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Din odaia mea de lucru 
 

Dece a trecut Isus la cre�tinism? 
sau 

Când s-a f�cut Isus Român?1 
 

Î�i st� câteodat� mintea în loc v�zând neîn�elepciunea unor oameni cari se cred 
atoate�tiutori. �i astfel de oameni se pare c� sunt destul de mul�i la vremea noastr�, mai 
cu seam� printre poporul nostru evreu. 

F�r� a cunoa�te prea multe lucruri din via�a lui Isus �i mul�umindu-se cu pu�inul 
ciupit dintr’un ziar, revist�, carte, enciclopedie sau conferin��, se erijeaz� în adânc 
cunosc�tori ai persoanei lui Isus. Astfel de oameni se g�sesc, de altfel, pretutindeni �i doi 
dintre ei, un Român �i un Evreu, m’au g�sit, în zile diferite, în odaia mea de lucru. 

Unul dintre ei – care este îl ve�i afla pe dat� – vine cu o falc� în cer �i cu una în 
p�mânt �i îi d� drumul: 

- N’ziua! 
- Bun� ziua! 
- D-ta e�ti Domnul Feinstein? 
- Da, eu sunt! 
- Eu sunt antisemit! 
- De profesie? 
- ? ! 
- Poftim, ia loc, nu e�ti nici primul, nici ultimul antisemit pe care-l întâlnesc. 
- E�ti jidan? 
- Sunt! 
- �i crezi în Isus Hristos? 
- Cred. 
- Cum îndr�zne�ti D-ta, jidan, s� crezi în Hristosul nostru? 
- M� iart�, rogu-te, Isus Hristos, mai înainte de a fi al D-voastr�, a fost al nostru, 

al jidanilor. 
- Cum asta? 
- Iat� cum: în primele rânduri ale Evangheliei dup� Matei st� scris a�a: „Cartea 

neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.” Iar în Epistola scris� 
de Apostolul Pavel – jidan �i el – c�tre Romani, în capitolul 1, versetul 3, g�sim 
scris: „(Evanghelia lui Dumnezeu) prive�te pe Fiul S�u, n�scut din s�mân�a lui 
David, în ce prive�te trupul.” Vezi, deci, c� Isus Hristos a fost jidan de-ai 
no�trii. 

Se pare c� aceste dou� texte l’au cam derutat pe vizitatorul meu, care, cu Biblia în 
mân�, nu prea �tia ce s� fac�. Deodat� îns� privirea lui care a editat Biblia – Societatea 
Biblic� Britanic�, înfiin�at� înc� din anul 1804, care a tradus Biblia în aproape 700 de 
limbi �i a r�spândit-o în aproape 500 milioane de exemplare. 

                                                 
1 Transcriere a articolului cu acela�i titlu ap�rut în revista Prietenul – Foae pentru credin��, moral� �i 
literatur�, la Gala�i, Februarie 1936, nr. 54, anul VI, p. 8-9 
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- Ah! Asta e o Biblie jidovit� 
- Da, ai dreptate. Chiar a�a este. Dar s� �ti c� toate Bibliile sunt jidovite, c�ci 

originalul tuturor traducerilor Bibliei, indiferent de cine ar fi ele editate, sunt 
scrise de Evrei. Moise, ca �i Pavel, Iosua ca �i Iacov, Isaia ca �i Ioan, ieremia ca 
�i Marcu, Ezechiel ca �i Matei au fost evrei. Dar pentru încredin�area D-tale, 
doresc s�-�i ar�t acelea�i texte în traducerea f�cut� de P�rintele Grigore (Gala 
Galaction) �i editate de Institutul Biblic al Bisericii ortodoxe române. 

�i îi întind o astfel de Scriptur�. 
Asta era prea mult pentru el. 
Dar totu�i nu s’a dat b�tut, c�ci se vedea l�murit c� era în c�utarea unui argument. 

�i l’a g�sit. Dup� o scurt� t�cere, îmi r�spunde, cu un chip ca de iluminat, �i cu o bucurie 
care str�lucea pe fa�a lui: 

- Ei bine, s� fie a�a cum spui D-ta! (Parc� eu a� fi spus asta!) Dar atunci când 
Domnul nostru Isus Hristos s’a botezat n’a devenit Român? 

Am r�mas tablou. Un astfel de r�spuns m’a dezarmat complect. Prostia �i ignoran�a 
care porneau din el au fost mai tari de cât cel mai tare argument. 

