Aprecieri pentru Manifest pentru Isus
O încântătoare revenire la acel Isus care adesea pare să fi devenit
cu totul străin Bisericii; un pasionant şi înflăcărat elogiu adus
Dumnezeului care este cu noi, într-un demers care denunţă gâlceava
bisericilor şi ne trimite înapoi la dragoste, închinare şi mirare – şi la
dorinţa stringentă de a-L vesti pe El tuturor.
Rowan Williams
Fost Episcop de Canterbury
Dintre toate doctrinele, dezbaterile şi deciziile care s-au cristalizat
de-a lungul istoriei creştinismului, niciuna nu este de importantă ca
răspunsul pe care îl dăm întrebării pe care a pus-o Hristos: „Dar voi
cine ziceţi că sunt?” Cu această întrebare îşi încep Leonard Sweet şi
Frank Viola călătoria, în compania cititorului, călătorie care duce la
însăşi esenţa credinţei creştine.
Manifestul pentru Isus promite să dezvăluie pentru oricine – de la
profesorul de seminar teologic, până la cel care caută, pentru prima
dată în viață, răspunsuri cu privire la Hristos – adevărul despre cea
mai mare personalitate care a păşit vreodată pe pământ. În această
călătorie vei regăsi sau te vei întâlni pentru prima dată cu puterea,
prestigiul şi întâietatea lui Isus Hristos.
Ed Young
Pastor, Fellowship Church
Autorul volumului Outrageous, Contagious Joy
Nu vor exista niciodată destule cărţi pe lume care să descrie măreţia
şi desăvârşirea lui Hristos. Dacă-L vom vedea pe Isus aşa cum este,
vom fi transformaţi din slavă în slavă. Toate sunt despre El, pentru
el şi ale Lui. Mă bucur pentru lucrarea făcută de Frank şi Leonard şi
că ei pun în mâinile multora o astfel de carte.
Matt Chandler
Pastor coordonator, The Village Church
Biserica de astăzi are nevoie disperată să audă acel „sunet clar”, ca
de trompetă, care s-a auzit când a vorbit Isus, așa cum s-a întâmplat
atunci când a vorbit în Apocalipsa. Vremurile noastre seamănă cu
acelea; vremuri de derivă doctrinară, de subînţelesuri şi de amăgiri
tot mai mari, atât în biserică, cât şi în lume. Manifestul pentru Isus

ne cheamă să venim la Isus şi să facem din El Domnul bisericii, ne
cheamă să-I auzim chemarea la claritatea adevărului, la puritatea
puterii şi la răsplata ascultării, pentru a recupera acea „putere de a
săra”, care va ţine biserica Sa vie, iar impactul ei, pătrunzător.
Jack W. Hayford
Pastor fondator, The Church On the Way
Cancelar, The King’s Seminary
Caut cărţi care ne cheamă să-L iubim pe Isus şi să-L facem şi mai
cunoscut. În Manifest pentru Isus, Sweet şi Viola ne cer să ieşim
din „Euniversul” (termenul le aparține) religiei narcisiste şi din
reprezentarea culturii populare cu privire la Isus, care vede în El un
individ simpatic. În întreaga carte, ei îl glorifică pe Isus, Mântuitorul
divin, şi îndeamnă Biserica să facă același lucru. Cred că această
carte va reaprinde în noi dragostea pentru Hristos, conducându-ne
la taina adâncă a persoanei Sale. Te vei simți încurajat să iubeşti
şi să slujeşti mai temeinic, iar viața îți va gravita în jurul lui Isus,
Mesia.
Ed Stetzer
Preşedinte LifeWay Research
Genial, reconfortant şi încurajator; – şi am citit abia primul capitol!
Această carte este menită să devină o lucrare clasică de literatură
devoţională, care va inspira generaţii de urmaşi ai lui Isus. Versul
cântării spune „poţi avea toată lumea asta, dar dă-mi-L pe Isus”.
Cartea de faţă face exact acest lucru.
Reggie McNeal
Specialist în misiologie, Leadership Nerwork
Autor, The Present Future şi Missional Renaissance
Manifestul pentru Isus este cea mai convingătoare scriere despre persoana lui Hristos pe care am citit-o în ultimii ani. Hristosul mormântului gol S-a întors printre noi. Sweet şi Viola ne îndeamnă să ne
întoarcem pe Muntele Măslinilor şi să ne reîmprospătăm sufletele.
Am fost copleşit de autoritatea binevenită a acestor cuvinte. Mi s-a
pus un nod în gât citind pagini întregi de mărturii biblice despre
unicul, incomparabilul Hristos, singurul în care avem mântuire.
Trebuie să citiţi această carte. Toţi trebuie s-o citim, iar pe urmă să
credem ce afirmă ea, să ne ridicăm şi să revenim în mediul cultural

