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Zile	  de	  luptă	  –	  Aşa	  cum	  a	  fost	  odată	  

	  

01	  aprilie	  2004	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  

	  

	  

	  	  

INTERVIU	  cu	  ZERAH	  un	  înalt	  oficial	  din	  Bet	  Din	  Ha-‐Go-‐Dol,	  în	  mijlocul	  febrei	  despre	  
lumină	  nouă	  a	  anului	  34	  d.H.	  

	  	  

Î:	  Prea	  cinstite	  Zerah,	  ca	  înalt	  oficial	  al	  Sinedriului,	  aş	  dori	  să	  vă	  întreb	  de	  ce	  
dumneavoastră,	  elita	  teologică	  a	  naţțiunii,	  aţți	  refuzat	  pe	  Iosua	  din	  Nazaret?	  

R:	  Au	  existat	  mai	  multe	  motive.	  El	  spunea	  că	  este	  fiul	  divin	  al	  lui	  Dumnezeu.	  
Combătea	  religia	  strămoşilor	  noştri.	  Pretindea	  că	  este	  Mesia.	  O	  asemenea	  pretenţție	  putea	  fi	  
teribil	  de	  periculoasă	  pentru…	  

Î:	  De	  ce	  credeţți	  că	  El	  nu	  putea	  fi	  Mesia?	  Nu	  vorbea	  Moise	  despre	  El	  ca	  fiind	  “un	  profet	  
ca	  mine,	  din	  mijlocul	  tău,	  dintre	  fraţții	  tăi”?	  

R:	  Da,	  eram	  conştienţți	  de	  aceste	  versete.	  Din	  această	  cauză	  am	  ascultat	  cu	  atenţție	  la	  
tot	  ce	  avea	  el	  de	  spus.	  Noi	  am	  format	  o	  Comisie	  de	  Supraveghere	  şi	  Analiză.	  Foarte	  
profesională.	  Cele	  mai	  strălucite	  minţți	  din	  Sinedriu.	  Am	  adunat	  tot	  ce	  a	  spus	  el,	  toate	  
discursurile	  lui,	  iar	  apoi	  le-‐am	  comparat	  cu	  Scriptura.	  Îţți	  spun,	  imaginea	  finală	  a	  fost	  tulbure	  
de	  tot,	  ca	  să	  nu	  spun	  mai	  mult.	  Contradicţții	  extrem	  de	  puternice.	  O	  hermeneutică	  oribilă	  în	  
toate	  poziţțiile	  lui.	  Ceaţță	  deasă.	  

Î:	  Nu	  credeţți	  că	  El	  a	  încercat	  să	  aducă	  o	  pespectivă	  proaspătă	  în	  religia	  lui	  Israel?	  

R:	  Interpretările	  fanteziste	  nu	  vor	  produce	  niciodată	  reînviorare.	  Tot	  ce	  făcea	  el	  era	  
să	  tragă	  de	  versete	  spre	  a	  se	  potrivi	  agendei	  lui.	  Nu	  putem	  numi	  aşa	  ceva	  lumină	  nouă.	  El	  Îl	  
prezenta	  pe	  Dumnezeul	  nostru	  ca	  pe	  un	  laş	  neputincios,	  unul	  care	  iubeşte	  pe	  duşmanii	  
noştri.	  Chiar	  sugera	  că	  Dumnezeu	  îi	  binecuvintează	  pe	  păcătoşi.	  

Î:	  Care	  este	  viziunea	  dumneavoastră	  despre	  lumina	  nouă?	  Cum	  ar	  trebui	  să	  arate	  un	  
adevăr	  nou	  în	  accepţțiunea	  Sinedriului?	  

