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Musafiru lu’ Dumnezău! Despre moarte, Psalmul 23 

 
 

Mamei Maria Ştefănescu,  
pe care am ţinut-o de mînă  

pînă cînd Domnul I-a întins mîna,  
arătîndu-ne că moartea poate fi scumpă şi că  

texte ca Numeri 23:10b  
ar trebui să devină oftatul nostru. 

 

Preambul 

 
În 1993 m-am împrietenit cu un om ciudat. Era o figură 

socratică, fermecătoare, cu mare „lipici” la oameni, gata 
oricînd să stea la taclale şi dărdălaş. Citise mult; era mitoman şi 
cu totul ratat din punct de vedere profesional şi social. 
Exmatriculat din toate şcolile la care se înscrisese, fusese 
arestat de mai multe ori. Lucrase în mină, dar şi ca jurnalist. 
Nimic nu era verificabil. La acea vreme lucra cu ziua 
întocmind bibliografii pentru diverşi cercetători. Făcea totul în 
exces. Sforăia zgomotos şi rîdea sănătos. L-am întrebat la o 
cană de ceai negru (şi aceea foarte concentrată; jumătate apă, 
jumătate frunze de ceai) ce ar vrea totuşi să ajungă, ce ar vrea 
să se facă într-o lume ideală. Mi-a răspuns senin, rîzînd cu 
putere printre dinţii lipsă, cu capul dat pe spate: „Vreau să fiu 
musafiru’ lu’ Dumnezău!” Nu ştia ce spune... 

 

Două perspective asupra celei mai înalte fericiri 

 
La începutul acestui an mi-am întrebat studenţii, m-am 

întrebat pe mine însumi, apoi biserica pe care o păstoresc: „Ce 
anume ar trebui să se întîmple în acest an ca fericirea să ne fie 
garantată măcar 12 luni?” La întrebarea aceasta răspunsul 
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reflex pentru fiecare dintre noi este cît mai „spiritual” cu 
putinţă: „să facem voia Lui”, „să ducem pe cineva la Domnul”, 
„să fim ca Avram sau ca Ilie, ca Maria faţă de Marta” etc. Dacă 
am fi mai puţin ipocriţi, ne-am desfăşura listele cu lucruri pe 
care le-am dori în proprietate şi am recunoaşte dorinţele adînci 
şi ascunse ale inimii, cerînd printre altele sănătate, că este mai 
bună decît toate, pentru noi, copiii şi nepoţii noştri. Scriptura 
ne îndeamnă să visăm la nevisat, să dorim imposibilul, să 
tînjim după ceea ce este cu greu de verbalizat. 

 

Cum ne răspunde Scriptura? 

 
Domnul este Păstorul meu:  
nu voi duce lipsă de nimic. 
El mă paşte în păşuni verzi,  
şi mă duce la ape de odihnă; 
îmi înviorează sufletul,  
şi mă povăţuieşte pe cărări drepte,  
din pricina Numelui Său. 
 
Chiar dacă ar fi să umblu  
prin valea umbrei morţii,  
nu mă tem de nici un rău,  
căci Tu eşti cu mine.  
Toiagul şi nuiaua Ta mă mîngîie. 
 
Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei;  
îmi ungi capul cu untdelemn,  
şi paharul meu este plin de dă peste el. 
Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi  
în toate zilele vieţii mele,  
şi voi locui în Casa Domnului  
pînă la sfîrşitul zilelor mele. 
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Două timpuri gramaticale: prezentul lipsurilor şi 

viitorul completitudinii 

 
Citind textul psalmului din nou, cu atenţie, am început să 

realizez de unde vine disconfortul lecturii. Formele gramaticale 
se schimbă. Ca între două coperţi, textul de mijloc este cuprins 
în forme de viitor. Mijlocul este la prezent. Primul şi ultimul 
verset sunt la viitor pentru a ne proiecta spre ceea ce va să vie. 
Este un viitor etern, cu aspect continuativ, nu secvenţial 
fragmentat. 

