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Sara - prin credință, la puterea de zămislire

D

Pastor IOAN BOCHIAN
Biserica Penticostală „Emanuel”,
Bucureşti

Extras din volumul „Itinerarul
credinței - De la Abel la Moise și
mai departe”, care se poate comanda prin e-mail:
emanuelbucurești@gmail.com

„Din coasta pe
care o luase din
om, Domnul
Dumnezeu a
făcut o femeie și
a adus-o la om.”
(Geneza 2.22)

e data acesta, model de credință este
un personaj feminin – Sara, și titlul
articolului este: Prin credință, la
puterea de a concepe, de a zămisli. Vă invit
să urmărim împreună ce frumos se integrează
Sara în Galeria superbă a Eroilor Credinței.
Ca întotdeauna, punem la baza studiului
nostru biblic Cuvântul lui Dumnezeu, folosind
două pasaje: Evrei 11:11-16 și Geneza 17:15-21.
Fiți cu luare aminte la Cuvântul Domnului, urmăriți împreună cu mine, pentru că eu rămân
la convingerea aceasta, că lectura Cuvântului lui
Dumnezeu este, și trebuie să fie, partea cea mai
bună a unei predici. „ Prin credință și Sara, cu
toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească (să conceapă - n.n.), fiindcă a crezut
în credincioșia Celui ce-i făgăduise. De aceea,
dintr-un singur om, și încă un om aproape
mort, s-a născut o sămânță în mare număr,
ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării,
care nu se poate număra. În credință au murit
toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au văzut și le-au urat de bine
de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta
arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii.
Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care
ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se
întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună,
adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu
nu-I este rușine să Se numească Dumnezeul
lor, căci le-a pregătit o cetate.” (Evrei 11:11-16).
În Geneza 17 citim mai multe detalii din
biografia Sarei: „Dumnezeu a zis lui Avraam:
«Să nu mai chemi Sarai pe nevasta ta Sarai,
ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta,
și îți voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta,
și ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar
împărați de noroade vor ieși din ea.» Avraam
s-a aruncat cu fața la pământ și a râs, căci a
zis în inima lui «Să i se mai nască oare un fiu
unui bărbat de o sută de ani? Și să mai nască
oare Sara la nouăzeci de ani?» Și Avraam a
zis lui Dumnezeu: «Să trăiască Ismael înaintea Ta!» Dumnezeu a zis: «Cu adevărat, nevasta
ta, Sara, îți va naște un fiu; și-i vei pune numele Isaac (Zâmbet, Surâs - n.n.). Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ
veșnic pentru sămânța lui după el. Dar și cu
privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi
binecuvânta, îl voi face să crească și voi face
din el un neam mare. Dar legământul Meu îl
voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara
la anul pe vremea aceasta.»”
Și acum dragii mei, să pornim mai departe
în itinerarul nostru în frumoasa Galerie a

Eroilor Credinței. Data trecută făceam o afirmație: uneori nu-i atât de importantă destinația, cât călătoria însăși! Pentru că se pare că
Avraam și lângă el, bineînțeles și Sara, ne ajută
să înțelegem că așa este: împreună cu Dumnezeu,
contează călătoria în sine, dacă se face prin
credință.
Un nume nou - Sara
În prima parte a studiului nostru să vedem
cum s-a ajuns de la numele Sarai la Sara. Dumnezeu a început să-i vorbească lui Avram. Pot
să vă mulțumesc, dragii mei, pentru că data trecută am lansat o provocare cu privire la asemănarea dintre Terah și Noe și am primit un răspuns. Nu știu exact câte vizionări au fost pe
internet, dar am primit pe această cale un răspuns și, credeți-mă, m-a bucurat. Cineva a identificat, după textele biblice, similitudinea dintre Terah și Noe: amândoi, și Noe și Terah au
avut tripleți, trei fii născuți în același an. Ei bine,
în casa lui Terah, pe lângă cei trei fii, Haran,
Avram și Nahor, s-a născut și o fată cu numele
Sarai. Din istoria lui Avraam aflăm că Sarai era
soția lui, dar îi era și soră, după tată, așa cum
spunea și Avraam, doar că Sarai era născută
dintr-o altă mamă. Așa erau vremurile atunci.
Terah probabil a avut o a doua soție care i-a
născut-o pe Sarai. Mai țineți minte diferența
de vârstă? Zece ani. Când Avraam avea o sută
de ani, Sarai avea deja nouăzeci (Geneza 17:17).
Era o diferență acceptabilă. Acestea sunt primele informații despre Sarai, soția lui Avraam.
O femeie frumoasă, dar afectată de
sterilitate
Un alt lucru pe care-l vedem repetat în
istoria lui Avraam din Geneza, este că Sarai
era o femeie foarte frumoasă. Din cauza unei
crize, a unei secete și a foametei care a lovit
țara Canaanului, Avraam s-a văzut nevoit să
coboare în Egipt, unde era mai bine. Acolo, el
și-a dat seama că va avea probleme din cauza
frumuseții soției sale, Sarai. Mai mult, lucrul se
repetă mulți ani mai târziu, când Avraam a trebuit să locuiască lângă Abimelec într-un alt
colț al Canaanului de atunci. Sarai era foarte
frumoasă și ea a cooperat cu Avraam în planurile lui, chiar dacă aceste planuri nu sunau prea
bine: „Spune că ești sora mea ca să-mi meargă
bine din pricina ta și să nu fiu cumva persecutat sau ucis pentru că sunt soțul tău, al unei
femei atât de frumoase.” Ce era să facă, a acceptat.
Sunt lucruri care parcă nu ne convin în
biografia aceste femei. Născută într-o casă de
oameni bogați, ajunsă soția unui om, Avraam,
(click aici pentru continuare)

