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ânãr fiind, mi-am propus sã combat creºtinismul ºi sã dovedesc
cã este o simplã glumã. Acest lucru nu s-a întâmplat,
bineînþeles, dintr-un motiv foarte simplu: nu am fost în stare sã
gãsesc nici o explicaþie coerentã la un singur eveniment din istorie
 învierea lui Hristos.
Învierea este ideea centralã a creºtinismului. Aºa cum afirmã
Michael Green în cartea sa, Man Alive, creºtinismul nu are pretenþia
cã învierea este unul din punctele sale tari, printre multe altele.
Fãrã credinþa în înviere, nu am avea deloc creºtinism, Biserica lui
Hristos n-ar fi apãrut niciodatã ºi miºcarea pornitã de Isus s-ar fi
stins încet întocmai ca o afacere ratatã, imediat dupã execuþia Sa.
Creºtinismul stã în picioare sau cade o datã cu adevãrul despre
înviere. Dacã nu eºti de acord cu acest lucru, înseamnã cã nu eºti
de acord cu întreg creºtinismul.
Din aceastã cauzã atât de mulþi oameni atacã învierea ºi cautã
sã-i gãseascã fisuri.
Dr. Hugh Sconfield a publicat prin anii 60 o carte intitulatã The
Passover Plot ºi care a fãcut multe valuri pe atunci, deoarece cautã
sã readucã în scenã o mai veche teorie privitoare la înviere,
cunoscutã sub denumirea de teoria colapsului.
Aceastã teorie a fost popularizatã cu câteva secole în urmã de
un om pe nume Venturini, care afirmã cã de fapt Isus n-a murit cu
adevãrat, ci doar a leºinat (ori a suferit un colaps) datoritã epuizãrii
ºi pierderii unei mari cantitãþi de sânge. Toþi au crezut cã este mort,
continuã teoria, însã mai târziu ºi-a revenit, astfel cã ucenicii au
crezut cã a înviat din morþi.
Sconfield reuºeºte sã creeze o variaþie inteligentã a teoriei
colapsului, în final ajungând la concluzia cã Isus ºi-a pus la cale
propria arestare, propriul proces ºi crucificare, aranjând ca, pe
cruce, sã i se administreze un narcotic astfel încât sã poatã simula
moartea, iar apoi sã-ºi revinã dupã multele bãtãi, traume, leziuni
ºi o importantã pierdere de sânge cauzatã de rana de suliþã din
partea Sa dreaptã, ca sã nu mai amintim de rãnile de la mâini ºi de
la picioare cauzate de cuiele care i-au suportat întreaga greutate
pe cruce ºi i-au sfâºiat carnea ºi tendoanele.
Însã teoria colapsului este un mit.
Isus a trecut printr-o bãtaie violentã cu un instrument cunoscut
sub numele de flagrum care tãia ºi sfâºia carnea victimei astfel cã,
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nu de puþine ori, prizonierii nu mai ajungeau la execuþia propriu
zisã fiindcã nu puteau trece de aceastã biciuire.
Apoi, dupã ce a suportat aceastã severã pedeapsã, Isus a îndurat
drumul cãtre locul execuþiei, însã a suferit atât de mult încât nu ºia putut duce cãlãtoria la bun sfârºit. Matei ºi Luca ne relateazã cã
Simon din Cirena a fost pus sã ducã crucea dupã ce Isus a cãzut
sub povarã. Afirmaþia lui Marcu potrivit cãreia ei l-au adus pe
Isus la locul numit Golgota (Marcu 15:22), ne poate duce la
concluzia cã osânditul nici mãcar nu putea sã meargã prin propriile
forþe.
Isus a trãit experienþa unei morþi care este greu de descris în
cuvinte, deºi Frederick Farrar ne oferã o încercare de descriere
completã:
Moartea prin crucificare pare sã conþinã tot ceea ce durerea ºi
moartea poate avea mai oribil ºi mai înfiorãtor  ameþealã, crampe,
sete, înfometare, lipsã de somn, febrã traumaticã, tetanus, ruºine,
ruºine fãcutã publicã, supunere la chinuri prelungite, groazã
produsã de ceea ce va urma, cangrenare a rãnilor neîngrijite  toate
abil conduse pânã la punctul în care condamnatul sã le simtã pe
deplin, însã oprindu-se chiar înainte de acel punct critic care ar
putea sã-i aducã victimei eliberarea produsã de pierderea
cunoºtinþei.
Poziþia nenaturalã de pe cruce transforma în durere orice
miºcare; venele sfâºiate ºi tendoanele zdrobite pulsau datoritã
supliciului neîncetat; arterele, în special cele de la cap ºi stomac, se
umflau de prea mult sânge, iar, în timp ce fiecare tip de durere
sporea în mod gradat, setea transforma totul într-un chin aproape
de nesuportat; ºi acest întreg complex de brutalitaþi fizice cauza o
agitaþie interioarã care fãcea ca însãºi apropierea morþii  a acestui
duºman necunoscut în faþa cãruia cu toþii ne cutremurãm  sã
capete aspectul unei fascinante perspective eliberatoare.

Dupã ore îndelungate de astfel de chinuri, Isus a fost coborât de
pe cruce  însã numai când un centurion roman (care cu siguranþã
ºtia cum aratã moartea) a confirmat guvernatorului roman cã Isus
din Nazaret ºi-a dat ultima suflare.
Ca sã-þi poþi imagina cã un om a putut trece printr-o asemenea
experienþã ca apoi sã-ºi revinã ºi sã aparã în Iudeea ºi Galileea
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arãtându-se la mai mult de cinci sute de oameni în postura de
Biruitor al morþii ºi Prinþ al vieþii, ai nevoie de o uriaºã bunãvoinþã
de a rescrie istoria ºi, în acelaºi timp, ai nevoie ºi de o mare dozã de
nepãsare faþã de un adevãr minimal, respectiv acela cã Hristos a
murit pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi; cã a fost îngropat ºi
a înviat a treia zi, dupã Scripturi (1 Corinteni 15:34).

Temã de casã
Înfruntã prejudecata creatã de Teoria colapsului rezolvând cele
de mai jos:
Citeºte Ioan 19:3035. De ce soldaþii romani nu i-au sfãrâmat
picioarele lui Isus? Câþi soldaþi romani (minimum) ºi-au dat seama
cã Isus este mort? Cine este cel la care se referã versetul 35? Ce ºtia
el cã este adevãrat?
Citeºte Marcu 15:4247. Câþi martori ai morþii lui Isus sunt
menþionaþi în acest pasaj?
Citeºte Matei 27:6266. Oare preoþii cei mai de seamã ºi fariseii
au fost siguri de moartea lui Isus? Câtã vreme erau conºtienþi de
promisiunea lui Isus cã va învia din morþi, ar fi îngãduit ei sã fie
coborât de pe cruce un Isus care mai era în viaþã?
Din cele enumerate mai sus, puteþi aproxima cam câþi martori
indiferenþi au luat la cunoºtinþã moartea lui Isus, în afarã de ucenicii
ºi prietenii Mântuitorului?