cu adevărul pe care l-am neglijat în ultima vreme, în încercarea
de a fi agreabili chiar cu preţul misiunii pe care ne-a încredinţat-o
Dumnezeu.
Calvin Miller
Profesor de homiletică şi lucrare pastorală la Beeson Divinity
School, Birmingham, AL
Autor al cărţii Preaching. The Art of Narrative Exposition
Încă un semn că creştinismul începe iarăşi să semene cu Isus. Cea
mai mare provocare pe care am avut-o de înfruntat în ultimele decenii n-a fost cea a unui crez corect, ci a unei conduite potrivite. Viola
şi Sweet propun o abordare care te invită să oferi lumii un creştinism
credibil. La urma urmei, oamenii vor şti că suntem creştini nu după
mesajele lipite pe maşină, nici după tricourile purtate, ci după
dragostea manifestată.
Shane Claiborne
Autor, activist şi păcătos în curs de recuperare
De la început şi până la sfârşit, creştinismul autentic Îl are în centrul
său pe Isus şi numai pe El. Nimeni nu a afirmat acest adevăr mai
răspicat decât Viola şi Sweet. Manifestul pentru Isus este un viguros
şi semnificativ îndemn profetic adresat Bisericii de tip Marta de a
reveni la acel „singur lucru care trebuie”.
Dr. Gregory A. Boyd
Pastor senior, Woodland Hills Church, Maplewood, MN
Autor al cărţilor Present Perfect, The Myth of a Christian Nation şi
The Jesus Legend
Manifestul pentru Isus este o invitație pătimașă să ne îndrăgostim
iremediabil de Fiul lui Dumnezeu. Așteaptă-te să fii bulversat.
Așteaptă-te să fii trezit. Așteaptă-te să răspunzi chemării de a-L
urma pe Isus renunțând la toate. După ce vei citi această carte nu
vei mai fi niciodată același.
Margaret Feinberg
Autoare, Scouting the Divine
Ori de câte ori Len Sweet scrie ceva, sunt provocat şi învăţ foarte
multe. Ori de câte ori Frank Viola scrie ceva, sunt provocat şi învăţ
foarte multe. Prin urmare, cu Len şi Frank scriind împreună, ai parte

