
E D I T U R A S C R I P T U M

Mesajul pierdut al lui Isus

Noua carte a lui Steve Chalke este înrãdãcinatã în erudiþie,
dar stilul ei clar ºi viguros o face accesibilã oricui ºi tuturor.
Mesajul ei este direct ºi captivant: Isus din Nazaret a fost mult
mai provocator în vremea Lui ºi rãmâne mult mai relevant
pentru vremea noastrã decât am îndrãzni sã credem.

— Rev. N. T. Wright, 
Episcop de Durham

Noua carte a lui Steve Chalke ar putea ajuta la salvarea lui
Isus de creºtinism. Acesta e un mod ciudat de a mã exprima, ºtiu.
Nu cã adevãratul Isus ar avea nevoie de salvare. Însã atunci când
pui în contrast portretul plin de viaþã al lui Isus zugrãvit de Steve
cu caricatura crispatã pe care o prezintã atât de adesea
creºtinismul modern, nu poþi sã nu ai sentimentul cã acest „Isus”
al creºtinismului modern are probleme. Cu toate acestea, Isus
Cel prezentat de Steve în aceste pagini pare o persoanã care ne
poate salva cu adevãrat din problemele noastre.

— Brian McLaren, autor al cãrþii
The Church on the Other Side

Aceastã carte prezintã tocmai acea teologie holistã de care
Biserica are o nevoie atât de disperatã. Chemarea radicalã a lui
Cristos de a transforma lumea rãzbate clar ºi rãspicat. Aceasta
este o lecturã necesarã pentru oricine care doreºte sã se adreseze
epocii noastre într-un mod relevant.

— Tony Campolo, profesor emerit,
Eastern University
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Mesajul ascuns al lui Isus a fost dezvãluit. Idei complexe ºi provocatoare
sunt prezentate în stilul conversaþional unic al lui Steve Chalke. O lecturã
necesarã pentru oricine – credincios sau necredincios – care cautã sincer
adevãrul care transformã vieþi, adevãrul despre radicala ºi consistenta veste
fenomenal de bunã a lui Isus.

— Diane Louise Jordan, prezentatoare la BBC

Mesajul pierdut al lui Isus este o carte remarcabilã. Poate nu eºti de acord
cu ea în întregime – parte a scopului ei este sã încurajeze dezbaterile – dar
dacã te asemeni cu mine câtuºi de puþin, atunci ea te va ajuta sã-L vezi pe
Isus cu ochi noi... În repetate rânduri m-am trezit miºcat – chiar pânã la
lacrimi – ºi aproape la fiecare paginã am fost provocat sã îmi reconsider
pãrerile.

— Rob Parsons, autor, vorbitor

Se spune cã principala sarcinã a Bisericii este sã spele faþa lui Isus, astfel
încât sã poatã fi vãzutã adevãrata Lui glorie ºi sã poatã fi înlãturatã
depunerea soioasã de jumãtãþi de adevãr ºi de religie. Aceasta este o carte
profeticã, profundã, uºor de citit ºi fermecãtor de tulburãtoare. Citeºte-o ºi
minuneazã-te din nou de portretul uluitor al lui Isus care iese la ivealã.

— Jeff Lucas, autor, vorbitor, pastor

Aceastã carte prezintã acea teologie holisticã de care Biserica are o
nevoie disperatã. Chemarea radicalã a lui Cristos de a transforma lumea
rãzbate tare ºi rãspicat. Aceasta este o lecturã necesarã pentru oricine care
doreºte sã vorbeascã epocii noastre într-un mod relevant.

