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Cei mai mulþi americani ºi europeni ºi-l imagineazã pe Isus din
Nazaret cam ca pe Charlton Heston sau Willem Defoe �

brunet, cu ochii negri, foarte arãtos.
Ah, da, era sã uit. Mai este ºi alb. Caucazian. Puþin bronzat, poate,

dar cu siguranþã alb. Acel �alb� pe care îl poþi întâlni în California
sau Minneapolis sau în Peoria, Illinois.

Dar aceasta este o prejudecatã.
Mulþi oameni ºi miºcãri politice s-au întrecut în a perpetua

aceastã prejudecatã. Ku Klux Klan de exemplu, propovãduieºte
supremaþia protestanþilor albi asupra negrilor sau a evreilor, ºi nu
numai. Unii dintre aceºtia îºi închipuie cã Isus este unul de-ai lor
deoarece era alb, ca ºi ei.

La începuturile miºcãrii naziste conduse de Hitler, moartea lui
Isus a fost folositã pentru a aþâþa masele împotriva evreilor.
�Evanghelia� nazistã propovãduia supremaþia rasei ariene, albe,
iar adepþii ei, pretindeau cã Isus ar fi de partea lor. În cele din urmã,
era ºi El �alb�, nu-i aºa?

Cruciadele, inchiziþia, programele Rusiei þariste, importul de
sclavi înspre Lumea Nouã... Într-un cuvânt, prejudecata rasialã a
contribuit la multe din cele mai hidoase crime ºi cruzimi vãzute în
istorie.

Prejudecata rasialã este vie ºi astãzi ºi oamenii încã îl
caracterizeazã pe Isus ca pe un mântuitor anglosaxon. Imaginile
cu El sunt realizate în tonuri de roz, portocaliu pal, cu nuanþe de
piersicã. I se atribuie tenul, aspectul ºi obiceiurile caracteristice
imaginaþiei lor americane sau europene, însã Isus n-a fost nici alb
ºi nici n-a fãcut parte din clasa de mijloc.

Dupã toate probabilitãþile, Isus a fost mult mai închis la ten decât
un american sau un european comun. S-a nãscut evreu, a trãit ca
evreu ºi a rãmas evreu de-a lungul întregii Sale vieþi. Moºtenirea
lui �oacheºã�, de oriental, a fost probabil mai bine pusã în evidenþã
când a stat lângã Pilat, un roman cu piele albã.

Însã, deºi Isus a intrat pe scena istoriei într-un loc ºi într-un timp
aparte ºi a deþinut caracteristici rasiale specifice (mai puþin
americane decât a exprimat vreodatã Hollywood-ul) într-un sens
mult mai larg, Isus a depãºit barierele de rasã ºi culoare.

Era evreu ºi totuºi a vorbit liber ºi plin de respect cu o femeie
samariteanã. Ca ºi evreu, obiceiul îl împiedica sã intre în casa unui



Isus cel roz 33

om dintre neamuri, ºi totuºi, când un sutaº roman l-a rugat sã-i
vadã slujitorul bolnav de acasã, Isus i-a zis �Am sã vin ºi sã-l
tãmãduiesc�.

Când a fost rugat fierbinte de o cananeancã (ºtim cu toþii cã cei
din þinutul Cannan erau duºmanii istorici ai poporului Israel), Isus
i-a apreciat marea credinþã ºi i-a vindecat fiica.

ªi El a fost victima prejudecãþii rasiale. Trecând odatã prin þinutul
Samariei, a fost respins de samaritenii care credeau cã este un
prooroc evreu ce se îndrepta spre Ierusalim.

Societatea în care a intrat Isus când S-a întrupat fãcea trei
distincþii clare între indivizi. Drepturile acestora, privilegiile sau
statutul lor erau determinate de rasã (evreu sau neevreu), clasã
socialã (sclav sau om liber) ºi sex (bãrbat sau femeie). Vestea bunã
pe care a adus-o Isus ilustreazã o îndepãrtare radicalã de
prejudecãþile trecutului. Pavel a fost foarte elocvent în aceastã
problemã când a scris: �Cãci toþi sunteþi fii ai Lui Dumnezeu, prin
credinþa în Hristos Isus. Toþi care aþi fost botezaþi pentru Hristos,
v-aþi îmbrãcat cu Hristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai
este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bãrbãteascã, nici
parte femeiascã, fiindcã toþi sînteþi una în Hristos Isus.� (Galateni
3:26�28).

Urmaºii lui Isus trebuie sã fie asemenea Lui, nu ca pigment,
aspect ori caracteristici rasiale, ci în acceptarea ºi dragostea de
oameni, indiferent de sex, clasã socialã ori rasã.

Temã de casã

Nu te lãsa furat de prejudecata rasialã ºi rezolvã urmãtoarea
temã:

Versetele urmãtoare se referã la incidente ori pasaje citate în
acest capitol. Citeºte fiecare pasaj, noteazã în dreptul versetului
respectiv o propoziþie cheie ºi apoi scrie numerele de la 1 la 5 în
dreptul pasajelor corespunzãtoare din capitolul de faþã.

1. Luca 9:51�56 _____________________________________

2. Ioan 4:1�26 _______________________________________
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3. Galateni 3:26�28 __________________________________

4. Matei 8:5�13______________________________________

5. Matei 15:21�28 ___________________________________


