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Negri albi �i albi negri 

 
Cum a�i spus? Negri albi? M� face�i s� râd! Ace�tia nu exist�! Probabil, aceste expresii �i-au 

trecut prin gând citind acest titlu. Ei bine, nici eu nu am întâlnit pân� acum vreun negru alb. Sau 
poate totu�i? M� gândesc la un b�trân muncitor de la construc�ii de drumuri, a c�rui piele este 
bronzat� �i t�b�cit� de soare �i vânt. M� gândesc la grupurile de turi�ti, care se întorc acas� dup� 
vacan�ele de var� din sudul însorit: au plecat cu fe�ele palide �i se întorc bine bronza�i, uneori de 
nerecunoscut. 

Pentru ceilal�i, care nu pot pleca în concediu sau trebuie s�-�i petreac� vacan�ele pe vreme 
ploioas�, exist� solare, capsule de caroten �i industria cosmetic�. În definitiv, nu pu�ini oameni 
pun pre� pe culoarea pielii, c�utând s� arate bronza�i în tot cursul anului. Pentru to�i ace�tia exist� 
creme de piele, care, �i f�r� concediu la Mallorca �i f�r� soare, poart� de grij� ca un alb s� devin� 
un negru. Prin întrebuin�area unui astfel de preparat, chiar în mijlocul iernii, o secretar� dintr-o 
regiune industrial� arat� a�a de bronzat�, de parc� s-ar fi întors chiar atunci din Tunisia sau de la 
schiat din zona alpin�. 

Acum îns� nu te duce la cel mai apropiat magazin ca s�-�i procuri o astfel de crem� de piele! 
Renun�� �i la caroten �i la suc de morcovi cu litrul! Chiar �i solarul nu este f�r� urm�ri. Pe bun� 
dreptate, medicii avertizeaz� cu privire la folosirea cu abuz a unor astfel de metode. Dar pentru 
frumuse�e se fac multe sacrificii! De fapt e ridicol, pentru c� �i oamenii de culoare fac ceva 
asem�n�tor, dar nu pentru a deveni �i mai negri, ci pentru a deveni albi. 

Deja în secolele trecute, unii exploratori ai Africii au relatat c� anumite triburi de negri 
prelucrau un fel de argil� deschis� la culoare într-o past� moale, cu care î�i ungeau trupul, ca, 
dup� p�rerea lor, s� le devin� pielea mai deschis�. Ast�zi îns� doamnele �i domnii de culoare 
vanito�i au un mijloc mai simplu: î�i cump�r� de la cea mai apropiat� drogherie un „decolorant" 
de piele �i au acela�i succes. Deci exist� �i „negri albi", dac� vrei. 
�i totu�i �tim cu to�ii c� dintr-un negru nu se poate face un alb �i nici invers. În acest sens, 

toate trucurile nu schimb� nimic. Aceasta ne aminte�te de cuvântul biblic: „Poate un etiopian s�-
�i schimbe pielea sau un pardos s�-�i schimbe petele? Tot a�a, a�i putea voi s� face�i binele, voi, 
care sunte�i deprin�i s� face�i r�ul?" (Ieremia 13.23). 

Nu, ne este imposibil s� ie�im din pielea noastr� �i s� îmbr�c�m o alta. La fel �i pantera î�i 
p�streaz� blana ei cu pete. 

Tot a�a este �i cu omul. Nu suntem în stare s� facem nimic bun, pentru c� din copil�rie 
suntem obi�nui�i s� facem r�ul. Din fire, nu suntem buni, cum au afirmat unii filozofi, ci mai 
degrab� prin p�catul originar suntem r�i �i incapabili s� rezist�m în fa�a Dumnezeului celui sfânt. 
Dar acestui Dumnezeu s�-I fie aduse laud� �i mul�umire, pentru c� El poate s� s�vâr�easc� 
minunea salv�rii pentru to�i aceia care în lumina Cuvântului S�u î�i recunosc starea lor p�c�toas� 
�i pierdut�, a�a cum citim în Isaia 1.18: „De vor fi p�catele voastre cum e cârmâzul, se vor face 
albe ca z�pada!" 

Îmi amintesc de un negru, care, la o adunare de evanghelizare, le-a spus ascult�torilor s�i 
urm�toarele cuvinte: „Eu am o fa�� neagr�, îns� am o inim� alb�, care a fost cur��it� prin sângele 
lui Isus. Voi care sta�i în fa�a mea ave�i fe�e albe, dar poate ave�i inimi negre. Ast�zi, acum, l�sa�i 
ca inimile voastre s� fie sp�late prin sângele Domnului Isus, Mântuitorul! «Ferici�i sunt cei cu 
inima curat�, c�ci ei vor vedea pe Dumnezeu!»" 

 
 