de o provocare şi o experienţă de învăţare exponenţiale, avându-L
pe Isus în centru. Ei nu scriu doar nişte cuvinte şi propoziţii. Avem
aici o serioasă gură de aer proaspăt insuflat de Duhul Bisericii în
general, în toate formele ei frumoase şi mizere, precum şi creştinilor
de diferite vârste şi de multe feluri.
Dan Kimball
Autor, They Like Jesus But Not the Church
Ai sentimentul vreodată că „Isus a părăsit clădirea”? Creştinismul
promite atâtea în ce priveşte puterea, iertarea, bucuria şi intimitatea,
însă uneori avem sentimentul că toate aceste promisiuni sunt doar
vorbe. Leonard Sweet şi Frank Viola au o soluţie biblică radicală:
Isus. Citeşte această carte şi vei simţi în inima ta un fior „ciudat
de cald”. Acea căldură este El… Isus. Această carte ar putea să-ţi
schimbe viaţa, precum şi viaţa oricui îi pasă de Biserică. Mă ridic în
picioare şi binecuvântez autorii!
Steve Brown
Profesor, Seminarul Teologic Reformat, Orlando, FL;
Autor; gazda talk-show-ului Steve Brown Etc.
Iubesc această carte pur şi simplu pentru că Îl iubesc pe Isus. Ea îţi
va adânci, lărgi şi mări dragostea pentru Hristos. Puţine cărţi pot
pretinde acest lucru.
Mark Batterson
Pastor principal, National Community Church
Autor, Primal: A Quest for the Lost Soul of Christianity
Scopul nestrămutat al Duhului Sfânt este acela de a ne conduce în
prezenţa vie a lui Isus Hristos. Dacă Îl urmăm pe Duhul, Hristos
poate deveni tot atât de real pentru noi cum a fost şi lumea atunci
când noi eram păcătoşi. Manifestul pentru Isus este o busolă care ne
călăuzește în această căutare sfântă.
Francis Frangipane
Pastor şi autor, And I Will Be Found By You
În mijlocul numeroaselor voci care cheamă Biserica la lucrarea
dreptăţii, Leonard Sweet şi Frank Viola ne cheamă mai întâi la Isus,
din care izvorăşte toată dreptatea. Ei ne ajută să vedem în ce fel contemplarea supremației lui Hristos face posibilă orice fel de implicare

evlavioasă în lume. Sunt momente în care adevărul profund şi
important trebuie spus într-un mod simplu. Manifestul pentru Isus
face lucrul acesta cu o intensitate potrivită cu mesajul! Apreciez cartea şi o recomand.
David Fitch
Autor, pastor, profesor, Northern Seminary
Evanghelicii au avut tendinţa de a se concentra mai mult asupra
lucrării lui Hristos până acolo că au exclus valoarea vieţii şi a mode
lului lui Isus, în calitatea Lui de arhetip creștin. Ajutându-ne să ne
strângem iar în jurul măreței Persoane care stă în inima credinţei
noastre, această carte reuşeşte să corecteze într-o mare măsură acel
dezechilibru. O prezentare ferventă, inteligentă şi provocatoare.
Ader și eu la acest manifest!
Alan Hirsch
Autor, ReJesus: A Wild Messiah for a Missional Church şi
Untamed: Reactivating a Missional Form of Discipleship
Manifestul pentru Isus este o comoară inestimabilă ce dezvăluie
bogăţiile lui Hristos cu o profunzime unică şi, totuşi, într-un limbaj
simplu. Profetice şi provocatoare, cuvintele lui Sweet şi Viola zboară
la înălţime glorificând cea mai măreaţă Persoană din univers –
al nostru Isus Hristos.
Anne Jackson
Vorbitoare şi autoare,
Frumuseţea acestei cărţi constă în faptul că ea nu se ocupă doar de
identitatea lui Hristos, ci şi de modurile în care ne putem raporta la
acest Împărat Viu şi Eliberator. Voi cumpăra această carte cu ridicata, ca să pot ajuta și alți oameni să mediteze la întrebarea care are
puterea să schimbe totul.
Chris Seay
Pastor, Ecclesia Houston
Autor, The Gospel According to Lost şi The Gospel According to Jesus.
Preşedinte, Ecclesia Bible Society
De acum încolo, prietenul meu Frank Viola nu va mai fi cunoscut
doar pentru propunerile sale cu privire la Biserică. Len Sweet,
învăţătorul meu, nu va fi cunoscut doar ca un profesor genial şi

