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Capitolul

1
Introducere

P

e aleea cafenelei, aproape de masa unde te-ai așezat tu, stă un
tinerel de vreo douăzeci de ani cu părul negru. Îmbrăcămintea lui
trădează provenienţa sa din clasa de mijloc a societăţii, musculatura
bine lucrată şi pielea bronzată ar putea sugera că este un muncitor în
aer liber. Designer de exterior, probabil? Sau dulgher? Nu te sﬁeşti
să-l priveşti îndelung... şi ceva ţi se pare neobişnuit la el. Aspectul şi
trăsăturile feţei trădează statutul său de venetic. Deși n-ai vrea să-și
dea seama că-l analizezi, până să conștientizezi privirea-ţi insistentă,
el se simte luat în vizorul tău şi îţi zâmbeşte.
— Sunt evreu.
— Poftim?
— Nu sunteţi primul care se miră de aspectul meu ﬁzic. Sunt
evreu, doar că în ultimii ani am lucrat în Egipt.
Curios, îţi tragi scaunul mai aproape de el şi te apleci puţin în
faţă.
— Vreţi să vă spun pe scurt povestea mea?
— Aprobi uşor cu capul, iar tinerelul începe:
— Ei bine, totul a început când tata i-a furat unchiului meu
moştenirea. Mai exact, bunica şi-a dorit mai tare ca tata să-l înşele pe
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fratele său. Ea a fost de fapt creierul întregii conspirații. Descoperind
şiretlicul, unchiul Esau şi-a pus în gând să-l omoare pe tata. Dar a
scăpat ca prin urechile acului, cu capul pe umeri, şi ăsta nu-i puţin
lucru. S-a refugiat apoi la fratele bunicii. Aţi auzit de Laban? Sigur
că nu, nici n-aveaţi de unde. Desigur dacă nu cumva faceţi tranzacţii
cu animale de rasă în zona de unde tocmai am venit eu. În orice caz,
tata a ajuns să se îndrăgostească de una din ﬁicele lui Laban, dar
– „din întâmplare” – s-a căsătorit cu alta. Înşelătorul a sfârşit înşelat
de Laban. După toate aparenţele, mătuşa mea era prea comodă să-şi
găsească un bărbat, aşa că a măritat-o Laban. Dar până la urmă tata
a ajuns să se însoare şi cu mama mea, care era de fapt favorita lui.
Doar că ea nu rămânea însărcinată. Aşa că tata s-a ales cu o gaşcă de
prunci de la alte femei, una dintre ele ﬁind sora mamei mele – ştiţi,
cea despre care vă povesteam că o măritase Laban. Şi, când am apărut
eu, casa roia de copii, însă favoritul tatălui am fost eu. Îmi făcea daruri
şi îmi acorda atenţia de care ceilalţi copii nu se bucurau, ceea ce i-a
stârnit pe toţi împotriva mea. Aşa că m-au vândut unor traﬁcanţi de
sclavi, şi aşa am ajuns eu în Egipt. Probabil că acum tata mă crede
mort, dar eu sunt cât se poate de viu. În orice caz, mi-e foarte foame.
Şi dacă veni vorba, mai mâncaţi restul de mazăre din farfurie?
Îl priveşti uimit şi îi întinzi farfuria cu restul de mâncare,
întrebându-te ce poveste o mai ﬁ şi asta. Înşelători escrocaţi de alţii
la fel ca ei. Şarlatani traşi pe sfoară. Ce fel de oameni mai sunt şi
ăştia? Exact genul de oameni pe care Dumnezeu i-a distribuit în
rolurile principale. Iosif şi familia lui sunt doar câţiva din mulţimea
de astfel de personaje lipsite de prea multe merite, a căror poveşti de
viaţă sunt scrise pe paginile Scripturii. Iacov la şantajat pe Esau la
îndemnul mamei lor, Rebeca. Unchiul Laban l-a manipulat atât de
şiret pe ginerele său, încât acesta din urmă nu şi-a dat seama că s-a
însurat cu altă femeie decât a doua zi dimineaţă, după ce jurămintele
