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RECENZIE CARTE

„Calomnierea lui Isus”, Erwin Lutzer,
Societatea Biblică din România, Oradea

N

u există biografie mai răstălmăcită ca cea a lui Isus.
Din primul secol și până în
prezent, în moduri și intensități diferite,
persoana și activitatea lui Hristos a fost
atinsă de tot felul de răutăți. Unele inocente, clădite pe o pură necunoaștere,
altele vinovate, forjate în culisele ereziei
milenare. Isus devine astfel (și va rămâne
așa) personajul cel mai controversat al
tuturor timpurilor, figura spre care privesc toți, din toate direcțiile, și asupra
căreia se proiectează cele mai diferite
rezoluții.
În cartea sa, Calomnierea lui
Isus (Oradea: Societatea Biblică din
România), Erwin Lutzer identifică
șase minciuni pe care le spune lumea
despre Omul care a afirmat că este
Dumnezeu. Pastor principal al Bisericii
Moody din Chicago, autor de succes și
conferențiar îndrăgit, Lutzer este cunoscut publicului evanghelic din România.
Scrierile sale sunt deopotrivă incitante
și bine documentate, purtând în ele o
permanentă bucurie. Indiferent de subiectul abordat, simți că autorul îți e
aproape, precum un frate mai mare candid și priceput.

Lucrarea pe care-o prezentăm aici
se înscrie și ea pe aceeași linie. Cele șase
minciuni rescriu, într-un fel, principalele erezii cristologice care au bântuit
istoria creștinismului. Să le enumerăm:
(1) A fost găsit mormântul familiei lui
Isus; (2) Isus nu a fost răstignit; (3) Iuda
I-a făcut o favoare lui Isus; (4) Isus a fost
doar un om; (5) Isus a avut un secret întunecat; (6) Isus este doar una dintre căi.
Avem aici o paletă hermeneutică
largă, cu implicații dogmatice extrem
de interesante. De la găselnițe naive
(precum pretinsul mormânt) și până
la ecumenismul derapat al ultimilor
ani (Isus e una dintre căi), parcurgem
toate treptele decăderii. Pe măsură ce
omul se civilizează și se simte tot mai
stăpân pe el însuși și pe Univers, relația
lui cu Hristos devine tot mai problematică. A fost mereu gata să creadă o fantezie, decât să sondeze cu onestitate validitatea unui adevăr textual. Canonicitatea cărților Noului Testament a fost
străpunsă cu săgețile incandescente ale
scepticismului. Ezoterismul a părut întotdeauna mai atrăgător decât stabilitatea conferită de Biserica lui Hristos,
singura instituție divino-umană în care
visul lui Dumnezeu pentru
oameni devine realitate.
În fața unor asemenea provocări, fiecare creștin trebuie
să fie un mic apologet. Iar un
apologet are nevoie de convingeri puternice pe de o parte și
de argumente solide pe de alta.
Numai o astfel de înarmare ne
dă sorți de izbândă, nu clișeele
care circulă printre noi sau impresiile romantice pe care unii
încă se mai bazează. Or, această
carte furnizează un asemenea
material. Într-un stil accesibil,
autorul demontează rând pe
rând izvodirile minții și cutezanța adversarilor. Falsul este
identificat cu precizie, iar adevărul este restaurat cu eleganță
și onestitate. Citind-o, ai dulcea
stare de siguranță la care toți
râvnim, mai ales într-o lume
care ne agasează în fel și chip.
Ți se repetă lucruri pe care le
știai, dar ți se aduc și elemente
noi. Arheologia și istoria sunt

puse la lucru alături de textul biblic, iar
măiestria cu care acestea sunt combinate
uimește până la detaliu.
Recomand această carte mai ales
celor noi în credință, dar și tinerilor
crescuți de mici cu predici și cântări.
Însă, pe de altă parte, o recomand drept
material avizat și predicatorilor noștri.
Adesea avem nevoie de împrospătare,
de o înțelegere nouă a unor adevăruri
milenare. Aceată carte este un alt mod
de a te apropia de Isus, de a-L înțelege și de
a-I apăra imaginea. Dacă El este Adevărul și dacă noi suntem chemați să
trăim în adevăr, atunci proclamarea
lui nu este decât o urmare firească a
acestui fapt. Să o facem în fața calomniatorilor, oricare ar fi aceștia!