original. Odată cu scrierea Manifestului pentru Isus vor fi cunoscuţi
acum ca urmaşi, promotori, ambasadori şi purtători de cuvânt al lui
Isus. Nu există rol mai măreţ în viaţă. Nu le pot face un compliment
mai mare. Mai mult, acest rol poate fi asumat de noi toţi – doctori
şi asistente, poliţişti şi pompieri, învăţători şi consilieri, şi aşa mai
departe. În Manifest pentru Isus ne regăsim cu toţii.
Todd Hunter
Autor, Christianity Beyond Belief şi Giving Church Another Chance
Episcop anglican
Pe măsură ce înaintăm în secolul XXI, devine tot mai evident faptul
că se ridică multe voci care vor să-L redefinească pe „adevăratul
Isus” al evangheliilor. Totuşi, aceste voci descoperă un „adevărat
Isus” care este mult mai puţin decât acel Isus al Scripturilor şi
mai degrabă un Isus făcut după chipul şi asemănarea lor. Este
foarte clar de ce anume este nevoie în acest ceas, de o declaraţie
clară, convingătoare şi de netăgăduit că Isus este mai mult decât
un îndrumător spiritual, mai mult decât un conducător care se
jertfeşte, mai mult decât una dintre multele „căi” spre Dumnezeu.
El este cu adevărat Conducătorul Suprem al întregii Creaţii, El este
Domnul tuturor. Deși mulţi dezertează din rândul celor credincioşi
făcându-şi propria lor evanghelie, le suntem îndatoraţi lui Leonard
Sweet şi Frank Viola pentru faptul că lansează fără ezitare o chemare la redescoperirea adevăratei mărturii a Scripturii, că Isus este
într‑adevăr Domnul Suveran şi că El domneşte peste întreg universul, că nu este alt Dumnezeu în afară de El.
Mark J. Chironna, M.A., Ph.D.,
Biserica Internaţională The Master’s Touch,
Orlando, Florida
Într-o vreme în care o mare parte a creştinismului pare să-și fi
pierdut miezul credinţei noastre, Manifestul pentru Isus ne readuce
la esenţă. Sweet şi Viola ne-au oferit o prezentare inegalabilă a lui
Isus – una care combină talentul poetic, limbajul metaforic şi sensul
profund. Cartea reflectă cu măiestrie ce spune Duhul Bisericii astăzi.
Dr. Kenneth C. Ulmer,
Preşedinte, The King’s College and Seminary, Los Angeles, CA
Permission to Speak Freely: Essays and Art on Fear, Confession, and Grace

Dacă Biserica creştină vrea să-şi împlinească vocaţia misionară în
lume, atunci viaţa şi mărturia ei trebuie să fie nedespărţite de revelaţia
de Sine a lui Dumnezeu în Isus Hristos, care este calea, adevărul şi
viaţa. Cu toate că asta nu elimină vechile întrebări despre persoana
şi lucrarea lui Isus, totuşi e cazul să nu ne luăm chiar atât de în serios
şi să ţinem cont că nu răspunsul pe care-l dăm acestor întrebări constituie temelia trainică sau şubredă a Bisericii. În această carte, Sweet
şi Viola reiterează hotărâre ideea că Evanghelia nu are de-a face, în
ultimă instanţă, cu doctrine, metode şi programe, ci cu prezenţa vie
a lui Isus Hristos. Îndemnându-i pe toţi creştinii de orice confesiune
să îşi reorienteze atenţia asupra supremaţiei lui Isus Hristos, autorii
dau glas chemării de a reveni la cel mai important aspect al unei
mărturii credincioase – El trebuie să crească, iar noi, să ne micşorăm.
John R. Franke
Profesor „Clemens” de Teologie misională, Biblical Seminary
Autor al cărţii Manifold Witness. The Plurality of Truth
Asemeni pastorilor înflăcăraţi pe care, în toată copilăria mea, i-am
auzit predicând la întrunirile de evanghelizare, Sweet şi Viola
vorbesc despre Isus şi numai despre Isus. Într-o vreme când Biserica
are acces imediat la fel şi fel de strategii pentru a „schimba lumea”
şi pentru a „produce o schimbare”, iată o invitaţie de a ne reîntoarce
la esenţa credinţei evanghelice – convingerea că Dumnezeu ne-a dat
deja tot ce avem nevoie în Isus Hristos.
Jonathan Wilson-Hargove
Autor al cărţilor God’s Economy şi The Wisdom of Stability
Această cărticică este un portret actual şi elegant al lui Isus Hristos,
dar totodată remarcabil şi oportun. Ea pune degetul pe rana cea mai
dureroasă a Bisericii zilelor naostre şi stârneşte într-un mod inega
labil atât inima, cât şi mintea, arătând spre singura soluţie: Isus.
Pastor Tommy Barnett
Phoenix First Assembly, Dream Centers: Phoenix, LA, NY
Admirabil! Ce mesaj, ce cuvânt, ce capodoperă. Prietenii mei,
Leonard Sweet şi Frank Viola, ne-au provocat din nou să ne gândim
mai mult la dedicarea noastră faţă de chemarea la o lucrare creştină
veritabilă şi autentică. Manifest pentru Isus. Restabilirea supremaţiei şi
a suveranităţii lui Isus Hristos este o lectură obligatorie pentru orice

