WHAT WAS THE SIGN OF JONAH?
By Ahmad Deedat
CARE A FOST SEMNUL LUI IONA?

"CHRIST" NU ESTE UN NUME
Peste o mie de milioane de Crestini accepta astazi – total orbiti, faptul ca Isus din Nazaret este Christ. Ei
reproduc 1001 de profetii din Bibilia Eveilor (Vechiul Testament) sa-si dovedeasca afirmatiile, cum ca Isus
a fost Messiah cel promis Evreilor. Sa lasam pentru moment la o parte cele 1000 de profetii si sa ne
ocupam de doar 1(una) care este semnificativa, pe care Isus a declarat-o in fata Evreilor si sa verificam
daca el si-a tinut aceasta promisiune sau nu in fata Evreilor.
Trebiue sa admitem ca cuvantul CHRIST nu este un nume. Este un titlu. Este o translatie din Ebraica a
cuvantului Messiah, care inseamna “uns”. Grecescul pentru “uns”este Christos de unde avem noi astazi
Christ.
Preotii si regii erau “unsi” la consacrarea lor in noile functii. Sfanta Biblie confera acest titlu chiar si regilor
pagani, ca de exemplu CYRUS: “Asa vorbeste Domnul catre unsul Sau, catre Cir…” (Isaia 45:1)
Ni se reaminteste in Evanghelia lui Luca ca “Cand a venit ziua a opta, in care trebuia taiat imprejur
Pruncul, I-au pus numele de ISUS, nume care fusese spus de un inger inainte ca sa fi fost El zamislit
in pantece.” (Luca 2:21) Numele care i-a fost transmis Mariei pentru fiul ei inca nenascut a fost ISUS si
NU Christos. Numai dupa botezarea sa de catre Ioan Botazatorul, Isus si-a capatat numele titlul de Christos.
Evreii nu au fost singurii care nu au acceptat meritale sale in adevararta lor valoare; ei vroiau dovezi!
MIRACOLUL CA DOVADA
Matei inregistreaza ca invatatii acelor timpuri, Scribii si Fariseii Evrei au venit la Isus si l-au intrebat:
“Invatatorule, am vrea sa vedem un semn de la Tine!” (Matei 12:38) Ceea ce vroiau ei era de fapt un
“truc magic” ca si o “presdigitatie” – iuteala de mana prin care cineva sa scoate un iepure dintr-o palarie,
merge pe apa, zboara sau zdrobeste carbuni incinsi in picioare. Acesta este genul de “semne” sau
miracolele pe care le cautau. Evreii l-au confundat cu un vrajitor, magician sau sarlatan.
NICI UN “ALT SEMN” DECAT UNUL
Cu o indignare indrepatita, Isus le raspunde: “UN NEAM VICLEAN SI PREACURVAR CERE UN
SEMN; DAR NU I SE VA DA ALT SEMN, DECAT SEMNUL PROOROCULUI IONA. CACI
DUPA CUM IONA A STAT TREI ZILE SI TREI NOPTI IN PANTECELE CHITULUI, TOT ASA
SI FIUL OMULUI VA STA TREI ZILE SI TREI NOPTI IN INIMA PAMANTULUI. ” (Matei
12:40) Isus a spus: “NU I SE VA DA ALT SEMN” El nu s-a referit la vindecarea orbului Bartimeus, si nu
a vorbit despre “femeta cu scurgeri” care s-a vindecat doar prin atingerea lui, si nici despre cei 2000 de
porci in care a trimis diavolul ce poseda un om, sau despre cei 5000 sau 3000 de oameni pe care i-a hranit
cu o bucata de peste si cu un colt de paine. “Nu i se va da alt semn” spune Isus, DECAT UNUL! –
“DECAT SEMNUL LUI IONA” El isi pune toate “ouale” intr-un singur cos. Pretentia ce o ridica, aceea
de a fi Messiah (Christos) se dovedeste a fi falsa sau nu, printr-un SINGUR semn ce avea sa-l dea.
S-a tinut Isus de promisiune indeplinind acel SINGUR semn pe care l-a dat? Crestinii vor raspunde in
unanimitate DA! Fara a lua in consideratie advertismentul Bibliei – “CERCETATI toate lucrurile si luati
ce-i bun” (1 Telasoniceni 5:21)