au fost rostite şi tortul împărţit. Iosif se plimba ţanţoş, ca un păun,
înfuriindu-i peste măsură pe fraţii lui, care au devenit nimeni alţii
decât întemeietorii celor douăsprezece seminţii ale lui Israel şi membrii
fondatori ai arborelui genealogic a lui Isus. Da, Isus Cristos!
Urcând pe arborele genealogic vei întâlni mere care mai de care
mai viermănoase. Despre aceştia se pomeneşte în primul capitol al
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Noului Testament. Matei enumeră patruzeci şi doi dintre ei, asupra
cărora planează destul de multe suspiciuni în ce priveşte caracterul
lor. Ai răbdare să-ţi înşir câteva exemple?
z O străbunică de-a Lui s-a dat drept prostituată doar pentru a-l
obliga pe Iuda (un frate de-a lui Iosif ) să-şi ţină promisiunea.
z O altă străbunică nici n-a avut nevoie să se dea drept prostituată,
că era una veritabilă. Ea patrona ca o matroană cartierul roşu al
Ierihonului.
z Batşeba era subiectul principal al tabloidelor – frumuseţea întrupată
ce se îmbăia în curte şi-a croit drum pe paginile Scripturii via
braţele regelui David.
z Şi David. Ucigaşul care nu şi-a putut controla nivelul de testosteron.
Tipul care avea mai multe neveste decât bun simţ.
z Fiul lui, Solomon, avea, pe lângă neveste, şi mulţi bani, de fapt
foarte mulţi bani. Nu cred să mai ﬁ existat vreun rege atât de
bogat şi atât de însingurat. „O deşertăciune a deşertăciunilor“ a
fost epitaful înscris pe piatra funerară a mormântului său.
Strămoşii lui Isus. Poveştile lor de viaţă, una după alta, sunt marcate
de scandaluri, poticneli şi intrigi. Cine sunt oamenii aceştia?
Noi. Oamenii aceştia suntem noi.
Noi înşine ne regăsim în povestea lor. Ne găsim speranţa tot
acolo unde au găsit-o şi ei. În mâinile unui Dumnezeu extraordinar.
În mijlocul tuturor... planând deasupra tuturor... este eroul tuturor:
Dumnezeu. Creatorul. Modelatorul. Răscumpărătorul inimilor
prăbuşite. Dumnezeu. Cel care distribuie roluri principale, oferă a
doua şansă, arată îngăduinţă faţă de toţi cei care o cer şi o acceptă.
Lui Moise – care a ucis; lui Samson – care s-a prăbuşit; lui Toma –
care s-a îndoit de Dumnezeu; lui Ioan Botezătorul – care se îmbrăca
precum omul cavernelor şi era la aceeaşi dietă cu ursul grizzly.
Acestea sunt personajele Bibliei, învăluite de mult mai multă
tenacitate şi sclipire decât îşi pot imagina mulţi oameni. Îmi face
deosebită plăcere să lecturez povestea vieţii lor. De-a lungul anilor
chiar mi-am format obiceiul de-a le repovesti pe câteva dintre ele, iar
cartea de faţă este o colecţie a acestor povestiri.
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Le sunt recunoscător pentru aceasta Laurei Kendall, lui Karen
Hill şi Andreei Lucado, care au strâns recolta asta pentru mine. De
asemenea lui David Moberg şi echipei de la Thomas Nelson, care
mi-au sugerat ideea.
Împreună, oferim cititorilor această carte pe aripile unei
promisiuni atât de minunate: Dacă Dumnezeu a avut roluri pentru
aceste personaje... cu siguranţă are unul şi pentru noi. O comoară a
versetului din cartea Evrei ne garantează asta:
Căci Cel ce sﬁnţeşte şi cei ce sunt sﬁnţiţi, sunt dintr-unul.
De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească „fraţi“, când zice:
[...] „Iată-Mă, Eu şi copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu!“
(Evrei :-)