Versetul 1 spune: Nu voi duce lipsă de nimic. Este timpul 
potrivit: un viitor în care nu voi duce lipsă de nimic, un timp al 
completitudinii care va urma acestei vremi în care îmi lipsesc 
deja tot felul de lucruri lîngă mine şi în mine; pîinea şi banii, 
dinţii şi părul, unul din copii sau unul din părinţi. Am lipsuri 
felurite: vecini prea mulţi sau prieteni prea puţini, sunt lipsit de 
frumuseţea, mintea, bogăţiile, sănătatea pe care alţii le au mai 
mul decît mine, iar mie îmi prisoseşte doar conştienţa lipsei. 
Frustrant gînd.  

Versetul 6 este tot la viitor: Da, fericirea şi îndurarea mă 

vor însoţi. Se întîmplă deja, dar săvîrşirea se va petrece doar în 
viitor. Fericirea deplină se poate conjuga doar la timpul viitor, 
după ce vei fi conjugat îndurarea la prezent. Însă cele două 
verbe nu pot merge decît împreună. Nu poţi înţelege fericirea 
dacă nu ai înţeles îndurarea harului. Şi aceasta este o formă a 
fericirii – să respiri uşurat că ai scăpat precum un copil care 
simte cum palma tatălui i-a trecut pe la spate, ratînd. Tatăl 
zîmbeşte acceptînd ratarea disciplinării şi nu mai încearcă. 
Aceasta e o primă înţelegere a fericirii - fericirea ca absenţă a 
răului şi a pedepsei. Cel rău a venit să rupă, să fure să 
prăpădească, dar noi suntem întregi. Minune! Plata păcatului 
este pedeapsa şi distrugerea, dar noi trăim. Fericirea rezultă din 
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conştientizarea îndurării. Acestea sunt fericirea, mulţumirea şi 
pacea pe care numai credinciosul care cunoaşte pedeapsa şi ştie 
de ce a scăpat le poate avea. Noi toţi merităm urîţenia, moartea, 
ura, dar avem parte de sănătate, viaţă şi dragoste! 

Mai este ceva: Voi locui în Casa Domnului. Există o 
formă superioară a fericirii, mai mult decît bucuria că palma 
Domnului a vîjîit pe lîngă urechea ta fără să te atingă; mai mult 
decît împlinirea că eşti plin de ceea ce nu îţi lipseşte. Există o 
altă formă a fericirii raiului. Viitorul acesta este atît de apăsat 
încît să îi rămînă urma pentru eternitate. 

Textul din mijloc este ca o legănare în scrînciob64. Între 
acum-ul lipsei şi viitorul completitudinii, viaţa este ca atingerea 
pămîntului cu talpa a copilului care vrea să oprească legănarea. 

Tot ceea ce este în mijloc este la prezent. Aranjez verbele 
astfel ca să vedem mai bine tensiunea:  

 
El mă paşte,  El mă duce,  El mă mîngîie,  
Tu îmi întinzi,  Tu îmi ungi,  Tu îmi torni. 
 

Două metafore: păstorul şi sluga 

 

Domnul este păstorul meu. La fiecare citire a psalmului 
am văzut o primă metaforă reluată în profeţi şi în Ioan capitolul 
10: păstorul şi oile.  

Cine este cine? Domnul este păstorul şi turma este 
poporul Lui. Eu sunt oaia care nu ştie, dar este ştiută şi 
cunoscută pe nume. El este Păstorul care ştie şi calea şi cum să 
ne ducă şi să ne aducă în staulul acela. El „ne paşte spre”, ne 
„înviorează la” , „ne povăţuieşte în”. În acest pasaj verbele vin 
în avalanşă. 