student, învăţător şi lider serios din Biserica Domnului. În această eră
postmodernă, a înaltei tehnologii, când vorbim la iPhone, ascultăm
la iPod şi scriem pe iPad-uri, dar am pierdut puterea marelui
„Eu sunt”, această carte ne cheamă să ne întoarcem acasă – să ne
întoarcem la dragostea noastră dintâi. Cred că această carte va provoca multe valuri în trupul lui Hristos.
Episcop Donald Hillard, jr.
Pastor principal, Cathedral International
Prelat prezident, Covenant Ecumenical Fellowship şi
Cathedral Assemblies
Gandhi a spus cândva: „Creştinii voştri sunt atât de diferiţi de
Hristos”. Poate că dacă L-am cunoaşte mai bine pe Hristos, L-am
reflecta mai bine. Manifestul pentru Isus al lui Sweet şi Viola este o
reintroducere fundamentală.
Sally Morgenthaler
Worship Evangelism
Deşi nu sunt de acord cu fiecare detaliu al ei, accentul fundamental al
acestei cărţi este de o însemnătate crucială. E extraordinar faptul că
ne aminteşte că Hristos locuieşte în noi şi că identitatea ne-o regăsim
în El, precum şi sublinierea faptului că Isus cel istoric, din evanghelii,
este Hristosul căruia ne închinăm. Mă tem că liberalii (dar, adesea, şi
conservatorii!) Îl privesc pe Hristos prea mult prin propriile lentile
culturale. Numeroşi conservatori Îl privesc pe Hristos prin lentilele
propriilor tradiţii bisericeşti. Unii penticostali şi carismatici (a căror
experienţă spirituală o împărtăşesc) Îl subordonează pe Hristos propriei lor experienţe (ori tradiţiilor bazate pe experienţa altora). Însă
cu toţii trebuie să ne întoarcem la Isus, Domnul nostru, aşa cum, în
chip convingător, ne aminteşte această carte.
Craig Keener
Profesor de Noul Testament, Palmer Seminary, Eastern University
Autor al cărţii The IVP Background Commentary
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Introducere
„Dar voi, cine ziceţi că sunt?”