IONA NU A ASCULTAT CHEMAREA DOMNULUI
Care a fos “semnul” (miracolul) lui Iona? Trebuie sa mergem la “Cartea lui Iona” in Vechiul Testament si
sa aflam ca D-zeu i-a poruncit lui Iona: ”Scoala-te si du-te la Ninive, cetatea cea mare, si striga
impotriva ei. Caci rautatea ei s-a suit pana la Mine!” (Iona 1:2) sa-i intoarca de la “calea lor cea rea si
de la faptele de asuprire, de care le sunt pline mainile!” (Iona 3:8) Dar Iona nu a dorit sa mearga sa-i
previna pe Niniveni asa ca se indreapta catre Joppa in loc sa se duca la Ninive imbarcandu-se pe un vas,
fugind de poruncile Domnului.
Dar pe mare se starneste o furtuna cumplita. Superstitiile marinarilor spun ca atunci cand cineva iese din
porunca Stapanului, se naste o asemenea furtuna. Au inceput sa se intrebe cine-i vinovatul, deci s-au
hotarat: “Veniti sa tragem la sort, ca sa stim din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta! Au
tras la sort, si sortul a cazut pe Iona.” (Iona 1:7) Iona nu-si indeplinise misiunea, deci cu hotarare se
ofera: “Luati-ma, si aruncati-ma in mare, si marea se va linisti fata de voi! Caci stiu ca din vina mea
vine peste voi aceasta mare furtuna!” (Iona 1:12)
VIU SAU MORT?
De vreme ce se ofera singur ca drept victima a acestui sacrificiu, nu era nevoie sa-l sugrumam, sa-l
strapungem cu sulita, sa-i rupem un brat sau un picior inainte sa-l aruncam in mare, caci singur spune:
“Luati-ma si aruncati-ma in mare” Intrebarea vine automat; atunci cand comandantul vasului si
echipajul l-au aruncat peste bord a fost Iona viu sau mort? Orice copil Crestin care urmeaza scoala de
Duminica iti va raspunde imediat : “VIU!” Furtuna inceteaza subit – a fost cumva o coincidenta? Un peste
il inghite pe Iona; a fost el viu sau mort cand a fost inghitit? Raspunsul este iarasi “VIU” A fost viu sau
mort cand “Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului sau, din pantecele pestelui”? (Iona 2:1) Bineinteles
ca un mort nu plage si nu se roaga! Deci raspunsul este “VIU”.
Pentru trei zile si trei nopti pestele l-a purtat prin adancurile oceanului: viu sau mort? “VIU” este
raspunsul, inca o data. A treia zi, pestele il da afara, pe tarmul marii: viu sau mort? VIU bineinteles! Ce a
profetit Isus despre el insusi? A spus: “CACI DUPA CUM IONA … TOT ASA SI FIUL
OMULUI...” CA IONA Si cum a fost Iona? A fost el viu sau mort pentru trei zile si trei nopti? Viu!
VIU! VIU! este raspunsul unanim al Evreilor, Crestinilor si Musulmanilor!
DEOSEBIT DE IONA
Daca Iona a fost viu pentru trei zile si trei nopti, atunci si Isus ar fi trebiut sa fie viu in cavoul sau asa cum
singur prorocise! Dar Crestinatatea se agata de subredul fir de ata al mortii lui Isus pentru salvarea lor. Deci
ar trebui sa raspundem ca Isus a fost MORT pentru trei zile si trei nopti, dupa cum afirma Crestinii.
Contradictia intre ceea ce a prorocit si ceea ce a indeplinit este evidenta. Iona VIU, Isus MORT! Foarte
DEOSEBIT de Iona! Dar Isus a spus “DUPA CUM IONA” si nu DEOSEBIT de Iona. Este deci adevarat
ca dupa propriul sau test, Isus sa nu fie ADEVARATUL Messiah al Evreilor. Daca Evangheliile
inregistreaza faptele in adevarul lor, cum putem sa-i acuzam pe Evrei ca l-au respins pe “CHRIST”.
TREI SI CU TREI =72 DE ORE?
Profesor de Teologie, Doctor in Divinitate subliniaza in versetul lui Matei 12:24 factorul TIMP - “caci
dupa cum Iona a stat TREI zile si TREI nopti in pantecele chitului, tot asa si fiul omului va sta TREI
zile si TREI nopti in inima pamantului.” “Va rugam sa notati”, spune invatatul Teolog: “cuvantul TREI
se repeta de PATRU ori pentru a dovedi ca Isus avea sa-si indeplineasca profetia in ceea ce priveste timpul
pe care avea sa-l petreaca in mormant si nicidecum nu se referea la “dupa cum Iona” in ceea ce priveste
starea sa, si anume viu sau mort.” Daca este factorul timp la care Isus s-a referit atunci cand a facut acea
profetie, sa vedem daca s-a tinut de promisiune in fata Evreilor din acest punct de vedere al problemei.
Dogmaticii Crestini raspund: “BINEINTELES!”