El mă paşte în păşuni verzi. El nu numai că ştie oile pe 
nume, ci le scoate la păşune. Am păscut vaci. Am scos cu greu 
                                                 
64 Leagăn, variantă regională.  
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capre din curte şi recunosc în relaţia mea cu Domnul această 
încăpăţînare de a nu ieşi din staul spre păşune, fiindcă ştiu că 
între ieslea din spatele curţii şi păşune sunt praf şi ciulini, colb 
şi scaieţi. M-aş propti ca o capră în gura porţii să nu ies. 
Credinţa mea este o manifestare de încredere, uneori oarbă, că 
atunci cînd văd spinii şi pălămida lipindu-se de mine pe drum, 
ştiu că dincolo de colbul drumului este păşunea verde. Nu îmi 
place pe unde mă duce, dar visez la locul spre care mă poartă. 
Am ajuns. Mi-ar plăcea să pietrific pentru o vreme fericirea 
păşunilor verzi, a liniştii şi, mai multe vremi, să nu îmi mai 
crească copiii, să rămînă drăgălaşi, să nu plece de acasă, să nu 
se mărite şi să nu se însoare, să rămînem cu toţii tineri, cu părul 
pe cap şi dinţii în gură, fără să ni se şifoneze faţa. Dacă viaţa ar 
fi un album în care să ne punem fotografiile cele mai reuşite, ar 
fi numai verde de păşune peste tot. 

Mă duce la ape de odihnă. Am ajuns deseori în viaţă la 
păşuni verzi şi, ca la „nămiază”, cînd vin căldurile, mă 
prăbuşesc de bine şi sătul. Dar din nou vrea să pornesc la drum. 
N-am uitat că în faţă sunt colbul şi ciulinii. Credinţa mă 
împinge să îl urmez pentru că, dacă îmi ştie păşunile, ştie şi 
unde sunt izvoarele. M-am obişnuit în păşuni. Nu ştiu ce îmi 
pregăteşte în drum spre ape şi adesea simt că atunci cînd nu 
vreau să mă mişc mai departe, mă smulge din lanţ.  

Îmi place să stau de vorbă cu bătrînii. Am observat că 
sunt de două feluri. Unii care îmbătrînesc rău, în frustrări şi 
mînie, gîndindu-se la ceea ce au avut şi nu mai au, şi cei care 
îşi privesc cărunteţile ca pe un argint de preţ; sunt frumoşi şi 
împăcaţi. Au ajuns la ape de odihnă. 

Mă povăţuieşte pe cărări drepte. Între staul şi păşune, 
între păşune şi ape, între ape şi staulul-acasă, el mă povăţuieşte 
pe cărările drepte, întotdeauna în acelaşi fel. Sfatul şi povaţa 
vin pe cărări îndreptate. În adevăr, prin lumina Lui vedem 
lumina. Cînd te-ai pierdut de turmă, în locuri de pierzare, te 
păstoreşte înapoi în turmă, pe cărările drepte ale neprihănirii. 
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Dacă ai mers pe cărări de păşune, pe cărări de ape de odihnă, 
de ce nu mergi mai departe pe cărările îndreptate de El? Este 
un loc la care Păstorul nu doreşte să ajungă: în spinii în care te-
ai încurcat. Dar se duce numaidecît pentru a te recupera. Sunt 
locuri în care Domnul nu mai vrea să se ducă. Te lasă în voia 
minţii tale blestemate, în încăpăţînare, tot mai adînc în 
nelegiurire. Dacă eşti capră, şi nu oaie, te lasă pe drumul tău şi 
ai să-ţi vezi de drum. 

Urmează lucrul cel mai spectaculos. O turnură realizată 
printr-un oximoron demn de Creangă povestind cum îl mîngîia 
maică-sa cu culeşerul65. 

Te paşte, te duce, te povăţuieşte, te mîgîie. Pînă aici sună 
bine, dar urmează o năucitoare schimbare de direcţie. Te 
mîngîie cu toiagul şi nuiaua. Ironie? Textul se întunecă şi mai 
mult. Devine şi mai apăsător, aproape de limita înţelegerii 
noastre. Înţeleg ironia, dar Domnul mă apasă şi mai mult în 
vreme de apăsare? Cum adică mă mîngîie cu nuiaua, dar cu 
toiagul. Şi unde? Tocmai în Valea umbrei morţii? Şi bătut, şi 
cu banii luaţi? În necaz. mai mult necaz? După val, un alt val?  

După legănarea între păşune şi apele de odihnă urmează 
o abruptă întîlnire cu durerea autentică. Suferinţele ieşirii din 
staul spre păşune, ciuda celui care este mutat din păşune spre 
ape nu sunt vrednice să fie puse alături de necazul celui care 
este bătut în umbră, rănit peste rană.  

