I. Începutul neluat în seamă
al lui Iisus esenianul
1. La vârsta de 10-12 ani, Iisus pleacă de acasă
la secta de la Qumran
...Nu știu cu ce să încep această ultimă poveste despre
Iisus!
Narațiune explicativă ar fi mai bine zis; tu vrei să-l apropii
cât mai mult pe cititor de felul de a fi al lui Iisus, și de aceea cauți
o cale accesibilă și atractivă.
...Cu nașterea Sa într-un halou de nepătruns? ...Ori sărind în
copilăria Lui evanghelică promițătoare și generoasă cu gândirea
proiectivă? Nu! Nu! Nu! De trei ori Nu!
De ce te ambalezi atâta, dând rateuri ca un motor îmbătrânit?
Nu te-a contrazis nimeni! Intră în relanti... Așa e mai bine! Acum
poți să spui, calm, omenește, oful începutului atât de dorit.
Cum a plecat copilul Iisus, gata să intre în pubertate...
De unde?
Din familia Sa.
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Din ce loc?
Din Nazaretul „care nu apare nici în Vechiul Testament, nici
în Apocrife sau scrierile lui Josephus Flavius, nici în Talmud”.
(1, p. 81)
Noi, totuși, îl considerăm spațiul real al comunității Sale
natale.
... Și neplâns de maica Lui, Maria, la porțile larg deschise ale
casei părintești... Ținând strâns de mână pe Ioșua, unchiul Său...
Fratele Mariei...
Care-L elibera, cu brațul lui puternic, de tată adevărat, de
sub tutela aspră și neînțelegătoare a familiei.
Stop! Destul cu alegoriile! Texte! Vreau texte și nimic alt
ceva!
Ai dreptate! Uite textul atât de amânat...
Până la neființă!
...căruia, nu știu de ce, abia acum îi dau atenția cuvenită!
I-a venit și lui, săracul, în sfârșit, timpul mărturisirii!
În cartea lui I.D. Amusin, Manuscrisele de la Marea Moartă,
am citit despre scriitorul carait Al-Qirqisӑni care, în lucrarea
Istoria sectelor iudaice, vorbeşte de „secta peşterii”, numită
astfel „din cauză că scrierile ei religioase au fost descoperite
într-o peşteră”.
Textul!
Uite și pasajul minunat: „Curând s-a ivit acolo Ioşua, care,
după spusele rabinilor, era fiul lui Pandera; el e cunoscut ca
Iisus, fiul Mariei. El a trăit în zilele lui Ioşua, feciorul Perahiei,
despre care se spune că a fost unchiul lui Iisus din partea mamei.
Aceasta s-a întâmplat când domnea Augustus Caesar, împăratul
Romei (între 30 a.Hr. şi 14 p.Hr. – I.A.)”. (2, pp. 52-53)
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Ei, ia să te vedem cum îl interpretezi!
„Secta peșterii” denumește, cu siguranță, secta eseniană,
ale cărei scrieri, într-adevăr, au fost găsite în peșterile de la
Qumran. (2, pp. 53-81)
Mai departe...
Răstimpul istoric al scenei prezentate cuprinde 34 de ani...
Și...
Atât Iisus, cât și unchiul Său după mamă poartă numele
Ioșua... Tatăl lui Iisus se numea Pandera, nu Iosif, cum apare în
Evanghelii...
Dar cred că e vorba de același individ...
Numele mamei Lui, Maria, se păstrează și în Evanghelii, iar
Perahia a fost bunica lui Iisus, mama lui Ioșua și a Mariei...
Ce se spune despre persoanele care purtau aceste nume?
Informațiile transmise sunt cruciale pentru înțelegerea per
sonalității lui Iisus, și demne de încredere, fiind comunicate de
rabini!
„Conducători religioși ai comunităților mozaice” – am citat
din DEX. (3)
Numele sunt evocate întrucât persoanele respective au legă
tură cu secta peșterii... unde sosește Iisus...
Când?
Textul folosește adverbul Curând, nu demult...
Să calculăm...
Dacă Iisus s-a născut în anul 6-5 a.Hr. (1, p. 10), rezultă
faptul că, la anul 14 p.Hr., limita superioară a intervalului de timp
avut în vedere de autorul textului, El împlinea 19-20 ani.
Dar noi ne aflăm în timpul domniei lui Caesar...
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Atunci suntem nevoiți să introducem și alte repere tem
porale...
Cum ar fi...
La esenieni erau primiți în calitate de novici băieți care aveau
vârsta de cel puțin 10 ani: „Din Textul celor două coloane aflăm
că între 10 și 20 de ani copiii și adolescenții trebuie să învețe
legile comunității”. (2, p. 164)
Prin urmare, Iisus avea cel puțin 10 ani când a plecat de
acasă...
Ar fi fost anul 4-5 p.Hr.
Vom vedea, la capitolul VI.2., când Iisus esenianul va trece
prin Nazaretul natal, la vârsta de 32-33 de ani, că oamenii locului
nu-L mai țineau minte, El nelăsându-le spre amintire o identitate
comunitară: cum era, cum se comporta, ce prieteni avea...
Această situație, constatată, memorată și transmisă evanghe
liștilor de frații esenieni care-L însoțeau peste tot, se poate datora
atât faptului că Iisus nu-Și formase încă o astfel de imagine...
Fiind copil când a părăsit acel loc...
Cât și timpului îndelungat de când acei oameni nu-L mai
văzuseră printre ei.
Mai consemnez aici, din cartea lui Amusin, o interpretare
a unui cercetător american: „În cadrul unei discuții publice în
S.U.A., profesorul Freemantle a formulat următoarea ipoteză:
nu cumva anii enigmatici din viața lui Iisus Cristos (între 12 și
30 de ani), despre care în Evanghelii nu se spune nimic, au fost
petrecuți de El în mănăstirea de la Qumran?” (2, p. 235)
Despre anii enigmatici, vezi capitolul II.2.1., cu tăinuirea de
către evangheliști a identității eseniene a lui Iisus.
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