Pasajul acesta are ceva din farmecul unei fotograﬁi de familie. Un
colaj de mătuşi, unchi, verişori şi alte rubedenii adunate la o nuntă,
la un picnic sau la o sărbătoare. Toţi membrii ciudaţi ai familiei sunt
prezenţi. Un pierde-vară, un alcoolic, unchiul care nu s-a maturizat
niciodată şi mătuşa care vorbeşte întruna. Verişorul care deja şi-a
construit un dosar penal şi bunicul care mai scapă printre dinţi şi
cuvinte necumpătate. Iosif, în veşmintele sale egiptene şi tatăl său,
Iacov, cu ochi săgetători. Unchiul Laban şi Regele David. Toată
lumea este aici – chiar şi Isus. El stă în mijlocul lor, zâmbind ca
un tată mândru ce este: „Iată-Mă, Eu şi copiii pe care Mi i-a dat
Dumnezeu!“
Te vezi şi pe tine în această fotograﬁe? Nădăjduiesc că da... şi tu
faci parte din ea. Şi El este mândru şi de tine.

Capitolul unu

G
Iosif

G
Iar naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama Lui,
era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a
aﬂat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om
neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea
şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns.
Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis
un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, ﬁul lui David, nu te teme
să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este
de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus,
pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.“
Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce
vestise Domnul prin prorocul, care zice: „Iată, fecioara va ﬁ
însărcinată, va naşte un ﬁu, şi-I vor pune numele Emanuel“ care
tălmăcit înseamnă: „Dumnezeu este cu noi“.
Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul
Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa. Dar n-a cunoscut-o, până
ce ea a născut un ﬁu. Şi el I-a pus numele Isus.

{ Matei :- }

Capitolul

1
Rugăciunea lui Iosif

S

paţiul gol dintre versetele Bibliei reprezintă un sol fertil pentru
tot soiul de întrebări. Cu greu poţi citi Scriptura fără să-ţi şopteşti
din când în când: „Mă întreb dacă...“
„Mă întreb dacă Eva a mâncat vreodată fructe.“
„Mă întreb dacă Noe a dormit bine în timpul potopului.“
„Mă întreb dacă lui Iona îi plăcea peştele sau dacă Ieremia avea
vreun prieten.“
„Oare Moise evita să treacă pe lângă tuﬁşuri? Isus făcea glume?
Petru a mai încercat vreodată să umble pe apă?“
„Oare vreo femeie s-ar ﬁ măritat cu Pavel, sigur dacă el i-ar ﬁ cerut
vreuneia mâna?“
Biblia este asemenea unui gard de scânduri pline de noduri, prin
ale căror găuri putem să tragem cu ochiul, fără însă a vedea imaginea
în ansamblu. Este asemenea unui album cu instantanee, înfăţişând
nişte oameni care L-au întâlnit pe Dumnezeu, dar care nu relatează
întotdeauna şi consecinţele imediat următoare. Aşadar, ajungem să ne
punem întrebări de felul:
Oare ce i-a spus femeia prinsă în timpul comiterii adulterului
soţului ei când a ajuns acasă?
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Îndrăcitul care a fost vindecat, ce meserie şi-a ales pentru a-şi
câştiga existenţa?
Fiica lui Iair a regretat vreodată că a fost înviată?
Perspective limitate, instantanee, curiozităţi. Le vei întâlni în
ﬁecare capitol cu privire la ﬁecare personaj. Dar nimic nu ne ridică
mai multe întrebări ca naşterea lui Cristos. Personajele se perindă
prin faţa noastră, fără să apucăm măcar să le întrebăm ceva. Hangiul
era mult prea ocupat ca să-L mai găzduiască pe Dumnezeu – o ﬁ aﬂat
vreodată Cui a refuzat să-I ofere adăpost? Păstorii – au mai fredonat
vreodată cântecul îngerilor? Magii care s-au lăsat călăuziţi de stea
– cum a fost pentru ei să se închine în faţa unui nou-născut? Dar
Iosif, mai ales Iosif. Am atâtea întrebări pe care aş vrea să i le pun.
Ţi-ai măsurat vreodată puterile cu Isus la skandenberg? Te-a lăsat
vreodată să câştigi?
Ţi-ai ridicat vreodată privirea în timp ce te rugai şi L-ai zărit pe
Isus ascultându-te cu atenţie?
Cum se spune „Isus“ în egipteană?
Ce s-a mai întâmplat cu magii?
Ce s-a mai întâmplat cu tine?
Cu Iosif nu ştim ce s-a întâmplat. Rolul său în primul act al piesei
este atât de important, astfel că ne-am ﬁ aşteptat să-l întâlnim şi în
celelalte acte – dar, cu excepţia unei foarte scurte scene petrecute la
Ierusalim, pe vremea când Isus avea doisprezece ani, Iosif nu mai
apare nicăieri. Restul vieţii sale este lăsat pradă speculaţiilor, iar
întrebările noastre rămân fără răspuns.
Însă cea mai mare întrebare între toate rămâne cea legată de
Betleem. Tare mi-aş dori să ştiu ce s-a-ntâmplat în noaptea aceea în
staul. Mi-l imaginez pe Iosif în toată această schemă. Păşunile scăldate
în raza lunii, stelele sclipind pe cer şi luminile Betleemului strălucind
undeva în depărtare. Iar Iosif frământându-se în faţa staulului.
La ce s-o ﬁ gândit el în timp ce Se năştea Isus? Ce gânduri îi
străbătea mintea în vreme ce Maria trecea prin chinurile facerii? Iosif
şi-a dat toată silinţa să facă ce ţinea de el: a încălzit apa, a pregătit
locul în care Maria putea să stea întinsă. A făcut tot ce se putea ca
hambarul acela să-i ﬁe ei cât mai confortabil, apoi a ieşit. Maria i-a
cerut s-o lase singură, iar Iosif se simţea mai singur ca niciodată.