„De ce este aşa?”, l-am întrebat pe Păstorul meu. Pentru 
că acum eşti leşinat şi înmuiat. Acum te pot prelucra. Acum 
lutul este moale şi dacă te strîng mai tare obţin forma 
desăvîrşită. Dar mai este un răspuns: „Cînd ai ajuns în Vale, 
oaie încăpăţînată şi plină de ciulini, aşa cum ai făcut la staul 
cînd nu voiai să te mişti spre păşune, aşa cum ai făcut pe 
păşune, cînd nu voiai să te duci spre ape, aşa faci acum, dar te-
ai aşezat descurajată jos, pe apele reci ale canionului din care 
nu mai vezi ieşirea,  te lovesc ca să ieşi din Vale; te bat ca să te 
                                                 
65 Mestecăul, făcăleţul pentru mămăligă.  
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mişti înainte spre Lumină. La păşune şi la izvoare te-ai mişcat 
singură. Acum, dacă n-aş pune joarda pe tine, ai muri în 
umbre”. 

 

Oaie la masă?  

 
Imaginea se încheie şi abia acum urmează surpriza: 

Psalmul nu este o meditaţie păstorească a păstorului David care 
ajunge rege, ci o meditaţie a regelui care îşi aminteşte de 
vremea cînd era păstor. Marea surpriză de care avem parte, şi 
care aproape că ne taie răsuflarea la lectura atentă a unui text 
parcă prea scurt pentru o răsturnare atît de spectaculoasă, este 
că nu avem parte de o singură metaforă şi . Şi noi care credeam 
că psalmul are o singură imagine, iar continuarea arată felul în 
care oaia este vindecată de rană cu untdelemn! Ceva rămîne 
straniu. N-am văzut oi care să bea din pahar şi cărora să li se 
întindă faţa de masă. 

„Tu îmi întinzi masa, îmi ungi capul cu undelemn şi 
paharul mi-l umpli de dă peste el.” Din nou, trebuie să ne 
punem întrebarea: „Cine este cine?” Cine-i Domnul, cine 
suntem noi? 

Cine stă la masă? Noi.  
Cine întinde masa? Domnul  
Cine umple paharul? Domnul  
Cine este cel care mă unge pe cap? Domnul 
Cine este Domnul? Gazda?  
Nu, aproape că ne este frică să spunem: El este Slujitorul 

de această dată, Robul. 
Dintr-o dată imaginea se răstoarnă: pînă acum era cu 

toiagul şi cu nuiaua la spatele nostru, El păstorul şi noi oile 
pline de colb şi scaieţi, dar acum El este robul şi noi, o 
împărăţie de preoţi. Prima metaforă este schimbată atît de rapid 
încît nu sesizăm cît de dramatic este virajul textului. 
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În prima parte suntem obligaţi să ne identificăm cu o oaie 
care depinde de porunca şi îndreptarea păstorului. În a doua 
parte ni se sugerează că suntem împăraţi şi, culmea, Domnul ne 
toarnă în pahar ca un serv, ne intinde masa ca o gazdă grijulie. 

În şirul acesta se înscrie şi istoria din Ioan capitolul 13. 
Isus i-a iubit pînă la capăt. Iubirea pînă la capăt se arată nu doar 
la păşuni, la ape de odihnă sau în valea umbrei. A iubi pînă la 
capăt înseamnă a lua chip de Rob. Iubirea Sa pînă la capăt vine 
ca parte a sacrificiului său: El însuşi ne va întinde masa. El 
însuşi s-a dus să ne pregătească un loc, să pună paharele pentru 
fiecare, să ne aranjeze farfuriile în dreptul scaunelor de 
împăraţi. Domnul s-a dus să întindă masa, să ne întindă NOUĂ 
masa. A pregătit paharul pentru fiecare şi el este deja plin. 
Totul este aranjat. Pentru fiecare are un corn cu ungerea 
împărătească. Apoi, în Ioan 14 ne spune din nou că s-a dus să 
ne pregătească un loc, ba mai multe locaşuri. Ne spune aceste 
lucruri ca să nu cumva să ne pierdem inima şi nădejdea în 
Valea Umbrei Morţii. 