T

rupul lui Hristos a ajuns la o răscruce de drumuri. În mod
obişnuit ai de ales să o iei fie la stânga, fie la dreapta. Consta
tăm însă că trăim vremuri unice, când oamenii privesc nedumeriți
în cele două direcţii. Când privesc la stânga, îşi spun că nu o pot
lua într-acolo. Când privesc la dreapta, simt acelaşi lucru.
Fie că pricep sau nu, oamenii caută o altă opțiune – o a treia
cale. Credem că, în prezent, variantele sunt să mergem fie înainte,
fie înapoi.
Prin urmare, în această carte vi-L vom prezenta cu o limpezime copleșitoare, ca de diamant, pe Domnul Isus Hristos, care
este Alfa şi Omega. Vă vom arăta că El este cea de-a treia cale –
şi singura – pe care putem înainta spre un viitor sigur. Dacă
Biserica nu se reorientează astfel încât să devină cristologică în
esenţa ei, orice pas pe care îl va face va duce de fapt înapoi.
Suntem conştienţi, bineînţeles, că scriind o carte exclusiv
despre Isus înotăm împotriva curentului. Oamenilor nu le-a
fost ușor să privească la umanitatea lui Hristos. Din acest motiv,
15
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nevoia de a vorbi despre „întrupare” a fost împinsă în plan
secundar. Acum însă, se pare că oamenilor nu le este la îndemână
să reflecteze la divinitatea lui Hristos. Acest fapt împinge în plan
secundar nevoia unei „cristologii”. Dincolo de acestea, realitatea
şi experienţa unui Domn care locuieşte în noi au fost aproape
pierdute în credinţa creştină.
Domnul Isus Hristos este mult mai mult decât am putea visa
sau ne-am putea imagina vreunul dintre noi. Măreţia, frumuseţea
şi splendoarea Lui le sunt necunoscute multor creştini din zilele
noastre. Acesta este motivul pentru care o privire proaspătă
asupra Lui – o cristologie proaspătă – este atât de vitală. Într-o
singură propoziţie, pentru a-L reprezenta corect pe Isus în vremea noastră este nevoie de o re-prezentare a Lui. Asta încercăm
să facem în cartea de faţă.
Credem că, dacă oamenii își vor însuși viziunea prezentată
aici, vor găsi încrederea de care au nevoie ca să înfrunte un viitor
atât de nesigur.
Cartea pe care o ţii în mână îți oferă o cale alternativă care nu
se îndreaptă nici spre stânga, nici spre dreapta, ci merge drept
înainte. Ea te va conduce mai degrabă la explorare decât la fortificare. Convingerea noastră este că nu putem croi o cale spre o
asemenea cercetare viitoare decât atunci când facem din Hristos
Totul, „Steaua noastră Polară” sau „Crucea Sudului”.
După cum vom argumenta în continuare, Sfintele Scripturi ne
servesc drept hartă sau busolă, îndreptându-ne spre persoana lui
Isus în toate bogăţiile şi adâncimile Sale. Prin urmare, volumul
acesta este un mijloc de a atinge un scop, iar scopul este Hristos.
Altfel spus, Isus este înălţimea perfectă a lui Dumnezeu – diapazonul divin al eternităţii.
Orice diapazon trebuie lovit ca să scoată un sunet. Lovitura
diapazonului etern, neschimbător al cerului a avut loc atunci
când o fecioară a dat naştere singurului Fiul al lui Dumnezeu
într-un sat neînsemnat din Israelul primului veac. A mai fost lovit
încă o dată într-o vineri de neuitat, odată cu ciocănitul piroanelor lungi de cincisprezece centimetri. Diapazonul a mai fost lovit
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a treia oară – a treia zi –, când un nazarinean blând şi smerit
a deschis mormântul şi a ieşit la o viaţă înviată.
Diapazonul cerului continuă să lovească şi astăzi. Când noi,
creștinii, nu reuşim să-l auzim, ne rătăcim pe cale.

