Editorial

Respectarea
textelor sfinte

Î

n ziua de 20 mai a. c., pe
prima paginã a cotidianului israelian „Ma'ariv”
a apãrut un titlu ºocant: „Noul
Testament ars”. Articolul se
referea la viceprimarul din Or
Yehuda (în apropiere de Tel Aviv)
care a aruncat în foc sute de exemplare din Noul Testament. Alãturi,
într-o fotografie, cineva a surprins
acel moment.
Deºi mulþi jurnaliºti au acuzat
acþiunea Primãriei, rabinii nu au
condamnat gestul respectiv, nici pe
fãptaºi. Totuºi, procurorul general
israelian a cerut Poliþiei sã efectueze o anchetã. Organizaþia evreiascã
pentru drepturile omului „Anti-Defamation League” a condamnat
arderea cãrþilor, cerând, totodatã,
ca textele sfinte ale tuturor religiilor
sã fie respectate.
ªi noi, românii, am traversat
o epocã neagrã, când au fost arse
sau distruse într-un fel sau altul
Biblii ºi cãrþi religioase. În anii '80,
mii de exemplare au fost transformate în hârtie igienicã. Din
pãcate, nici dupã '89 nu a existat
totdeauna un respect pentru Noul
Testament, toate versiunile în
care apãrea Isus ºi nu Iisus fiind
respinse ºi nu de puþine ori distruse sau retrase din ºcoli, din
unitãþi militare sau hoteluri unde
erau distribuite gratuit de cãtre
Organizaþia Ghedeon.
Interesantã mi s-a pãrut reacþia unui director de hotel, care,
motivând cã are în cazare ºi mulþi
musulmani a pus condiþia ca
alãturi de testamente sã fie adus
ºi Coranul.

Într-un articol publicat de
revista „ªtiri din Israel”, de unde
am preluat informaþia cu privire
la arderea testamentelor, dr.
Gerºan Nerel scrie: „Poporul
evreu nu va uita niciodatã cum
în Evul Mediu au fost arse nenumãrate exemplare ale Talmudului, iar în timpul persecuþiei
naziste a fost distrusã orice literaturã de origine evreiascã... ”
În concluzie, ar trebui înþeles
faptul cã în aceastã privinþã nu
este vorba despre cãrþi sau persoane, ci despre Adevãrul absolut.
Societatea Biblicã Interconfesionalã din România (SBIR), la
care participã 11 denominaþiuni
creºtine, a finalizat recent o nouã
traducere a Noului Testament,
într-o colaborare foarte bunã cu
traducãtori din mai multe culte.
Existã speranþa ca aceastã versiune sã fie acceptatã de toate
bisericile. Dorinþa unanimã este
ca toþi oamenii sã ajungã la cunoº-
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tinþa adevãrului, ºi sã-L primeascã
pe Isus Hristos ca Domn ºi
Mântuitor.
SBIR a recomandat ca în
fiecare an, în toamnã, sã existe o
ZI A BIBLIEI, în care Bisericile
sã prezinte studii sau predici
despre Cuvântul lui Dumnezeu ºi
importanþa acestuia pentru omenire. La 9 octombrie a.c. a avut loc,
la Oradea, Simpozionul „Biblia ºi
spiritualitatea creºtinului”, organizat de SBIR cu participarea de
referenþi din mai multe culte,
inclusiv din Cultul Penticostal.
Sperãm ca populaþia din þara
noastrã sã dobândeascã o tot mai
mare dorinþã de a avea o Biblie,
de a o citi ºi, mai ales, de a o trãi.
Atunci va veni de la sine ºi respectul pentru Cartea Vieþii dãruitã
nouã de Dumnezeu.
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