Abia acum ajungem la culmea înţelesului, la adîncimea 
celor spuse în acest atît de cunoscut şi scurt psalm. Perspectiva 
corectă asupra fericirii ne este dată dacă înţelegem starea de 
acum prin starea care va să vie, dacă înţelegem metafora 1 prin 
metafora 2. Ni se deschid uşile prin care pătrunde lumina 
cerului după umblarea prin valea umbrei. Înţeleg nuiaua şi 
toiagul prin încălţările, inelul şi mantaua de fiu. Priveşti din 
valea umbrei morţii tu, oaie cu scaieţi care se vede oaspete la 
masa Domnului, invitat la Nunta Mielului, fiu pierdut cu inel, 
cu manta şi cu viţel îngrăşat. 
Ca pe o oaie încăpăţînată care vrea în curte, nu la păşune, , şi 
nici la ape odată ajunsă la păşune, El mă mînă cu toiagul ca să 
mă ducă acolo unde firea nu mă trage şi unde nu îmi place. 
Vreau să mă ia şi să mă ademenească spre ospăţul ceresc. 
Păşunea trebuie înţeleasă prin albeaţa mesei întinse de el şi prin 
luminile ospăţului. Apele de odihnă de acum se văd prin 
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paharul prea plin turnat de El. Iar valea umbrei morţii este 
înţeleasă prin pregătirea pentru îngropăciunea firii pămînteşti 
prin undelemnul turnat pe cap. Vom muri şi vom fi domni! 
Acum, pentru o vreme, sunt un vultur care se tîrşeşte ca o găină 
pe pămînt, dar vine clipa cînd mă voi înălţa în vînt plin de 
graţie; sunt un vierme plin de unsori care va deveni fluture 
diafan; sau, ca în povestea românească, porcul va deveni prinţ. 
Tot aşa, oaia va ajunge împărat. 

 

Două stări: fericirea şi îndurarea 

 
De aceea mă însoţesc şi acum fericirea şi îndurarea. Voi 

locui cu Domnul, în faţa Domnului, la masa Domnului. Îi voi fi 
comesean şi conviv. El gazda, noi oaspeţii. El stăpînul, noi în 
casa Lui, la lux şi la bine.  

Ameţitoare perspectivă. Asta îmi doresc. Vreau să ating 
cea mai înaltă fericire, să fiu oaspetele Domnului la masa 
pregătită de El. Tot El vrea să intre la noi, să ia în stăpînire casa 
mea de acum să o preschimbe în Casa Lui. Da, mă ţine o vreme 
aici, pentru a mă muta apoi definitiv în Casa Lui.  

Sunt aşa de curios că vreau să mor cît mai curînd, iar 
gîndul morţii îmi dă nu numai pace, ci mă face să-mi frec 
mîinile de curiozitate şi nerăbdare. Sar ca fiul meu în sus 
animat de orizontul în care înmugureşte aşteptarea că va primi 
ceva „mai bun”. Am aceeaşi înfiorare pe care ţi-o dă Introitus-
ul din Requiem-ul lui Mozzart – spaimă şi glorie, pace şi 
înfiorare. Sanctus şi Benedictus sunt alături de Dies Irae. 

Bucuria autentică a creştinului este între viaţă şi moarte, 
între păşune şi ospăţ, între valea umbrei morţii şi nunta 
mielului. Cum trăim între acestea două şi pentru ceea ce 
urmează, asta este esenţa credinţei noastre! Sunt bucuros că 
ştiu cine sunt într-o vale umbrită în care ne pipăim feţele ca să 
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ne înţelegem pe noi înşine, alergînd fără ţel şi direcţie. Eu ştiu 
cine sunt: oaie sortită să ajungă rege. Ştiu unde şi cum merg: pe 
căi drepte, ca să stau la masă cu Cel Drept! 

 

Rege sau musafir? 

