






Apostolul Pavel scria în Epistola către Tesaloniceni 
că adevărul n-ar trebui să vină niciodată pe calea 
amăgirii. Jumătățile de adevăr sunt minciuni în-
tregi. Flip ne-a prezentat cu atenție și profunzime 
șiretlicurile diavolului despre jumătăți de adevăr și 
care sunt efectele ei aducătoare de condamnare. Îți 
recomand cu tărie să citești această carte pentru a-ți 
ascuți abilitatea de a deosebi adevărul de erezie și ca 
să-ți construiești capacitatea de a-i respinge pe cei ce 
promovează aceste cinci jumătăți de adevăr. / Dan 
Dumas, CEO la Red Buffalo, consilier special al 
președintelui Southern Seminary și cadru didactic, 
autorul cărții Live Smart: Preparing for the Future 
God Wants for You 

Charles Spurgeon spunea cândva în maniera sa fai-
moasă că „discernământul nu ține de a ști să faci di-
ferența între bine și rău, ci între bine și aproape 
bine”. Din nefericire, această abilitate lipsește mult 
în zilele noastre. În cartea lui, Cinci jumătăți de ade-
văr, Flip Michaels tratează direct cinci adevăruri-
cheie despre Scriptură, creștinismul autentic, na-
tura lui Dumnezeu, Persoana lui Hristos și Evanghe-
lia. Ca să fiu franc, acestea nu sunt lucruri pe care ne 
putem permite să le înțelegem greșit. Aceste adevă-
ruri esențiale trebuie înțelese corect și trebuie să ne 
luptăm pentru ele, iar Flip face exact acest lucru. 



Iată o carte utilă! / Nate Pickowicz, păstor la Har-
vest Bible Church, Gilmanton Iron Works, New 
Hampshire, autorul cărților Reviving New En-
gland și Why We’re Protestants 

Inima păcătoasă a omului tânjește continuu după 
scuze ca să ignore autoritatea adevărului în viața lui, 
iar societatea din jurul nostru ne-a oferit oportuni-
tăți bogate ca să nu luăm seama la realitățile obiec-
tive. Într-o epocă a știrilor false și a dezinformării, 
scepticismul nu a fost niciodată atât de puternic, as-
tfel că cinismul veacului nostru însoțit de sensibili-
tățile lumii post-moderne a calcifiat multe inimi îm-
pietrite chiar în fața posibilității adevărului etern. 
Acesta este contextul în care biserica a fost chemată 
să propovăduiască harul și adevărul lui Hristos. În 
acest sens, Cinci jumătăți de adevăr a lui Flip Mi-
chaels i-a oferit bisericii o resursă clară și convingă-
toare pentru ducerea adevărului biblic într-o lume 
sceptică. Fiecare capitol pătrunde în câteva dintre 
cele mai răspândite obiecții față de afirmațiile Bi-
bliei și oferă argumente convingătoare în apărarea 
adevărului complet. Această prezentare simplă și 
clară a credinței creștine va deveni o resursă minu-
nată de ucenicizare spre încurajarea credincioșilor 
în credința lor sau în dialogul cu necredincioșii, în 
întrebările pe care ei le ridică despre creștinism. Mă 



rog ca noi toți să cumpărăm câte două exemplare 
din această carte, unul pentru noi înșine, și unul 
pentru cineva care are întrebări despre adevăr. / 
Paul Shirley, păstor, Grace Community Church, 
Wilmington, Delaware 

Întrucât adevărul complet contează, îți recomand 
din inimă această resursă evanghelistică și apologe-
tică excelentă, scrisă cu îndemânare de prietenul și 
colegul meu păstor, Flip Michaels. În această carte, 
vei descoperi respingerea cu pricepere a erorilor din 
zilele moderne și o proclamare atentă a Evangheliei 
care transformă vieți. / David Cunningham, păs-
tor principal, GraceLife Church, Annville, PA și 
fondatorul Sports4Him 