– Tony Campolo, profesor emerit, Eastern University
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Aceastã carte nu ar fi ajuns niciodatã în mâinile tale fãrã
ajutorul, literalmente, a sute de persoane. Însã dintre toate,

mulþumirile trebuie sã se îndrepte în special cãtre James Catford,
director executiv al Bible Society, care a facilitat cu atâta
competenþã discuþiile formative referitoare la Mesajul pierdut al
lui Isus. Mulþumiri ºi cãtre personalul ºi cãtre consiliul de
administraþie ale organizaþiei Oasis, „cobaii” voluntari care au
ascultat ºi au dezbãtut ideile cuprinse în aceste pagini.
Aprecierea noastrã se îndreaptã, de asemenea, cãtre N. T. (Tom)
Wright pentru timpul sãu ºi pentru impresionanta sa gândire
teologicã, precum ºi cãtre Rob Parsons, Ruth Dearnley, Jonathan
Oloyede, David Instone-Brewer, Gerard Kelly, Paul Francis ºi
Gareth Wallace, pentru perspectiva lor constructivã ºi criticã. În
final, dar cu siguranþã nu în ultimul rând, de o menþionare
specialã trebuie sã aibã parte Aredi Pitsiaeli, Simon Johnston,
Anthony Watkis ºi Kay Surry, care nu numai cã au discutat cu
noi în mod regulat despre materialul pentru aceastã carte, dar ºi
pentru dedicarea lor neclintitã ºi pentru bunãvoinþa lor de a citi
ºi de a edita manuscrisul în diverse stadii.

Multumiri
,

C00-001.qxd  19.05.2007  11:21  Page 7



C00-001.qxd  19.05.2007  11:21  Page 8



Redescoperirea mesajului

pierdut

Omare parte din ceea ce a existat odatã s-a pierdut, cãci nu
mai trãia nimeni care sã îºi poatã aminti. Unele lucruri care

nu ar fi trebuit uitate s-au pierdut. Istoria a devenit legendã.
Legenda a devenit mit.” Aceste cuvinte sunt din scena de
început a filmului cu un fenomenal succes, Frãþia inelului, prima
carte din trilogia clasicã a lui J. R. R. Tolkien, Stãpânul inelelor.
Însã când acest catolic pios a scris pentru prima datã aceste
cuvinte celebre ºi celebru de criptice, oare la ce se gândea el?
Poate cã filozoful ºi teologul Dallas Willard a surprins ceva din
sensul cuvintelor lui când s-a lamentat: „Presupusa cunoaºtere a
lui Isus ºi a mesajului Sãu a dus la necunoaºtere, necunoaºterea
a dus la sfidare, iar sfidarea a dus la ignoranþã profundã.” 

Ceea ce cândva modela comunitãþi ºi schimba vieþi în
profunzime, astãzi a fost îndepãrtat din societate. Mesajul
radical al lui Isus este acum vãzut ca nimic mai mult decât un mit
antic, care conþine un pic de (sau deloc) adevãr istoric sau
relevanþã contemporanã. Versiuni prescurtate ºi derutante ale
istoriei lui Isus ne-au fost transmise prin religia civicã insipidã,
prin citatele caricaturizate rostite direct de Ned Flanders, piosul

1CAPITOLUL
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vecin creºtin al lui Homer Simpson, ºi prin versiunea exageratã
ºi greþos de dulce a Crãciunului care ne este prezentatã de
comercianþi ºi de mass-media în fiecare an, din octombrie pânã
în decembrie.

Însã dacã societatea în general a devenit ignorantã ºi
indiferentã faþã de Isus ºi faþã de mesajul Lui, negreºit totul va fi
bine în Bisericã, care este apãrãtoarea Evangheliei. Din
nefericire, realitatea se dovedeºte a fi foarte diferitã. Într-adevãr,
mii de creºtini deznãdãjduiþi, dezamãgiþi ºi deziluzionaþi se
clatinã sub povara „aºteptãrilor spirituale” la care nu se pot
ridica ºi a aºa-numitei „veºti bune” pe care o aud sãptãmânã de
sãptãmânã de la amvoanele ºi de pe platformele bisericilor lor.
ªi, un fenomen ºi mai îngrijorãtor, problema constã în cea mai
mare parte a ei din lipsa oportunitãþii oamenilor de a-ºi exprima
îndoielile ºi întrebãrile sincere. Ei se luptã sã dea glas
sentimentului deranjant cã nici mãcar nu sunt siguri dacã
mesajul pe care îl aud predicat este într-adevãr mesajul lui Isus!