Tulburarea deficitului de Isus
Creştinii au făcut ca Evanghelia să se refere la atât de multe
lucruri, altele decât Hristos. Isus Hristos este însă forţa de atracţie
gravitaţională care aduce toate lucrurile laolaltă şi care le dă sens.
Fără El, toate lucrurile îşi pierd valoarea. Ele nu sunt decât nişte
piese disparate, care plutesc în spaţiu. Așa stau lucrurile chiar și cu
viaţa noastră1.
Este întru totul posibil să subliniem un adevăr, o valoare,
o virtute sau un dar spiritual, dar să-L uităm pe Hristos, care este
El Însuși întruchiparea şi întruparea tuturor acestor lucruri.
Caută-L pe Hristos, îmbrăţişează-L pe Hristos, cunoaşte-L pe
Hristos şi Îl vei fi atins pe cel este Viaţa. În El rezidă, în culori vii,
tot adevărul, toate valorile, virtuţile şi darurile. Frumuseţea îşi
are sensul în frumuseţea lui Hristos. Doar în El găsim tot ceea ce
ne poate face frumoşi şi plăcuți.
Gândeşte-te la lucrurile pământești pe care le consideri extrem
de frumoase, fie că este vorba de plaje, de munţi, de canioane sau
de ceea ce se află sub ocean. Gândeşte-te la frumuseţea din artă,
muzică, natură şi altele asemenea lor. Adu-ţi aminte de acele
lucruri din viaţă pe care le admiri şi care provoacă un sentiment
de uimire şi de mirare în sufletul tău.
Toate acele lucruri nu sunt decât imagini ale lui Isus Hristos,
pentru că El este esenţa adevăratei frumuseţi.
Așadar, ce este creştinismul? Este Hristos. Nimic mai mult.
Nimic mai puţin. Creştinismul nu este o ideologie sau o filosofie.
Nu este un nou tip de moralitate, de etică socială sau o nouă
perspectivă asupra lumii. Creştinismul este „vestea bună” că
frumuseţea, adevărul şi bunătatea se găsesc într-o Persoană.
Adevărata umanitate şi comuniune se găsesc şi pot fi experimentate în legătură cu acea Persoană.
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entrul şi circumferinţa vieţii creştine nu se află în altă parte,
decât în persoana lui Hristos. Toate celelalte lucruri, chiar şi
cele care au de-a face cu El, sunt eclipsate la vederea vredniciei
Sale inegalabile. Dumnezeu a pus în sistemul nostru solar o
imagine care dovedește ce înseamnă Isus pentru noi. O numim
soare. Fără el, n-ar putea exista viaţă pe planeta Pământ. Totul
depinde de lumina soarelui. După
cum soarele este centrul sistemului Dar pentru voi, care vă
nostru solar, Isus Hristos este centemeţi de Numele Meu,
trul universului lui Dumnezeu şi
va răsări Soarele
chiar al vieţilor noastre.
neprihănirii şi tămăduirea
După cum a subliniat Dietrich
Bonhoeffer în cunoscuta lui carte, va fi sub aripile Lui.
1
Christologie (1960), Isus este centrul Maleahi 4:2
existenţei umane, al istoriei, este centrul dintre Dumnezeu şi natură2. Istoria este povestea Lui. Cu
privire la această legătură, autorul britanic H.G. Wells remarca:
„Sunt un istoric, nu un credincios, dar trebuie să mărturisesc în
calitate de istoric faptul că acest sărac predicator din Nazaret este
23
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în mod cert însuşi centrul istoriei. Isus Hristos este figura majoră
a întregii istorii.”3
Totuşi, Hristos nu se află doar în centru. El se află şi în colţuri
şi pe margini, aşa cum lumina soarelui străluceşte peste toată pla
neta Pământ. Într-adevăr, Isus nu este Domn doar peste partea din
mijloc sau peste margini, El este Dumnezeu peste întregul scenariu.
Luceafărul strălucitor de dimineaţă4 străluceşte peste tot ce există.
După două mii de ani, lumina lui Isus străluceşte şi mai puternic. Îi putem vedea razele strălucind în ungherele umbrite sau
în orice întunecime. Cunoaşterea profundă şi reală a lui Hristos
este căutarea principală a vieţii creştine. Domnul este interesat
în principal ca să-L cunoaştem pe El.5 El ne-a „chemat la părtăşia
cu Fiul Său”6.
Pe Dumnezeu nu Îl interesează atât de mult felul în care poate
fi reparat ceea ce este frânt în noi, cât să ne găsească acolo unde
suntem, în frângerea noastră, și să
Condu-mă Tu, lumină lină, ni-L dea pe Hristos. Când Hristos
în mijlocul întunericului ce nu ocupă locul central şi suprem din
viaţa noastră, tot ceea ce ține de viață
mă-nconjoară.
iese de pe orbită şi alunecă în haos.
— John Henry Newman Prin urmare, pentru creştini, sarcina
(1801–1890)7 principală este aceea de a-L cunoaşte
pe Isus. Prin acea cunoaştere vom
ajunge noi să-L iubim, să-L adorăm, să-L proclamăm şi să-L
manifestăm.