Iosif



În acele clipe nesfârşite între chinurile naşterii îndurate de Maria
şi venirea pe lume a lui Isus, la ce se gândea Iosif? Se plimba în noapte
cu privirea aţintită la stele. Poate se ruga?
Din anumite motive, bine întemeiate, nu-l văd ca pe un tip prea
liniştit; mai degrabă agitându-se. Acum dă din cap, în clipa următoare
îşi strânge pumnul. Nu în felul acesta s-a gândit el că vor decurge
evenimentele. Mă întreb oare ce-o ﬁ spus...
Doamne, nu aşa am planiﬁcat eu lucrurile. Câtuşi de puţin. Copilul
meu să Se nască într-o iesle? Nu aşa am prevăzut eu. O grotă cu oi
şi măgari, cu fân şi paie? Soţia mea să nască într-un loc în care doar
stelele îi pot auzi durerea?
Nu aşa mi-am imaginat eu mersul lucrurilor. Eu mi-am imaginat
familia. Mi-am imaginat bunicii şi pe vecinii care se înghesuie în faţa
uşii şi prietenii care să-mi ﬁe alături. Mi-am imaginat casa răsunând
de primul scâncet al pruncului, apoi bătăile pe umăr, râsul zgomotos
şi veselia nestingherită.
Aşa mi-am imaginat eu că va ﬁ.
Moaşa mi-ar ﬁ întins copilul în braţe în aplauzele tuturor. Maria
s-ar ﬁ odihnit, iar noi ceilalţi am ﬁ sărbătorit alături de întreg
Nazaretul.
Dar iată cum au decurs lucrurile. Nazaretul e undeva la cinci zile
depărtare, iar noi suntem ... undeva pe o păşune. Cine se va bucura
împreună cu noi. Oile? Păstorii? Stelele?
Nu mi se pare drept. Ce soţ mai sunt şi eu? N-am găsit nici măcar
o moaşă care s-o asiste pe soţia mea la naştere. Sau un pat în care să
se odihnească. În loc de pernă, i-am pus pătura de pe măgar, iar ca
adăpost i-am oferit un hambar cu paie şi fân.
Mirosul este greu, animalele sunt gălăgioase, iar eu miros ca un
cioban.
Mi-a scăpat cumva ceva? Doamne?
Când mi-ai trimis îngerul şi mi-ai spus despre Fiul ce avea
să Se nască, nu aşa mi-am închipuit scenariul. Eu aveam în gând
Ierusalimul, Templul, preoţii şi o mulţime de oameni înghesuindu-se
să-L vadă. Un alai, poate. O paradă. Sau un banchet, cel puţin. La
urma urmelor e vorba de Mesia!
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Sau, dacă nu la Ierusalim, cel puţin la Nazaret? Nu ar ﬁ fost mai
bine la Nazaret, decât aici. Cel puţin acolo eram acasă, la treburile
mele. Dar aici, în câmp, ce pot să am? Un măgar istovit, un braţ de
vreascuri şi o căldare cu apă caldă. Nu aşa am vrut eu să ﬁe. Nu aşa am
vrut să-l întâmpin pe ﬁul meu.
O, Doamne, iar am zis ce nu trebuia, nu-i aşa Tată? Nu am
spus-o intenţionat, doar că mereu uit. Nu este ﬁul meu... este Fiul
Tău.
Copilul este al Tău. Planul este al Tău. Ideea este a Ta. Şi iartă-mă
că îndrăznesc... aşa Îşi face Dumnezeu intrarea în lume? Venirea
îngerului am acceptat-o. Întrebările curioase ale oamenilor legate
de sarcina Mariei le înţeleg. Călătoria la Betleem, în regulă. Dar,
Doamne, de ce trebuia să Se nască tocmai într-un staul?
Dintr-un minut într-altul, Maria trebuie să nască. Îl va aduce pe
lume pe Mesia, nu orice copil. Pruncul ei e Dumnezeu, nu un bebeluş
obişnuit. Asta mi-a spus îngerul. Asta crede şi Maria. Şi Doamne,
Dumnezeul meu, asta vreau să cred şi eu. Dar Tu cu siguranţă mă
înţelegi că nu-mi este uşor. Mi se pare atât... de... de... straniu.
Eu nu sunt obişnuit cu astfel de lucruri, Doamne. Sunt un biet
tâmplar care nu fac altceva decât să asamblez nişte scânduri, să
şlefuiesc marginile ascuţite, să trasez cu echerul şi să măsor de două
ori înainte să tai o dată. Nu mă dau în vânt după surprize, de aceea
îmi place să cunosc planul dinainte de-a mă apuca de ceva.
Dar se pare că de data aceasta nu sunt eu designerul, nu-i aşa? De
data asta nu sunt decât o unealtă. Un ciocan în mâna Ta. Un cui între
degetele Tale. O daltă în palma Ta. Planul acesta este al Tău, nu este
al meu.
Ce nebunie din partea mea să Te iau la întrebări. Iartă-mi
frământările. Încrederea nu este punctul meu forte, Doamne. Dar
nici Tu nu ai pretins că va ﬁ uşor, nu-i aşa?
Încă ceva, Tată. Ştii îngerul acela pe care mi l-ai trimis? Nu s-ar
putea să mai trimiţi unul? Dacă nu un înger, poate pe cineva dintre
oameni? Nu cunosc pe nimeni pe aici, dar mi-ar prinde tare bine
cineva care să-mi ţină companie. Poate pe hangiu? Sau vreun drumeţ?
Chiar şi un păstor.