În filmul The Truman Show, Jim Carrey joacã rolul principal,
pe cel al lui Truman Burbank, care duce o viaþã fericitã, lipsitã de
griji, într-un oraº idilic de pe o micã insulã. A locuit acolo
întreaga viaþã – ºi nu existã niciun alt loc în care ar prefera sã fie.
Însã „lumea perfectã” a lui Truman este de fapt o totalã
nãscocire, deoarece el îºi duce existenþa în perimetrul unui uriaº
studio TV în formã de cupolã, creat de un om de televiziune
excesiv de bogat. El este starul inconºtient al unui reality-show,
care este transmis în întreaga lume timp de 24 de ore pe zi, 365
de zile pe an – iar el este singurul care nu ºtie acest lucru. Soþia,
prietenii, vecinii, pânã ºi oamenii pe lângã care trece pe stradã –
toþi joacã un rol. Toþi, în afarã de Truman. Pentru el totul este
foarte real.

Însã lucrurile încep încet sã se schimbe. Încep sã aparã fisuri
în lumea „idealã” a lui Truman. ªi cu cât se gândeºte mai mult la
inconsecvenþe, cu atât devine mai tulburat. Lucrurile pur ºi
simplu nu au sens. Iniþial, el încearcã sã ignore indiciile care
aratã spre adevãr ºi merge mai departe în ciuda tuturor
lucrurilor. Dar pe mãsurã ce trece timpul, devine din ce în ce mai
neliniºtit ºi mai îngrijorat. În cele din urmã, sentimentul cã ceva
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nu e în neregulã în lumea lui devine copleºitoare. Cu toate
acestea, când începe sã punã întrebãri ºi sã îºi exprime îndoielile
printre semenii lui, aceºtia pur ºi simplu se unesc împotriva lui –
asigurându-l cã de fapt aºa stau lucrurile în realitate.

În cele din urmã, dorinþa lui Truman de a cunoaºte adevãrul
învinge. Simþindu-se prins în lumea lui micã ºi închisã, încearcã
sã evadeze printr-o cãlãtorie de explorare pe mare – de care se
teme cel mai mult. Supravieþuind unei furtuni cumplite într-o
barcã micã, se îndreaptã spre orizont. În final, ºi într-un mod
complet neprevãzut, se ciocneºte de peretele exterior al uriaºului
studio de televiziune, care este camuflat în aºa fel încât sã arate
ca cerul. Tocmai când crede cã nu mai are nicio speranþã, gãseºte
o cale de ieºire, rãmânând însã cu o singurã întrebare: Oare se
teme mai mult de ce ar putea sã fie dincolo, decât sã stea închis
în falsa lui existenþã pentru tot restul vieþii?

Fãrã îndoialã, nenumãraþi creºtini se simt cam ca Truman. Cu
cât fac parte din Bisericã de mai mult timp ºi asimileazã
învãþãtura ºi predicarea acesteia, cu atât mai mult au ajuns sã
creadã cã lucrurile din aceastã lume „perfectã” pur ºi simplu nu
prea au sens. Pentru unii nu e decât o îndoialã deranjantã;
pentru alþii este o neliniºte adâncã. Mulþi s-au retras deja ºi au
gãsit ieºirea. Dupã cum remarcã autorul ºi pastorul Brian
McLaren în cartea A New Kind of Christian: „Ori creºtinismul în
sine are cusururi, este eronat ºi fals, ori versiunea noastrã
modernã, occidentalã, comercializatã ºi puternic industrializatã
despre creºtinism are nevoie de o înfãþiºare nouã, de o revizuire
serioasã.”