care comunica cu Dumnezeu, o femeie
frumoasă, dar având în biografia ei și
lucruri care nu corespund cu viața unei
mari eroine. Comunicarea lui Avraam
cu Dumnezeu i-a condus pe cei doi soți
la planul de a avea un fiu. Dar, iată că
Sarai nu putea să conceapă, să zămislească, pentru că Sarai suferea de o
afecțiune numită infertilitate, stare
care a complicat viața acestei femei.
Sarai a mai avut experiențe dificile.
Imaginați-vă cum a fost când a fost dusă
în haremul lui Faraon, împăratul Egiptului, cu ce teamă aștepta momentul în
care acesta putea să profite de ea. Sau
cum a fost când Dumnezeu i-a vorbit
soțului ei că vor avea un fiu și ea știa că
este stearpă, că nu are nici o șansă, că nu
poate să conceapă. A inventat ea atunci
o mașinație, un aranjament cu Agar.
Cât de tristă a fost implicarea acestei
alte femei, nevinovate într-un fel, în
drama vieții familiei lui Avraam și a
Sarei. Lucrurile acestea, toată experiența cu Agar - mama surogat, au complicat mult viața și starea spirituală,
sufletească a acestei femei cu numele
Sarai.
Sara - adoptată de Dumnezeu
și schimbată de El
Să ne gândim cum a decurs viața
Sarei! Parcă i s-a dus viața ca un abur
și a ajuns la vârsta de nouăzeci de ani.
Dar tocmai atunci au apărut aceste cuvinte extraordinare: „Dumnezeu Și-a
adus aminte de cele spuse Sarei
și Domnul a împlinit față de Sara
ce făgăduise.” (Geneza 21:1). Dumnezeu a hotărât că acum, la nouăzeci de
ani, când nu mai era nici o speranță,
Sara să nască un fiu. Dumnezeu zice:
„Schimbăm lucrurile, Eu, Dumnezeu,
care stau de vorbă cu Avraam de atâția ani, vreau acum să fac ceva și pentru Sara și vreau să fiu și Tatăl ei”.
Să observăm pasajul în care Dumnezeu îi vorbește lui Avraam și îi spune:
„O voi binecuvânta pe Sarai. Trebuie
să-i schimbăm numele pentru că Eu
acum, la nouăzeci de ani îi dau un alt
destin.”
Apoi, mai este ceva foarte interesant
în evenimentele care urmează. De trei
ori este menționat cuvântul râs sau zâmbet. Primul care a râs a fost chiar Avraam,
când a auzit că Dumnezeu o va binecuvânta pe Sara și pe el, și că el, la o sută
de ani, și Sara, la nouăzeci de ani, vor
avea un fiu: „Din voi ca soț și soție se
va naște un fiu.” Avraam îl avea deja pe
Ismael. Avraam a căzut cu fața la pământ,
ca să nu-l vadă Domnul că râde, că zâmbește. Și atât a apucat să Îi zică lui