Iosif



Mă întreb dacă Iosif s-a rugat în felul acesta? Poate că da, poate
că nu.
Dar tu probabil că te-ai rugat.
Ai fost şi tu în locul lui Iosif. Prins la mijloc între ceea ce spune
Dumnezeu şi ceea ce ţi s-ar părea logic. Ai făcut ce ţi-a cerut, dar
ai ajuns la un moment dat să te întrebi dacă Dumnezeu ţi-a vorbit
într-adevăr. Te-ai uitat spre cer ros de îndoieli şi ai întrebat ce a
întrebat şi Iosif.
Ai întrebat dacă mai eşti pe drumul cel bun. Ai întrebat dacă nu
cumva trebuia s-o apuci spre stânga atunci când ai luat-o la dreapta.
Şi te-ai întrebat dacă există vreun plan în spatele a tot ceea ce se
întâmplă. Lucrurile nu au decurs aşa cum ţi-ai imaginat tu.
Fiecare ştim ce-nseamnă să bâjbâi noaptea, căutând o lumină. Nu
în faţa unui staul, ci probabil în faţa unei săli de operaţii. Pe pietrişul
de la marginea drumului. Pe gazonul îngrijit al cimitirului. Toţi avem
întrebările noastre. Toţi am pus la îndoială planul lui Dumnezeu şi
ne-am întrebat de ce face Dumnezeu ceea ce face.
Cerul de deasupra Betleemului nu este singurul loc în care se aud
plângerile unui pelerin derutat.
Şi dacă te întrebi ceea ce Iosif s-a-ntrebat, te îndemn să faci şi
tu acelaşi lucru pe care l-a făcut el. Supune-te. Asta a făcut Iosif.
S-a supus când a auzit chemarea îngerului. S-a supus când Maria i-a
explicat situaţia. S-a supus când Dumnezeu l-a trimis.
Iosif s-a supus înaintea lui Dumnezeu.
S-a supus când cerul strălucea.
S-a supus când cerul era întunecat.
Nu a îngăduit nelămuririlor sale să se interpună în calea supunerii
lui. Nu avea întreaga perspectivă, dar a făcut ceea ce ţinea de el. Şi-a
închis atelierul de tâmplărie, şi-a făcut bagajele şi a plecat în altă ţară.
De ce? Pentru că asta i-a cerut Dumnezeu să facă.
Cât despre tine? Şi tu eşti în aceeaşi situaţie ca şi Iosif, nici tu nu
ai întreaga perspectivă. La fel ca el, partea ta este să vezi că Isus intră
în universul tău. Şi, la fel ca Iosif, ai de făcut o alegere: să te supui sau
să nu te supui. Pentru că Iosif s-a supus, Dumnezeu S-a folosit de el
ca să schimbe întreaga lume.