O sete ºi o tânjire

În urmã cu un deceniu, i-am luat un interviu unui om de
afaceri plin de succes pentru emisiunea religioasã Songs of Praise,
difuzatã la o orã de vârf la BBC. Filmarea a decurs bine ºi am
pãstrat relaþia cu el pentru un timp, dar amândoi eram foarte
ocupaþi ºi în cele din urmã am pierdut legãtura. Apoi, dupã
câþiva ani ºi complet din senin, m-a sunat ºi m-a invitat câteva
zile la el. Dorea sã discutãm câteva lucruri. Eram surprins cã

Redescoperirea mesajului pierdut 11
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m-a contactat, dar eram mai mult decât bucuros sã reiau relaþia
cu el ºi sã ascult ce avea sã-mi spunã.

Gândindu-mã la vizitã, mã întrebam care putea fi problema.
Poate cãsnicia lui era într-o situaþie de crizã sau poate cã
întâmpina dificultãþi în afaceri sau de ordin financiar. Totuºi,
când am ajuns acolo, am constatat imediat faptul cã problema lui
nu o constituia niciunul dintre aceste lucruri. Soþia lui era acolo
pentru a mã întâmpina, ºi ei încã se bucurau de viaþa lor de
cuplu. Cât despre afaceri – ei bine, tocmai se mutase într-o casã
mare cu un teren de câteva hectare ºi avea propriul lac
aprovizionat cu somon; un Ferrari parcat în faþa casei ºi un
elicopter personal într-un hangar uriaº de lângã complexul de
piscine. 

În dimineaþa urmãtoare am luat micul dejun în serã. Stând la
masã, înconjuraþi de cel mai uluitor lux, nu m-am putut abþine
sã nu îi fac o remarcã soþiei lui cu privire la stilul lor de viaþã
incredibil. Totuºi replica ei m-a încuiat. „Problema lui John,
spuse ea, este cã a fost sedus de toate posesiunile lui. L-a
abandonat pe Isus ºi L-a înlocuit cu un elicopter ºi cu o maºinã
sport.”

Aºadar, aceasta era problema – John îºi pierduse credinþa ºi
voia ca eu sã-l ajut. În urmãtoarele câteva zile am avut mai multe
conversaþii lungi, profunde ºi sincere. ªi am descoperit cã John
nu îºi pierduse deloc credinþa în Isus. De fapt, el nu fãcea altceva
decât sã vorbeascã despre Dumnezeu. Nici mãcar o datã nu ºi-a
menþionat afacerea sau realizãrile financiare. Realitatea era cã
posesiunile lui erau substitute ale Bisericii, nu ale lui Isus sau ale
lui Dumnezeu. Ajunsese dezamãgit ºi pur ºi simplu avea nevoie
de ceva plin de sens ºi captivant în viaþa lui, ceva ce nu gãsise în
elicopterul sau în maºina lui.

Pentru mulþi oameni, Biserica a devenit o experienþã seacã ºi
care nu le aduce nicio împlinire, care omite sã abordeze
întrebãrile ºi preocupãrile profunde ale vieþii, darãmite sã
rãspundã la ele. Oamenii nu au încetat sã meargã la bisericã
fiindcã au o gândire prea modernã, sau sunt prea ºtiinþifici, prea
raþionali, sau prea iluminaþi pentru a fi spirituali. Mai degrabã,
atunci când aplicã la realitãþile grele ale vieþii de zi cu zi mesajul
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elaborat, proclamat de atâþia predicatori ºi evangheliºti, ei ajung
dezamãgiþi. Când îl aud pentru prima datã, poate cã sunt
convinºi, însã mai târziu mulþi îl gãsesc plin de discrepanþe.
Dupã cum se exprima o tânãrã: „Pur ºi simplu nu pot construi
puntea peste prãpastia dintre realitatea din viaþa mea ºi mesajul
pe care îl predicã pastorul ºi prezbiterii bisericii mele. Îmi vine sã
strig cã regele este în pielea goalã. ªi totuºi, cu toate cã simt cã
mai sunt mulþi alþii ca mine, se pare cã existã o conspiraþie a
tãcerii pe care nimeni nu este dispus sã o încalce.”