VACANTA PUBLICA
Intrebarea se pune: cand a fost Christ crucificat? Toata lumea Crestina va raspunde: “VINERI!” Este si
motivul pentru care sarbatoresc “VINEREA MARE” si este vacanta publica in fiecare tara Crestina din
America si pana in Zambia. Ce anume face “Vinerea Mare” atat de deosebita? - “este deosebita pentru
moartea lui Christos pe cruce in aceasta zi pentru a spala pacatele noastre” – vor spune Crestinii. Deci a
fost omorat pe cruce acum 20xx de ani in urma? “DA!” spune crestinii. Din Evanghelii luam informatiile
precum ca Evreii erau in mare graba in al elimina pe Isus. Prin urmare procesul a avut loc in toiul noptii,
dupa care l-au trimis pe mana lui Pilat in dimineta urmatoare; de la Pilat la Herod, si inapoi la Pilat.
Interesele lor financiare erau in pericol din cauza ca depindeau de opinia publica, iar Isus era eroul lor; a
fost binefacatorul lor. Inamicii sai trebuiau sa termine cu el repede, lucru pe care l-au si reusit. Oricum, pe
cat de mult au fost in graba sa-l atarne pe cruce, tot atat de mult se grabeau sa-l dea jos inainte de apusul
soarelui Vineri, din cauza Sabatului. Acesta incepe la aproximativ ora 6 p.m. in ziua de Vineri iar Evreii au
fost avertizati in Deuterom 21:23 “trupul lui mort sa nu stea pe lemn; ci sa-l ingropi in aceeasi zi, caci
cel spanzurat este blestemat inaintea lui Dumnezeu, si sa nu spurci tara pe care ti-o da mostenire
Domnul, Dumnezeul tau.”
Pentru a satisface scrupulele religioase ale Scribilor si Fariseilor “discipolii secreti” ai lui Isus l-au dat jos
de pe cruce, i-au inbaiat trupul dupa ritualurile spalarii de inmormantare, l-au impachetat cu “o
amestecatura de aproape o suta de litri de smirna si aloe.” (Ioan 19:39) si au pus corpul astfel infasurat
intr-un mormant inainte de caderea noptii.
DE CE “SE PRESUPUNE”?
Sunt numeroase diferente si contradictii intre sectele si cultele Crestine; dar asupra unui lucru sunt cu totii
de acord. Isus SE PRESUPUNE ca a fost in groapa in noaptea de Vineri; Isus SE PRESUPUNE ca este in
mormant in ziua de Sambata; si inca SE PRESUPUNE a fi in groapa in noaptea de Sambata. Crestinii sunt
in unanimitate de acord cu aceasta. Se observa deci ca am folosit SE PRESUPUNE de trei ori. Motivul
este din cauza ca Evangheliile sunt cat se poate de tacute in ceea ce priveste momentul exact in care Isus a
iesit din mormant. Putea fi luat chiar in noaptea de Vineri de catre “discipolii secreti” intr-un loc mult mai
placut si mult mai odihnitor, dar nu am nici un drept sa presupun de ce autorii Evancheliilor au pastrat
tacerea. Asa ca, am repetat cuvantul SE PRESUPUNE de trei ori.
Analiza finala; sa vedem daca intr-adevar Isus a stat TREI zile si TREI nopti in mormant:
SAPTAMANA PASTELUI
Vineri – pus in mormant inainte de
asfintitul soarelui
Sambata –se presupune a fi in mormant
Duminica –lipseste inainte de rasarit
TOTAL

