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Andrew Lloyd Weber a regizat în anii �70 opera rock �Jesus
Christ Superstar�, iar cronicile de atunci au numit acest gen

artistic fie ca �blasfemiator!� fie ca �plin de inspiraþie!� Acolo, Maria
Magdalena cânta un cântec despre Isus intitulat �Nu ºtiu cum sã
te iubesc� ºi care a devenit un hit în topurile muzicale.

Pe lângã portretizarea atitudinii romantice a Mariei Magdalena
faþã de Isus (ºi care nu are nici o bazã scripturalã), cântecul mai
conþine un vers care readuce în atenþie o prejudecatã comunã despre
Isus. Maria cântã: �E un om/ E doar un om�.

Aceasta e o prejudecatã.
Isus este un om ºi s-a nãscut ca fiinþã omeneascã într-o iesle,

printre vite; mirosul de grajd ºi de baligã au fost printre primele cu
care simþurile Lui proaspãt deºteptate în lume au luat cunoºtinþã.

Dar, în ciuda acestui mit, Isus este mai mult decât atât. Biblia
descrie cu claritate natura dualã a lui Hristos: �Sã aveþi în voi gândul
acesta, care era în Hristos Isus: El, mãcar cã avea chipul lui
Dumnezeu, totuºi n-a crezut ca un lucru de apucat sã fie deopotrivã
cu Dumnezeu, ci S-a dezbrãcat pe sine însuºi ºi a luat un chip de
rob, fãcîndu-Se asemenea oamenilor� (Filipeni 2:5�7).

De sute de ani oamenii se strãduiesc sã înþeleagã natura dualã a
lui Isus. Uneori creºtinii (sau necreºtinii, asemeni talentatului
Andrew Lloyd Weber) au subliniat atât de mult umanitatea lui
Isus încât au ajuns sã-i umbreascã divinitatea. Alþii au greºit
contrabalansând în sensul celãlalt, iar ca rezultat, înþelegerea lui
Isus este parþialã. Cuvântul lui Hristos e însã clar. El este
�Dumnezeu este cu noi� (Matei 1:23); totuºi, El mai este în toate
privinþele ºi �Omul Isus Hristos!� (1 Timotei 2:5)

Povestea celor 1001 de nopþi ne spune despre obiceiul califului
din Bagdad de-a umbla pe strãzile oraºului, zdrenþãros ºi murdar
pentru a descoperi �la prima mânã� cum trãiesc oamenii. Isus a
fãcut infinit mai multe decât acel calif. Nu ºi-a sacrificat doar
temporar regalitatea, ci s-a îmbrãcat în straiele umanitãþii,
acoperindu-ºi natura divinã. A coborât pe pãmânt din Ceruri unde
este Domn peste toate lucrurile.

Ioan, ucenicul lui Isus, cel care a pãºit alãturi de El în praful
drumurilor ºi a împãrþit cu El hrana pãmânteascã, pâinea ºi peºtele,
a scris despre cel pe care l-a cunoscut ca om întreg:
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La început era Cuvântul ºi Cuvântul era cu Dumnezeu ºi
Cuvântul era Dumnezeu.

Ioan 1:1

ªi, în faimosul sãu prolog din Evanghelie, Ioan nu lasã loc de
nici unei îndoieli cu privire la cel la care se referã ca fiind
�Cuvântul�:

ªi Cuvântul S-a fãcut trup ºi a locuit printre noi, plin de har ºi
de adevãr. ªi noi am privit slava Lui, o slavã întocmai ca slava
singurului nãscut din tatãl.

Ioan 1:14

Temã de casã

Înfruntã prejudecata lui Isus superstar rezolvând urmãtoarele:

Isus ºi ucenicii Sãi erau evrei care aveau reguli stricte privitoare
la închinare ºi, mai ales, la obiectul închinãrii. Citeºte urmãtoarele
pasaje din Scripturã ºi menþioneazã în spaþiul lãsat liber, care este
singurul obiect de închinare potrivit, aºa cum transpare el din aceste
versete.

Exod 20:3 __________________________________________

Deuteronom 6:14�15 ________________________________

Luca 4:8 ___________________________________________

Acum citeºte versetele urmãtoare ºi aratã, conform Scripturii,
cine face obiectul închinãrii despre care vorbesc pasajele:

Matei 2:2,11 ________________________________________

Matei 28:17_________________________________________

Evrei 1:6 ___________________________________________
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Câtã vreme Scriptura este clarã ca lumina când afirmã cã trebuie
sã ne închinãm doar lui Dumnezeu, putem trage vreo concluzie
din versetele de mai sus privindu-l pe Isus?