Creºtinismul de tip „puzzle”

Pentru mulþi oameni, credinþa creºtinã pare sã semene din ce
în ce mai mult cu un puzzle uriaº. Duminica, predicatorul ne
spune cã lupta ºi suferinþa fac parte din experienþa vieþii de
creºtin, dar evanghelistul de la televiziunea prin cablu, care îºi
etaleazã cu nonºalanþã costumul creat de un designer italian ºi
bijuteriile din aur, ne asigurã cã ne aºteaptã o bogãþie de
nedescris, numai sã avem suficientã credinþã. Pe o casetã cu
predici auzim cã vindecarea ne este întotdeauna la îndemânã
prin rugãciune ºi prin credinþã, dar prietenul nostru cel mai bun,
pentru care ne-am rugat constant ºi înfocat, tocmai a murit de
cancer. Citim un bestseller care ne anunþã cã criza mondialã din
ultimul timp este o dovadã a faptului cã ne îndreptãm spre
„vremurile din urmã”, care vor aduce dezastru, întuneric ºi
persecuþie ºi care prevestesc revenirea iminentã a lui Cristos.
Însã chiar în sãptãmâna urmãtoare, liderul grupei noastre de
studiu biblic se emoþioneazã cu privire la trezirea spiritualã care
se apropie, vestind o perioadã de oportunitãþi fãrã precedent
pentru Biserica din lumea întreagã ºi pregãtind calea pentru Cea
de-a Doua Venire. Suntem învãþaþi cã Dumnezeu este dragoste,
dar nimeni nu explicã legãtura acestei învãþãturi cu realitatea
celor pe care îi cunoaºtem, îi iubim ºi îi respectãm, dar pe care
dupã cum ne spune predicatorul, deoarece nu Îl cunosc pe
Cristos, îi aºteaptã pieirea veºnicã în iad.

Parcã ne-au fost date mormane de piese disparate, pe care
pur ºi simplu nu le putem potrivi toate la un loc. Un singur
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lucrul ne lipseºte, de care avem cea mai mare nevoie – cartonul
cu imaginea. Fãrã acea imagine de ansamblu, nu avem decât
fragmentele disparate de „teologie” pe care am reuºit sã le
adunãm de-a lungul drumului. ªi deseori nu reuºim sã vedem
vreo relevanþã sau vreo legãturã între piesele separate. Ele pur ºi
simplu nu par sã se potriveascã. De fapt, fãrã imaginea de
ansamblu, nici mãcar nu putem fi siguri cã toate piesele noastre
fac parte din acelaºi puzzle. Poate cã unele sunt din jocuri
complet diferite ºi nici mãcar nu au fost menite sã se potriveascã
cu celelalte.

Aºadar, cum putem redescoperi mesajul acela închegat ºi
coerent al lui Isus? Acel mesaj care ne ajutã sã Îl înþelegem pe
Dumnezeu, sã înþelegem universul ºi viaþa în aceeaºi mãsurã
pentru cei bolnavi ºi pentru cei sãnãtoºi, pentru cei bogaþi ºi
pentru cei sãraci, pentru cei tineri ºi pentru cei bãtrâni, bãrbaþi ºi
femei, pentru cei singuri ºi pentru cei iubiþi? Acel mesaj pe care
urmaºii Lui l-au vestit încrezãtori unei lumi trudite, ca veste
bunã, adevãratã, autenticã ºi unicã? Sarcina noastrã este sã
recuperãm mesajul adevãrat, dar pierdut al lui Isus.

Sã construim imaginea de ansamblu

Se spune cã orice mare lider sau învãþãtor are un mesaj
central care penetreazã tot ceea ce spune sau face el; o viziune
centralã care poate fi rezumatã într-o frazã; o idee cheie care
asigurã cadrul ºi care unificã toate celelalte afirmaþii pe care le
face ºi acþiuni pe care le întreprinde el. Acest lucru a fost
adevãrat în cazul lui Karl Marx, al lui Gandhi, al lui Martin
Luther King Jr. sau al lui Freud. ªi este la fel de adevãrat ºi în
cazul lui Isus. Aceastã „meta” temã atotcuprinzãtoare este cea
care oferã un context fiecãreia dintre diferitele piese ale acelui
puzzle care le alcãtuieºte viaþa ºi învãþãtura. Perceperea acestei
imagini de ansamblu este începutul înþelegerii persoanei;
neobservarea sau ignorarea ei va sfârºi aproape inevitabil în
neînþelegere sau înþelegere greºitã ºi ignoranþã.