GHIȚĂ MOCAN
„Să ştii că în zilele din urmă vor fi
vremuri grele. Căci oamenii vor fi
iubitori de sine, iubitori de bani,
lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori,
fără evlavie, fără dragoste firească,
neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,
vânzători, obraznici, îngâmfaţi;
iubitori mai mult de plăceri decât
iubitori de Dumnezeu; având doar
o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i
puterea. Depărtează-te de oamenii
aceştia. Sunt printre ei unii care se
vâră prin case şi momesc pe femeile
uşuratice, îngreuiate de păcate şi
frământate de felurite pofte, care
învaţă întotdeauna, şi nu pot ajunge
niciodată la deplina cunoştinţă a
adevărului. După cum Iane şi
Iambre s-au împotrivit lui Moise,
tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt
stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa. Dar nu vor mai
înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a
celor doi oameni.” (2 Timotei 3.1-9)

Surprizele Învierii
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imineața primei zile a săptămânii de după răstignirea Domnului Isus Hristos a
fost marcată de un eveniment care a adus pentru mulți oameni groază și stupefacție. În același timp, pentru alți oameni, același eveniment a adus o mare
bucurie, chiar dacă și pentru ei surpriza a fost însoțită de uimire și de teamă.
În prima categorie intră, în primul rând, preoții cei mai de seamă, cărturarii și fariseii, care I S-au împotrivit tot timpul Mântuitorului, nerecunoscând în El pe Mesia cel
așteptat, în ciuda propovăduirii pline de putere și a minunilor pe care numai Fiul lui
Dumnezeu le putea face. Aceștia, tocmai când se bucurau că, în sfârșit, au reușit să scape
de El, răstignindu-l prin mâna cotropitorilor romani, au constatat cu stupefacție că de ce
le-a fost teamă nu au scăpat, chiar dacă își luaseră toate măsurile de precauție, punând o
gardă de soldați la mormânt și sigilându-l.
Tot în prima categorie intră și soldații care au fost puși să păzească mormântul. Probabil se crezuseră norocoși să primească o astfel de misiune, căci ce pericol putea fi din
partea unui mort, iar de vreo amenințare din partea ucenicilor celui răstignit nu se așteptau
să aibă parte: auziseră că toți fugiseră înspăimântați, atunci când Învățătorul lor fusese
arestat. Însă la revărsatul zorilor zilei de duminică, pământul s-a cutremurat, „...căci un
înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului
și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada” (Matei 28.2-3). Soldații au tremurat de frică și au rămas ca niște morți. La asta nu se așteptaseră!
Mai mult, înlemniți, au ascultat cu groază cum ființa aceea strălucitoare le spune femeilor care
veniseră la mormânt că Isus, mortul pe care ei îl păziseră, a ÎNVIAT! Când și-au mai revenit
din spaimă, după ce plecaseră femeile, iar îngerul dispăruse, și-au dat seama că trebuie să anunțe
pe preoții cei mai de seamă de eșecul misiunii lor, iar pedeapsa pentru astfel de faptă era moartea!
Însă, au fost surprinși din nou, când, după ce le-au relatat ce se întâmplase, preoții cei mai
de seamă le-au dat mulți bani și i-au învățat să mintă despre cele întâmplate și să spună
că: „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și L-au furat” (Matei 28.13).
Banii și asigurarea că vor avea ei grijă să nu pățească nimic i-a convins... Și așa au făcut!
În cea de-a doua categorie de oameni, care s-au bucurat, intră în primul rând sfintele
femei care au venit dis de dimineață la mormânt pentru a termina îmbălsămarea trupului