R:	  Dumnezeu	  a	  vorbit	  prin	  Moise	  despre	  un	  mare	  conducător	  care	  va	  duce	  pe	  Israel	  
la	  glorie.	  Noi	  suntem	  destinaţți	  să	  ajungem	  “capul”	  şi	  nu	  “coada”	  pe	  scena	  internaţțională.	  În	  
acest	  context	  nu	  este	  nici	  un	  loc	  pentru	  acest	  Iosua	  din	  Nazaret.	  Iehova	  a	  spus	  “ochi	  pentru	  
ochi	  şi	  dinte	  pentru	  dinte.”	  Dar	  el	  a	  spus:	  “Să	  nu	  vă	  împotriviţți	  celui	  ce	  vă	  face	  rău.	  Ci,	  oricui	  
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te	  loveşte	  peste	  obrazul	  drept,	  întoarce-‐i	  şi	  pe	  celălalt.”	  Asemenea	  logică	  înseamnă	  ruină	  
naţțională	  în	  două	  luni.	  Noi	  am	  decis	  să	  rămânem	  la	  Cuvântul	  lui	  Dumnezeu.	  Scriptura	  este	  
temelia	  noastră	  sigură,	  de	  neschimbat,	  desăvârşită.	  

Î:	  Eu	  cred	  că	  afirmaţția	  cu	  obrazul	  este	  o	  regulă	  de	  convieţțuire	  foarte	  plăcută…	  

R:	  Regulă	  de	  convieţțuire	  zici?	  Tâmpenie!	  O	  să-‐ţți	  înghiţți	  imediat	  cuvintele,	  dacă	  în	  casa	  
ta	  dă	  buzna	  un	  roman	  sângeros,	  îţți	  izbeşte	  de	  perete	  fetiţța	  de	  doi	  ani	  şi	  îţți	  violează	  soţția.	  
Priveşte	  în	  trecut,	  la	  Dumnezeul	  nostru	  atotputernic,	  cum	  a	  înecat	  miliarde	  la	  potop,	  cum	  a	  
ars	  Sodoma	  şi	  Gomora,	  cum	  a	  spulberat	  pe	  scârboşii	  de	  asirieni,	  cum	  a	  hrănit	  peştii	  mării	  cu	  
armata	  lui	  Faraon.	  Un	  mare	  Izbăvitor,	  o	  impecabilă	  maşină	  de	  luptă	  pentru	  scumpul	  Lui	  
popor.	  Eşti	  dispus	  să	  renunţți	  la	  aşa	  ceva	  pentru	  un	  ţțăran	  visător	  şi	  dragostea	  lui	  
neputincioasă?	  

Î:	  Nu,	  nu	  sunt.	  Dar,	  învăţțătorule	  Zerah,	  această	  imagine	  despre	  Dumnezeu	  nu	  este	  
cam	  violentă?	  Înţțeleg	  că	  dumneavoastră	  numiţți	  legea	  lui	  Moise	  ca	  fiind	  o	  lege	  a	  libertăţții	  şi	  
dragostei.	  Nu	  împiedică	  această	  lege	  omorârea	  fiinţțelor	  omeneşti?	  

R:	  Am	  impresia	  că	  glumeşti.	  Dumnezeu	  nu	  este	  sub	  jurisdicţția	  vreunei	  legi.	  El	  este	  
Regele	  suprem	  al	  universului,	  Olarul	  care	  face	  tot	  ceea	  ce	  doreşte	  cu	  lucrarea	  Lui.	  Este	  
deasupra	  oricărei	  legi.	  Îndrăzneşti	  să…	  

Î:	  Nu,	  vă	  rog	  să	  mă	  scuzaţți…	  

R:	  Un	  nebun	  cere	  socoteală	  marelui	  Creator	  pentru	  faptele	  Lui!?	  Unde	  te	  crezi?	  În	  
războaiele	  lui	  Iov?	  

Î:	  Ah,	  apropo	  de	  Iov.	  Ce	  credeţți	  despre	  poziţția	  lui	  Iov,	  care	  susţținea	  că	  Dumnezeu	  nu	  
este	  la	  originea	  acestor	  acte	  oribile?	  

R:	  Dar	  tu	  ce	  crezi	  despre	  poziţția	  magistrală	  a	  lui	  Elifaz	  &	  comp	  în	  apărarea	  lui	  
Dumnezeu?	  Ce	  imagine	  frumoasă	  despre	  Dumnezeu.	  Mari	  patrioţți!	  