�i am t�cut. 
*         * 

* 
Cel�lat care m’a vizitat a fost un Evreu �i înc� sionist. 
�i el m’a luat repede. Argumentele lui cam de acela�i calibru. Întreb�rile acelea�i, 

numai c� în loc de ro� galben �i albastru erau colorate cu alb-albastru. M’a luat la refec. 
Vocabularul era cel obi�nuit: renegat, me�umid, tr�d�tor al poporului. �i i-am spus: 

- Prea pu�in import� p�rerea pe care o ai despre mine. Spune-mi rogu-te, ce ai cu 
Isus? De ce nu vrei s� crezi în El? Cari sunt acuza�iile pe cari le poci aduce 
împotriva Lui? 

- D-ta îi tot dai zor mereu c� Isus a fost Evreu, c� a iubit poporul din care se 
trage, c� i-a dorit tot binele; mi-ai mai citit �i de chestia aceea c� El se compar� 
cu o clo�c�, ce vrea s� strâng� Ierusalimul – puii – sub aripi; ai mai citit �i de 
plânsetele lui asupra poporului Evreu �i asupra Ierusalimului. Or fi ele a�a cum 
le spui D-ta, c�ci v�d c� le sco�i din Biblie, a�a cum scoate un avocat articole 
din lege. Dar eu �tiu un lucru: realitatea. �i realitatea îmi spune c� Isus nu mai 
este evreu, ci... 

- ? ! 
- Da, da, nu te uita a�a mirat la mine �i nu c�uta s� m� întrerupi, Ce, vrei s� spui 

c� nu este a�a? Dar Isus dece s’a f�cut cre�tin? 
- Când? 
- Cum când? Când Isus s-a botezat n’a devenit cre�tin? 
�i iar��i am r�mas tablou. �i iar��i am v�zut c� prostia �i ignoran�a dezarmeaz� mai 

repede decât cele mai puternice argumente. 
�i ce s� mai fi spus? Am t�cut. 

* * * 
Dar acuma, dup� ce m’am desmeticit �i eu, a� dori s� fac câteva observa�ii. 
a) Extremele se întâlnesc 
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b) Aceea�i ignoran�� însp�imânt�toare în privin�a persoanei lui Isus se g�se�te �i la 
Evrei ca �i la Români, la a�a zi�ii cre�tini ca �i la oamenii care nu vor s� �tie 
nimic de Isus. 

c) Acela� gând falk� se g�se�te�i la unii ca �i la al�ii, c�utând s� amestece religia 
sau, mai bine zis, credin�a, cu na�ionalitatea. Ambele no�iuni au sferele lor bine 
determinate �i chiar dac� vreodat� aceste sfere se suprapun, aceast� suprapunere 
nu este decât absolut cerut� �i necesar�. Credin�a este una �i na�ionalitatea este 
alta. Român, evreu, turc, ungur, este na�ionalitate �i mozaic, ortodox, 
mahomedan, calvin este religie. Una cu alta n’are nimic a face. 

d) �i acuma înc� un lucru: Botezul. Acesta este punctul nevralgic al întregii 
chestiuni. �i vrem s� îndr�snim s�-l expunem, pe scurt. Este o eroare 
fundamental� când oamenii cred c� prin botez pot deveni cre�tini. Isus nu înva�� 
N I C � I E R I lucrul acesta. Botezul, sau cufundarea în ap�, este la originea lui 
iar��i ceva cu totul evreesc, care se poate g�si în Vechiul Testament �i care a 
mai r�mas pân� în ziua de ast�zi la Hasidimii din vremurile noastre. F�r� 
îndoial� c� Isus Mesia i-a dat un în�eles adânc, care n’are îns� nimic a face cu o 
schimbare de religie. 

e) Între altele Biblia ne înva�� c� botezul este: „M�rturia unui cuget curat 
înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru 3.8) 

Numai cei cari au cugetul curat înaintea lui Dumnezeu �i duc o via�� cu El, numai 
ace�tia pot în�elege �i au dreptul la botez. 

Dar cum se poate c�p�ta acest cuget curat? Tot Biblia ne d� un r�spuns precis �i 
clar: (Evrei 9.14) 

„Sângele lui Mesia, care, prin Duhul cel ve�nic, S’a adus pe Sine însu�i jertf� 
f�r� pat� lui Dumnezeu, v �  v a  c u r � � i  c u g e t u l  v o s t r u  de faptele moarte, 
ca s� sluji�i Dumnezeului celui viu.” 

Iat� calea. 
Isaac Feinstein 