Preocuparea cerurilor
Preocuparea principală a întregului domeniu ceresc – Tatăl,
Duhul Sfânt şi oştile de îngeri – este Hristos. Al doilea membru
al Trinităţii nu este al doilea gând al lui Dumnezeu, ci primul.
Sunt puţine locuri în evanghelii unde Îl găsim pe Dumnezeu
Tatăl vorbind cu glas tare şi de fiecare dată indică spre Fiul Său:
Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul
Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”8
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Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu
umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este
Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El
să ascultaţi!”9

Isus a spus odată: „din prisosul inimii vorbeşte gura”10. Ori de
câte ori vorbeşte Dumnezeu Tatăl, El vorbeşte despre Fiul Său,
căci Hristos este pe primul lor în inima Sa. Pâinea vieţii poate
fi gustată în „orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”11.
De fapt, când Dumnezeu se exprimă pe Sine, o face în Hristos.
Putem spune, pe bună dreptate, că Dumnezeu S-a rostit pe Sine
în umanitate în persoana Domnului Isus Hristos. Din acest
motiv, Ioan l-a numit pe Hristos logos-ul, Cuvântul viu al lui
Dumnezeu12. Cuvântul lui Dumnezeu este o persoană. Singurul
Dumnezeu adevărat S-a revelat pe Sine complet şi final în Isus:
„Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dar Cel unic, care
este El Însuşi Dumnezeu, este aproape de inima Tatălui. El ni L-a
revelat pe Dumnezeu.”13
În acelaşi fel, Duhul Sfânt, Marele Descoperitor, ni-L revelează
şi El pe Hristos. Hristos este singura realitate pe care o revelează
Duhul. El nu are altă revelaţie de făcut. Duhul ni-L prezintă pe
Isus, de obicei într-un mod nou14.
Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl,
adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va
mărturisi despre Mine15.
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va
vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă
va descoperi. Tot ce are Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că
va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi16.

S-ar putea obiecta astfel: „Isus a spus că Duhul Sfânt va dovedi
lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.”
Adevărat. Isus face însă din Sine punctul de referinţă al tuturor
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lucrurilor17. De aceea, întrebarea devine: Cum va dovedi Duhul
lumea vinovată?
El o face arătându-i-L lumii pe Hristos18. Duhul Sfânt a venit
să-L reveleze, să-L glorifice, să-L mărească, să-L dezvăluie, să-L
înalţe pe Domnul Isus Hristos. El ia adevărul lui Hristos şi îl face
real şi viu în vieţile oamenilor. Aceasta este ocupaţia şi preocuparea Duhului. Astfel Îşi duce El existența.
Încă ceva. Tatăl Îşi găsea plăcerea în Hristos într-o asemenea
măsură, încât era încântat să-Şi pună toată plinătatea divină în El:
Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.19
Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El.20

În cele din urmă, toate oştile cereşti trăiesc pentru a se închina şi a
sluji Domnului Isus. Şi ele sunt ocupate cu Hristos. Evrei 1:6 spune:
Şi, când [Dumnezeu] duce iarăşi în lume pe Cel întâi-născut,
zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!”21

Într-un cuvânt, Isus este pasiunea şi ocupaţia cerului.

Preocuparea creaţiei
Pavel ne spune că întreg universul a fost creat de Hristos, prin
Hristos şi pentru Hristos. În plus, toate lucrurile din cer şi de pe
pământ sunt ţinute împreună în Hristos şi vor fi strânse într-o zi
în El. În consecinţă, creaţia este şi ea preocupată de Hristos.
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în
ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune
de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au
fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate
lucrurile şi toate se ţin prin El22.
Ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-Şi
uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri
şi cele de pe pământ.23