IN MORMANT
ZILE

NOPTI

- zero -

O noapte

O zi

O noapte

- zero -

- zero -

O zi

Doua nopti

Fara nici un efort, veti observa ca MARELE TOTAL este de O ZI si DOUA NOPTI, si nu Trei zile si
Trei nopti. Daca ar fi sa ne luam dupa Scripturile Crestine, Isus a cazut pentru a DOUA OARA.

IN PRIMUL RAND – el a fost deosebit de Iona, care a fost VIU in burta pestelui, care este total opusul a
ceea ce Scripturile Crestine sustin ca s-a intamplat cu Stapanul lor, care a fost MORT in toata perioada cat
Iona a fost – VIU.
IN AL DOILEA RAND descoperim ca Isus nu satisface nici profetia in legatura cu FACTORUL TIMP.
Marii matematicieni ai Crestinatatii vor da gres incercand sa obtina un rezultat de – TREI zile si TREI
nopti. Nu trebuie sa uitam ca Evangheliile ne spun explicit ca era “inainte de rasaritul soarelui” in ziua de
Duminica (prima zi a saptamanii) cand Maria Magdalena s-a dus la mormantul lui Isus si l-a gasit gol.
“MIERCUREA” MARE
Dl. Mr Robert Fahey de la "Plain Truth" magazine, intr-o conferinta tinuta la Holiday Inn,' Durban, unde
am fost prezent, incearca sa demonstreze audientei ca Isus Christos a fost crucificat intr-o MIERCURI si
nu intr-o VINERI, dupa cum se sustine de 2000 de ani de catre Crestinatatea Ortodoxa. Dupa spusele lui,
daca cineva numara inapoi TREI ZILE si TREI NOPTI, va optine raspunsul MIERCURI.
L-am felicitat pe Dl. Mr Fahey pentru ingeniozitatea sa; si l-am intrebat cum de a fost posibil ca de peste
2000 de ani intreaga Crestinatate sa sarbatoreasca VINEREA MARE in loc de MIERCUREA MARE.
Peste 1,200,000,000 de Crestini din intrega lume sunt total ignoranti in ceea ce priveste schimbarea datei
asa zisei Crucificari! Inseamna ca Biserica Romano - Catolica care sustine un lant neintrerupt de la Sfantul
Petru pana in zilele noastre – dupa ceea ce spune Dl. Faley incearca sa ne duca in eroare.
DUMNEZEU SAU DIAVOLUL?
Intrebarea vine automat, cine a inselat milioanele de Crestini de-a lungul a peste 2000 de ani? Dumnezeu
sau Diavolul? Dl. Fahey raspunde categoric: “DIAVOLUL” “Daca Diavolul”, spun, “poate crea cu succes
confuzie in randurile Crestinilor in cel mai elementar lucru; cand sa sarbatoreasca Vinerea Mare sau
Miercurea Mare, atunci cat de usor este pentru acest Diavol sa insele Crestinii si in alte privinte ce tin de
Dumnezeu?” Dl Fahey s-a inrosit si a plecat rusinat.
Daca acestea sunt crezurile Crestinilor in lumea de astazi, putem sa ne intrebam; nu este asta cea mai
strasnica pacaleala din istorie?

