmarea neascult rii poruncii, adic a
mânc rii din rodul oprit, tot a a caut ast zi s nimiceasc m rturia lui
Dumnezeu, în ce prive te rezultatele credin ei în Evanghelie. Dumnezeu a spus:
,,În ziua în care vei mânca din el vei muri negre it“ (versetul 17), iar arpele a zis:
„Hot rât, c nu vei muri.“ Ast zi, când Sfânta Scriptur veste te l murit c „cine
crede în Fiul are via a ve nic “ (Ioan 3.36), acela i arpe caut s încredin eze pe
oameni c n-au via a ve nic , i c nu pot s pretind s o aib decât dup ce
vor fi sim it i f cut cine tie ce lucruri.
Dac pân acum n-ai crezut din toat inima m rturia lui Dumnezeu, iubit
cititor, te rog, ascult mai degrab Cuvântul Domnului i las vorbele am gitoare
ale arpelui! Domnul spune: „Adev rat, adev rat v spun, c cine ascult
cuvintele Mele, i crede în Cel ce M-a trimis, are via a ve nic , i nu vine la
judecat , ci a trecut din moarte la via “ (Ioan 5.24).

5