În rolurile principale

Poate Dumnezeu să Se folosească şi de tine?
Dumnezeu caută şi azi oameni ca și Iosif. Bărbaţi şi femei care
să aibă încredinţarea că Dumnezeu încă mai lucrează în lumea asta.
Oameni de rând care să slujească unui Dumnezeu extraordinar.
Vrei să ﬁi unul dintre aceştia? Îl vei sluji... chiar şi atunci când nu
înţelegi?
O, nu, cerul de deasupra Betleemului nu este singurul loc unde s-au
auzit rugăciunile unei inimi sincere. Şi chiar dacă poate Dumnezeu
nu a răspuns la toate întrebările lui Iosif, i-a răspuns însă la cea mai
importantă: „Mai eşti lângă mine, Doamne?“ iar răspunsul a venit cu
primul scâncet al Pruncului divin.
„Da. Da, Iosife, sunt cu tine.“
Sunt atâtea întrebări legate de Biblie la care vom primi răspuns
abia în clipa când vom ajunge acasă. Nenumărate goluri şi instantanee.
Vom mai murmura de destul de multe ori: „Mă întreb dacă...“
Însă nedumerirea noastră nu va cuprinde niciodată întrebări de
felul: „Îi pasă lui Dumnezeu de noi?“ „Avem vreo valoare în ochii
Lui?“ „Îşi mai iubeşte Dumnezeu copiii?“
Pe faţa mică a Copilaşului nou-născut în iesle se citeşte răspunsul
Său aﬁrmativ.
Da, păcatele tale sunt iertate.
Da, numele tău este scris în cer.
Da. Moartea a fost înfrântă.
Da, Dumnezeu a păşit în lumea ta.
Emanuel. Dumnezeu este cu noi.

Iosif



Pentru meditaie i dezbateri
1. Prezintă o situaţie în care ai ajuns să ﬁi prins la mijloc între ceea
ce Dumnezeu îţi cerea şi ceea ce ţi se părea ţie logic.
2. Care este legătura dintre supunerea noastră şi călăuzirea divină?
De ce crezi că nu are niciun rost să-I ceri lui Dumnezeu călăuzire
în viaţă atâta vreme cât tu încalci deliberat anumite cerinţe ale
Scripturii?
3. Ce situaţii de viaţă au stârnit în tine întrebarea: „De ce lucrează
Dumnezeu în felul acesta?“
4. În general, ce efect are asupra comportamentului îndoiala ta în
ce priveşte implicarea lui Dumnezeu în propria-ţi viaţă ori în
anumite circumstanţe? Există cumva un tipar deja stabilit?
5. Citeşte Evrei 3:12-19. Ce sfat ni se dă în versetul 13 care să ne ajute
să ne supunem lui Dumnezeu? Observă legătura strânsă dintre
supunere şi credinţă din versetele 18 şi 19. Care este aceasta?