 
Acum ştiu ce vreau să mă fac cînd „o să fiu mare”! Ştiu 

ce vreau să devin cînd voi deveni. Ştiu cum voi trăi cînd voi 
trăi cu adevărat! Aş vrea să fiu musafirul lui Dumnezeu! 

Abia aştept să mă alinte El, să mă ţină la piept, pe mine 
personal, să-mi şteargă orice lacrimă, să mă asculte cu cotul în 
bărbie, răbdător, aşa cum îi ascultă fascinat cum îi povestesc 
toţi ce vor fi avut ceva de spus în faţa Lui, de pildă martirii care 
au fost tăiaţi în faţa copiilor sau fierţi de vii în locomotivele din 
China sau aceia care au petrecut cu El, fără să-L fi văzut, în 
puşcăriile comuniste sau aceia de care lumea nu a fost 
vrednică.  

 
O formă elementară a fericirii este harul şi îndurarea din 

partea Domnului. Să fii scăpat, rob eliberat, slujitor al Lui aici 
pe pămînt, folosit de El. Dar mai mare fericire decît asta este să 
fii prietenul Lui, oaspetele Lui. Asta vrea să ne spună prin 
Psalmul 23 un păstor de oi ajuns împărat care vorbeşte despre o 
oaie care ajunge musafirul lui Dumnezeu.  

Frumuseţea Cinei Domnului este că luăm acum, în staul, 
pe fugă, o gustare, dar rămînînd cu gîndul la masa cea fără de 
sfîrşit ce va să vină. Avem o promisiune şi o anticipare a ceea 
ce va veni deplin. Cînd ai siguranţa că valea umbrei morţii se 
termină, cînd eşti umilit de alţii, dar te comporţi ca un împărat-
preot, cînd ştii că, deşi aici ai tot felul de ratări, El va spune  
vino rob bun şi credincios, cînd ştii că vei fi primit de El în 
braţele Lui, cînd ai perspectiva că eşti împărat, atunci ai pacea 
care întrece orice pricepere şi inima nu ţi se mai tulbură.  
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Nu ştim ce urmează. Nu ştim ce veşti vom primi sau dacă 
ziua necazului va veni curînd pentru fiecare dintre noi. Cu toate 
acestea, fericirea şi îndurarea ne însoţesc. Pacea pe care lumea 
nu o poate da găseşte-o în casa Domnului! Pacea care întrece 
orice pricepere să vină peste tine atunci cînd nu mai pricepi 
nimic din viaţă!  

E ceva să scapi atunci cînd ar trebui de fapt să fii prins. 
Apare o formă neprelucrată de bucurie nătîngă. E cu totul 
altceva să ai mulţumirea de a fi aflat hrană pe păşuni. Chiar 
mai mult decît atît este să ai plăcerea de a sorbii din izvoarele 
apelor liniştite. Dar mai mult decît toate acestea este să te 
primească Dumnezeu la masă; să stea Dumnezeu însuşi să te 
alinte, să îţi lege rănile, să îţi îndepărteze cicatricile, să îţi spele 
picioarele; tu să stai jos şi El să îţi toarne în pahar; să îţi asculte 
istoriile şi să îţi şteargă lacrimile; să te legene El ca tu să 
adormi în pace66; să petreci atît de mult timp împreună cu 
Domnul încît El să fie pentru tine mai mult decît frate şi 
cumnat, tată şi mamă, soţie şi copil; să te ai atît de bine cu El 
încît El să se fălească cu cel care i-a venit ca musafir pentru 
vecie. Moartea mea este desăvîrşirea mea promisă prin Învierea 
Lui.  

 
M-am mai gîndit. Deşi vrea cu tot dinadinsul să îmi 

toarne undelemnul de ungere împărătească pe cap, vreau să 
rămîn doar musafirul Lui. Atît îmi ajunge. Rămînă El Rege, 
pentru că singura mea şansă de a mă transforma din oaie în 
rege, după ce voi trece dincolo de Vale, mi-a fost dată prin 
faptul că El, Regele, s-a făcut Miel şi a trecut biruitor prin 
valea umbrei morţii. 

 

                                                 
66 Metafora este tare, dar se găseşte în Psalmul 131.  