Învățătorului: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, Ioana și Salome. Triste, mergeau
îngândurate spre mormânt, întrebându-se cine le va prăvăli piatra cea grea de la intrarea
mormântului. Când au ajuns la mormânt, însă, au constatat cu surprindere că piatra fusese
prăvălită, iar când au intrat în mormânt au văzut înspăimântate un înger. Dar vestea pe
care acesta le-a dat-o, chiar dacă era neverosimilă, le-a umplut de bucurie: Isus era viu,
a înviat! Și și-au adus aminte de cuvintele lui Isus când era în Galileea: „Fiul omului trebuie
să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit, și a treia zi să învie” (Luca 24.7).
Ucenicii, deși oamenii care au stat cel mai mult în preajma Mântuitorului și care știau
despre ceea ce urma să se întâmple chiar de la Învățătorul lor și ar fi trebuit să aștepte
cu nerăbdare împlinirea cuvintelor lui Isus, se ascundeau de frica iudeilor și plângeau și se
tânguiau. Când au primit vestea învierii Domnului de la sfintele femei „Cuvintele acestea li
se păreau apostolilor basme și nu le credeau.” (Luca 24.11). Însă vestea învierii Domnului
le-a fost adusă și de Luca și Cleopa, care se întâlniseră cu Isus pe drumul spre Emaus, și chiar
în momentul acela „...însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis: «Pace vouă!»” (Luca 24.13).
Frica și spaima i-a cuprins, și credeau că văd un duh. Chiar și după ce Isus le-a arătat mâinile
și picioarele Sale, de bucurie, ei încă nu credeau și se mirau, fiind nevoie ca Domnul să mănânce
înaintea lor o bucată de pește fript și un fagure de miere, ca să creadă. După ce Domnul Isus a
fost înălțat la cer, „...ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie” (Luca 24.52).
Și astăzi, după aproape două milenii, lumea se împarte în aceleași două mari categorii: cei
care nu cred și I se împotrivesc lui Hristos, luptând împotriva celor care Îl urmează și Îl slujesc și aceștia din urmă, care așteaptă cu nerăbdare împlinirea promisiunii Mântuitorului:
revenirea pe norii cerului pentru a-Și răpi Biserica Sa!
Însă, ca și la Înviere, atunci când se va petrece, acest eveniment îi va lua prin surprindere
atât pe unii, cât și pe ceilalți, primii constatând cu groază că ceea ce au contestat este real
și urmează pedeapsa veșnică, iar ceilalți, constatând plini de bucurie că așteptarea lor a
luat sfârșit: „Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui
Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii,
care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul
în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tes. 4.16-17).

DANIEL PURDEL,
Redactor - șef

Primăvara
Atâtea păsări cântătoare
atâtea flori în lung și-n lat!
Ori nu-s acestea toate oare
spre slava Celui Înviat?
Ce înțelept și prin ce lege
aduce-atâtea frumuseți,
de nu nemuritorul Rege
maestrul făuritor de vieți?
Un ghiocel din mușchi se-arată
și-un strop de rouă dă-n vileag.
Nu-i oare lacrimă curată
de bucurie și de drag?
Mireasma dulce și jilavă
din liliac și din salcâm
ce-i alta decât imn de slavă
către-al tăriilor tărâm?
Ce vrea să spună fulguirea
ce-mbracă ramuri de cireși,
de nu-i în ea neprihănirea
celui Ales între aleși?
Sub soarele ce se răsfrânge
lalele roșii ies pe grui.
Nu-s oare stropii cei de sânge
ce-au picurat sub pașii Lui?
Iar când se-nalță-ntre boschete
narcise galbene în zori,
nu-s oare tainice trompete,
nu-s oare crainici vestitori?
Atâtea păsări cântătoare
atâta soare revărsat!...
Ori nu-s acestea toate oare
un larg „HRISTOS A ÎNVIAT!”?
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