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ADEVÃRATUL MESIA ESTE
RUGAT SÃ SE RIDICE

Despre prejudecata ideologiei
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Nu-þi lãsa creierul la intrare!

ike ºi Brandon povesteau despre profesorii favoriþi de pe
orarul Universitãþii Western Posh.
Îþi vine sã crezi cã îl am pe Standish la Istorie ºi civilizaþie?
bombãni Mike. Tipul ãsta e un nazist! Cel puþin îl am pe Nelon la
Literaturã comparatã.
Mda. Eu l-am ales din nou pe Hristos, zise Brandon.
Chiar? ªi ce curs þine?
Pãi, pe toate.
Cum pe toate?
Aºa bine.
Vã dã multe lucrãri?
Nu.
Trebuie sã învãþaþi pe de rost din ce vã predã? întrebã Mike.
Nu, rãspunse Brandon.
ªi atunci, ce aveþi de fãcut pentru tipul ãsta?
În esenþã, doar sã-l cunoaºtem. Vrea sã-l cunoaºtem, sã ºtim
cine este, de unde vine, ºi sã legãm o relaþie cu el.
Greu de imaginat un asemenea învãþãtor, nu-i aºa? ªi totuºi
existã unul.
Mulþi oameni cred în ideea cã ºi creºtinismul, asemeni tuturor
celorlalte religii ale lumii, este de fapt un sistem de credinþe, adicã
un set de doctrine sau un cod comportamental, în ultimã instanþã,
o filosofie, o ideologie.
Dar aceastã credinþã este o prejudecatã.
Creºtinismul nu seamãnã deloc cu budismul, islamismul ori
confucianismul. Fondatorii acelor religii spun de fapt, Acestea
sunt învãþãturile mele. Credeþi în ele ºi urmaþi-mi filosofia. Isus a
spus, Urmaþi-mã (Matei 9:9).
Liderii religiilor lumii au spus, Ce ziceþi de învãþãturile mele?
Isus a spus, Cine ziceþi voi cã sunt? (Luca 9:20).
Întrebarea pe care ºi-o pun adepþii fervenþi ai celor mai multe
religii este Cãrei ideologii mã supun ºi îi urmez? Întrebarea pe
care cei ce pretind cã sunt creºtini ar trebui sã ºi-o punã este: Dar
ce sã fac cu Isus, care se numeºte Hristos? (Matei 27:22).
Creºtinismul nu este o religie, ci o relaþie.
Creºtinismul nu este un sistem de doctrine ºi de credinþe, ci are
ca element central o Persoanã.
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Acest lucru este pus în evidenþã de procesul lui Isus, care a fost
unic în felul sãu. În majoritatea proceselor, acuzatul este judecat
pentru ceea ce a fãcut, ori Isus a fost pus sub acuzaþie pentru ceea
ce era.
În relatarea pe care Marcu o face referitor la judecarea lui Isus
în faþa Sinedriului, aminteºte cã au fost câþiva martori mincinoºi
ale cãror mãrturii erau contradictorii ºi neconcludente. Apoi, Marcu
noteazã cã Marele preot l-a întrebat [pe Isus] ºi I-a zis: Eºti Tu,
Hristosul, Fiul Celui binecuvântat? La aceastã întrebare cu adresã
directã la Dumnezeu, cunoscut de evrei ºi sub numele de Cel
binecuvântat, El rãspunde, Da, sunt.
La acest rãspuns, fãrã a mai aºtepta verdictul Sinedriului, marele
preot îºi rupe hainele ca semn al hulei de care s-a fãcut vinovat
Isus proclamându-se Fiu de Dumnezeu.
Punctul fierbinte al procesului lui Isus l-a constituit practic
identitatea Sa  recunoaºterea faptului cã este cel ce este, iar acest
lucru deosebeºte fundamental creºtinismul de alte religii. Nu avem
de-a face atât cu o ideologie, ci cu recunoaºterea identitãþii lui Isus
ºi cu dezvoltarea unei relaþii cu El.
Lucrul care oferã credibilitate creºtinismului este tocmai
persoana lui Isus întruchipat ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu ºi din
acest motiv, conflictul Sãu cu fariseii a fost atât de virulent. Aceºtia
au crezut cã stricta urmare a Legii ºi aplicarea corectã a principiilor
biblice era de cea mai mare importanþã. Contrar aºteptãrilor lor,
Isus le-a spus, Nu, nu acest lucru vã mântuie. Urmarea literei
Legii trebuie sã fie o consecinþã a relaþiei voastre personale cu Mine.
Împlinirea întocmai a învãþãturilor mele, nu va face din voi niºte
creºtini, ci doar relaþia plinã de dragoste cu Mine poate face
aceasta.

Temã de casã
Înfruntã mitul creat de prejudecata ideologicã rãspunzând
urmãtoarelor întrebãri:
Citeºte Matei 26:6365. Întrebarea marelui preot se referã la ceea
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ce fãcea sau la ce era Isus? Care a fost rãspunsul Mântuitorului?
Cum a reacþionat preotul?
Citeºte Marcu 15:3739. Ce afirmã centurionul roman dupã ce a
asistat la moartea pe cruce a lui Isus? Vorbeºte oare despre
învãþãturile sau despre identitatea lui Isus?
Citeºte Matei 27:4143. Ce deducem cã afirmã Isus despre Sine
însuºi, potrivit spuselor celor ce îl osândeau?