Þelul meu din capitolele care urmeazã este sã demonstrez cã
centrul mesajului transformator de vieþi al lui Isus, deºi adesea
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profund greºit înþeles, este urmãtorul: Împãrãþia, shalomul
apropiat al lui Dumnezeu, este acum la dispoziþia tuturor prin Mine.
Voi aduce la un loc câteva dintre piesele împrãºtiate ale puzzle-
ului ºi voi încerca sã ofer o frânturã din acea imagine
atotimportantã de pe capacul cutiei. Rugãciunea mea în timp ce
fac toate acestea este una simplã – ca aceastã carte sã dea naºtere
la dezbateri profunde, sã punã întrebãri noi ºi sã ofere puþinã
luminã nouã, dar mai mult decât atât, sã ne miºte inima, sã ne
aprindã sentimentele ºi sã ne alimenteze imaginaþia. 

Pentru a face toate acestea, sarcina noastrã este sã-L punem
pe Isus înapoi în contextul Lui original. Astfel, în loc sã începem
cu întrebarea: Ce înseamnã asta pentru mine astãzi? trebuie sã-
L luãm suficient de în serios pe Isus, încât sã încercãm sã-L
înþelegem în contextul Lui original. Trebuie, în schimb, sã ne
punem întrebãri cum ar fi: Ce credea Isus cã este El? Ce
înþelegeau primii Lui ascultãtori când El le vorbea? Cum era
viaþa de toate zilele pentru Isus ºi pentru cei care Îl întâlneau?
De ce Matei, Marcu, Luca ºi Ioan au descris mesajul Lui ca pe o
„veste bunã”? Ce este aceastã Împãrãþie despre care vorbea Isus
în mod constant ºi cum credeau ascultãtorii Lui cã ar putea intra
în ea? Numai efectuând munca grea a „contextualizãrii” lui Isus
în cadrul Lui din secolul I ºi punând întrebarea: Ce însemna
acest lucru atunci? vom fi în mãsurã sã rezolvãm în mod autentic
problemele de „recontextualizare” contemporanã ºi sã începem
sã descoperim ce înseamnã acum.

În capitolele urmãtoare, Îl vom întâlni pe Isus în lumea Lui.
Vom descoperi modul în care mesajul Lui rãspundea nevoilor
Palestinei din primul secol ºi modul în care era modelat de
aceasta, cu practicile ei politice, economice, sociale ºi religioase
specifice. Îl vom privi din perspectiva celor puternici ºi a celor
lipsiþi de drepturi – prin ochii preoþilor ºi ai prostituatelor, ai
celor privilegiaþi ºi ai celor sãraci. Vom urmãri felul în care, din
leagãn pânã la mormânt, a combãtut radical secole de erudiþie ºi
de învãþãturã evreiascã despre caracterul lui Dumnezeu ºi
despre planul Lui pentru omenire. Concentrându-ne asupra
câtorva episoade, întâmplãri ºi subiecte cheie din viaþa Lui, vom
vedea cum de prea de multe ori mesajul pe care îl predicãm este

Redescoperirea mesajului pierdut 15

C01-009.qxd  19.05.2007  11:21  Page 15



influenþat mai mult de cultura în care trãim decât de mesajul
radical, transformator de vieþi ºi hotãrâtor, pe care Isus l-a adus
celor care trãiau în Palestina în urmã cu douã mii de ani.