Î:	  Deci	  spuneţți	  că	  Iosua	  din	  Nazaret	  urmărea	  să	  denigreze	  caracterul	  lui	  Dumnezeu?	  

R:	  Fără	  discuţție.	  Nu	  a	  venit	  cu	  nici	  o	  idee	  nouă,	  sau	  cu	  o	  solie	  din	  partea	  lui	  
Dumnezeu.	  Doar	  cu	  cel	  mai	  josnic	  mod	  de	  a-‐l	  citi	  pe	  Moise	  printre	  rânduri.	  Interpretări	  
fanteziste.	  

Î:	  Nu	  a	  făcut	  El	  la	  fel	  ca	  ceilalţți	  prooroci,	  combătând	  religia	  falsă	  a	  zilei	  printr-‐o	  
chemare	  la	  adevărata	  semnificaţție	  a	  cuvintelor	  lui	  Dumnezeu?	  

R:	  Mă	  faci	  să	  râd.	  Profeţții	  chemau	  pe	  împăraţții	  apostaziaţți	  ai	  lui	  Israel	  înapoi	  la	  
Dumnezeu…	  

Î:	  Atunci	  de	  ce	  i-‐aţți	  omorât?	  

R:	  Cine,	  noi?	  

Î:	  Am	  vrut	  să	  spun,	  strămoşii	  dumneavoastră.	  
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R:	  Mă	  rog,	  decizii	  destul	  de	  greşite.	  Conflicte	  de	  personalitate.	  Dar	  nu	  este	  cazul	  aici.	  
Învăţțătorul	  din	  Nazaret	  nu	  chema	  poporul	  înapoi	  la	  Dumnezeu,	  ci	  departe	  de	  Dumnezeu,	  la	  
un	  gen	  de	  religie	  neputincioasă	  în	  numele	  dragostei.	  N-‐am	  văzut	  în	  viaţța	  mea	  asemenea	  
depărtări	  de	  la	  Scriptură.	  Ai	  auzit	  ce	  spunea,	  că	  trupul	  lui	  este	  templul	  lui	  Dumnezeu?	  
Nebunie	  curată.	  Ce	  facem	  cu	  templul	  nostru	  binecuvântat,	  cu	  Şekina	  în	  sfânta	  sfintelor,	  cu	  
mielul	  ca	  ispăşire	  pentru	  păcat?	  Poţți	  spune,	  în	  curăţție	  de	  inimă,	  că	  Scriptura	  nu	  este	  clară	  la	  
acest	  subiect?	  

Î:	  Aşa	  este,	  nu	  pot.	  Deşi	  ucenicii	  Lui	  o	  ţțin	  una	  şi	  bună	  că	  El	  a	  fost	  Mielul	  lui	  Dumnezeu.	  

R:	  Ce	  ucenici?	  O	  gaşcă	  de	  derbedei	  şi	  pescari	  inculţți,	  incapabili	  şi	  să	  citească	  Oracolele	  
Sfinte,	  dar	  să	  le	  înţțeleagă.	  Noi	  avem	  adevărate	  furtuni	  intelectuale	  pentru	  un	  singur	  termen,	  
iar	  tu	  vrei	  să-‐mi	  spui	  că	  aceşti	  nimeni	  văd	  lumină	  nouă	  în	  Biblia	  noastră?	  Să	  fim	  serioşi…	  

Î:	  O	  ultimă	  întrebare.	  Sinedriul	  aşteaptă	  în	  continuare	  pe	  Mesia?	  

R:	  Desigur.	  El	  va	  veni,	  iar	  naţțiunea	  lui	  Israel	  va	  demonstra	  lumii	  ce	  fel	  de	  Dumnezeu	  
avem	  şi	  ce	  fel	  de	  mântuire	  aduce	  El.	  Plecaţți-‐vă	  înaintea	  Lui,	  cât	  mai	  este	  timp.	  

Î:	  Mulţțumesc	  pentru	  amabilitatea	  de	  a	  mă	  primi.	  