Dumnezeu: „Să trăiască Ismael
înaintea Ta!” (Geneza 17:18). Dar
Dumnezeu are un alt plan și rămâne
credincios promisiunii Lui, așa cum
citeam în Evrei: „Nu, nu, nu, pe tine și
pe soția ta vă voi binecuvânta. Și dacă
tot ai râs, (și cuvântul pentru râs sau
zâmbet este Isaac) așa să-l numești
pe fiul acesta care se va naște, Isaac”.
De două ori în pasaj am citit că se va
naște un fiu, un băiat și i se va pune
numele Isaac și Domnul va face cu el
un legământ. Va binecuvânta și pe
Ismael, dar cu Isaac va face un
legământ.
Și de aici înainte numele lui Sarai
se schimbă, zice Domnul Dumnezeu
care devine astfel și Tatăl acestei femei,
spunând: „numele ei va fi Sara”
(Geneza 17:15). Sara înseamnă prințesă.
Oriunde într-un dicționar de nume găsiți explicația aceasta. Prințesă este însă
un nume pentru cine? De obicei, este
un nume pentru o tânără care nu are
încă alte titluri, dar are o perspectivă
să devină împărăteasă, fiindcă, uzual,
regina sau împărăteasa este o femeie
matură. Numele de prințesă se dă unei
tinere. La nouăzeci de ani, Sara redevine tânără, pentru că așa dorește
Dumnezeu, care a devenit și Tatăl ei.
Mai știți cine este Dumnezeu? El este
Acela care zice: „Iată, Eu fac toate
lucrurile noi.” (Apocalipsa 21:5). El
întinerește pe oricine vrea El. Cu El întinerești, dragul meu, cu El întinerești,
draga mea! Și Sara a căpătat în clipa
aceea, a înfierii, credința care a făcut-o
să poată concepe în pofida tuturor împrejurărilor, observațiilor și criticilor
pe care și astăzi i le aduc unii. Pentru
că acea anomalie din trupul ei, sterilitatea, a fost eliminată de Dumnezeu!
Lucrul tainic este că abia acum Sara a
avut destulă credință. Numai prin credință a primit Sara puterea să zămislească, să conceapă un fiu.
De multe ori am avut discuții, și
viața mea, ca profesor de liceu, ca profesor de Institut Teologic, și ca slujitor
al lui Dumnezeu, m-a purtat în multe
discuții cu mulți oameni. A trebuit de
multe ori să vorbesc despre Hristos Cel
Înviat. Și mulți îmi spuneau așa: „Eu
pot să înțeleg că Hristos a fost un personaj deosebit, dar Hristos al meu”,
zicea cineva, „Isus al meu este un om
oarecare, deosebit, a avut urmași, a
schimbat multe, dar n-a înviat, nu S-a
născut dintr-o fecioară, nu S-a ridicat
la cer. Cum să Se mai întoarcă? Eu nu
pot concepe așa ceva.” „Nu pot concepe,
mintea mea nu poate concepe așa ceva”.
Iar eu, ce să le spun, că aceasta este o
infirmitate? Că nici Sara nu putea să

conceapă, era infirmă din punctul
acesta de vedere, avea o deficiență. Să
le spun acestor interlocutori ai mei care
nu pot să creadă, să conceapă că Isus
Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este
Dumnezeu din Dumnezeu Adevărat, că
El zice și se face și dacă El a zis că va
învia a treia zi, a înviat. Și dacă a zis că
se va înălța la Cer, S-a înălțat. Și dacă
a zis că ne va pregăti un loc, eu cred că
așa va face, ne va pregăti un loc, pentru
ca acolo unde este El să fim și noi,
Biserica Lui cu El. Și ei zic „Foarte bine,
dacă tu crezi, foarte bine. Dar mintea
mea nu poate să conceapă”. Celor cu
care îmi permit să vorbesc mai profund
le spun: „Îmi pare rău, ai o infirmitate
de care ai putea să fii vindecat dacă ai
vrea, pentru că noi totuși am fost creați
de Dumnezeu inclusiv cu puterea de a
gândi și de a crede, așa cum femeia a
fost, în general creată de Dumnezeu cu
puterea de a concepe, de a zămisli”.
Uneori apare această deficiență, cum a
fost și la Sarai, dar Dumnezeu schimbă
lucrurile și face din Sarai, o Sara, gata
să conceapă, gata să zămislească, și, la
anul pe vremea aceea, într-adevăr, s-a
născut Isaac ca bucurie!
Sara – un partener, o soră de
credință
Eu cred că dacă l-am întreba pe
Isaac: „Cum îți aduci aminte de mama
ta?”, el ar spune: „Îmi aduc aminte
întotdeauna de zâmbetul ei.” Cred că
Sara a fost ca mama aceea despre care
Biblia spune că era „o mamă veselă
în mijlocul copiilor ei” (Ps. 113:9).
Eu cred că aceasta a fost Sara, mama
multora. Sigur că, în credință, Sara va
crește ajungând partenerul egal, dacă
vreți, coegal, cu Avraam în călătoria lor
pentru că de aceea am citit și versetele
14-16 din Evrei 11, ca să vedem că Sara
a mers cot la cot cu Avraam peste tot.
Ați auzit că la Betel, ca și în alte părți,
Avraam construia altare pentru Dumnezeu; iar Sara era alături. A trecut inclusiv prin experiența aceea, greu de
imaginat, când Avraam a trebuit să
meargă pe muntele Moria să-l ducă
pe fiul lor cel făgăduit, pe Isaac, singurul lor fiu, pentru a-l pune pe altar
ca jertfă înaintea Domnului. În toată
această călătorie a vieții făcută împreună cu Avraam, Sara a rămas o femeie
credincioasă.
Sara - mama femeilor credincioase
Apostolul Petru o va numi pe Sara
„mama tuturor femeilor credincioase”
(continuare în pag. 20)
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