Cãutarea lui Isus

Ultimii câþiva ani au fost în unele cercuri bisericeºti martorii
unei mode a purtãrii masive a insignelor ºi a brãþãrilor cu
inscripþia „WWJD?”, o formã abreviatã a întrebãrii: „Ce ar face
Isus [What would Jesus do]”? Unii critici au respins aceastã
iniþiativã pe motiv cã este doar o formã insipidã de consumerism
[Teoria potrivit cãreia o creºtere a consumului de bunuri este
dezirabilã din punct de vedere economic; de asemenea, o
preocupare excesivã faþã de cumpãrarea bunurilor de larg
consum – n.tr.]. Însã mulþi care au sprijinit ideea au considerat cã
în spatele ei existã un scop mult mai nobil: acela de a-i încuraja
pe tinerii creºtini sã se gândeascã la acþiunile lor într-un cadru
moral. Într-un fel, este un curs condensat de eticã creºtinã. El se
bazeazã însã pe ipoteza cã posedãm o înþelegere clarã a lui Isus
ºi a mesajului Sãu ºi astfel putem sã ni-l însuºim aici ºi acum.
Realitatea este cã foarte mulþi creºtini, tineri ºi bãtrâni, nu ºtiu,
de fapt suficient despre Isus ºi despre mesajul Lui ºi astfel pot
doar presupune ce ar face El. 

� � �

Un profesor de teologie preda un curs despre Isus într-o aulã
ticsitã cu studenþi. Ideea principalã a discursului sãu era cã noi
învãþãm în mod constant lucruri noi despre Isus ºi despre lumea
în care a trãit El, lucruri care la rândul lor au un impact uriaº
asupra felului în care înþelegem mesajul Lui. „Trebuie sã-L
cãutãm în mod constant pe adevãratul Isus”, declara teologul cu
ochelari. Iritat de aceastã acuzaþie explicitã cã creºtinii nu Îl
înþeleg cu adevãrat pe Isus sau Evanghelia, un tânãr, care nu se
mai putea abþine, s-a ridicat în picioare ºi a strigat din rãsputeri:
„Dacã voi, academicienii, aflaþi în turnurile voastre de fildeº,
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L-aþi pierdut pe Isus, e problema voastrã. Eu nu L-am pierdut. Îl
cunosc. Îl iubesc. Nu am nevoie sã-L caut.”

Totuºi, oricât de atrãgãtor ar putea pãrea la început acest tip
de certitudine, el este de fapt mai degrabã asemãnãtor cu
presupusa cunoaºtere despre care vorbea Dallas Willard. A
considera cã Îl avem pe Isus „descifrat” ºi „rezumat” nu e doar
un lucru plin de aroganþã, ci ºi stupid, iar în cele din urmã ne
inhibã capacitatea de a comunica mesajul Lui neschimbat unei
lumi aflate într-o continuã schimbare.

Unii creºtini se întreabã poate dacã existã într-adevãr ceva
nou de spus despre Isus ºi dacã nu cumva pânã ºi încercarea de
a o face echivaleazã cu un fel de negare a învãþãturii tradiþionale
bisericeºti sau a autoritãþii Bibliei. Cu toate acestea, fiecare nouã
generaþie trebuie sã se lupte din nou cu întrebarea: Cine este
Isus ºi care este mesajul pe care îl aduce El? ªi acest efort nu se
datoreazã faptului cã tratãm Scriptura cu uºurinþã sau cã nu îi
acordãm suficientã atenþie, ci tocmai faptului cã o luãm atât de
mult în serios. Credem cã numai prin studierea continuã a
acestui Isus pe care Îl gãsim pe paginile Bibliei Îl putem
descoperi pe Dumnezeu Însuºi. Aceasta nu este o cãutare plinã
de aroganþã, nici una lipsitã de o ancorare în istorie. Nu este nici
mãcar o nouã interpretare pentru o nouã epocã. Este mai
degrabã cãutarea esenþialã a fiecãrui creºtin care nu este gata sã
spunã: „Felul în care Îl înþeleg eu pe Isus este unul complet.”
Dupã cum scria teologul ºi scriitorul devoþional din secolul al
XV-lea, Thomas a Kempis, în Imitatio Christi: „Cea mai de seamã
nãzuinþã a noastrã sã fie aceea de a medita la viaþa lui Isus
Cristos.”
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