S-a spus că o jumătate de adevăr este o minciună în-
treagă. Variantele acestei zicători au fost atribuite 
unor diferite persoane de-a lungul anilor. În ciuda 
originilor ei incerte, nicăieri nu este valabil acest lu-
cru mai acut ca în domeniul teologiei, pentru că în 
niciun alt domeniu lucrurile puse în joc nu sunt 
atât de importante. În cartea sa, Cinci jumătăți de 
adevăr, Flip Michaels tratează profund și biblic 
cinci jumătăți de adevăr care sunt crezute pe scară 
largă de nenumărate milioane de oameni, mulți din-
tre ei pretinzând că sunt creștini. Flip demonstrează 
cu abilitate că, atunci când cred aceste jumătăți de 



adevăr, oamenii își pun în grav pericol sufletele lor 
veșnice. Chestiunile care au consecințe veșnice nu 
sunt menite să lase loc pentru ambiguitate. Cinci ju-
mătăți de adevăr este o resursă robustă, extrem de 
ușor de citit și o apărare ușor de înțeles a adevăruri-
lor complete și ne-negociabile ale Bibliei, iar răspun-
sul nostru față de ele va determina locul unde ne 
vom petrece veșnicia. Dacă ești un credincios ma-
tur, această carte te va încuraja și te va echipa să „răs-
punzi oricui îți cere socoteală de nădejdea care este 
în tine” (cf. 1 Petru 3:15). Dacă știi pe cineva inte-
resat de lucrurile veșnice, dar care are îndoieli legate 
de creștinism, te rog, dă-i un exemplar din această 
carte. Ți-o recomand cu entuziasm. / Justin Pe-
ters, fondatorul Justin Peter’s Ministry, justinpe-
ters.org, autorul seminarului Clouds Without Wa-
ter: A Biblical Critique of the Word-Faith Move-
ment, și al cărții Do Not Hinder Them: A Biblical 
Examination of Childhood Conversion 

Această importantă carte ne reamintește că adevă-
rul nu este determinat de raționamentul omenesc 
subiectiv, ci de Dumnezeul adevărului, care Se des-
coperă în Cuvântul Lui atotsuficient. Această carte 
este o lucrare importantă care se va dovedi utilă pen-
tru cei care au fost seduși de cei care au umanizat 
adevărul lui Dumnezeu. / Mike Hess, reprezentant 



național al General Association of Regular Baptist 
Churches 

Teologia greșită duce la trăire greșită. În lucrarea sa 
oportună, Cinci jumătăți de adevăr, Flip Michaels 
a prezentat un manual clar și concis legat de perico-
lele ce rezultă din a crede jumătăți de adevăr și de 
felul în care aceasta duce inevitabil la o trăire greșită. 
Într-o lume în care adevărul lui Dumnezeu este 
abandonat cu rapiditate și considerat insuficient și 
irelevant pentru aceste vremuri, această carte ne 
aduce aminte că adevărul lui Dumnezeu rămâne în 
veac. Folosește această carte deseori ca să îți aduci 
aminte de gândirea biblică sănătoasă, astfel ca min-
tea ta să fie înnoită și inima ta să fie transformată. / 
Dustin W. Benge, editor al Expositor Magazine și 
lector la The Andrew Fuller Center for Baptist Stu-
dies 

Flip Michaels, un om care simte pulsul societății, a 
catalogat principalele jumătăți de adevăr și jargonul 
amăgitor care alimentează respingerea actuală a 
creștinismului – atât în mediu academic cât și pe 
stradă. Apoi, printr-o logică incisivă, autorul de-
monstrează că fiecare jumătate de adevăr este o min-
ciună subtilă. Apoi Flip oferă convingător antido-
tul cu o apărare ușor de înțeles și minunată a Bibliei 
și a adevărului creștin. Cinci jumătăți de adevăr este 



un dar pentru biserică și pentru o lume nevoiașă. / 
R. Kent Hughes, păstor senior emerit la College 
Church, Wheaton, și profesor John Boyer în evan-
ghelizare și societate la Westminster Seminary, Phi-
ladelphia 

Michaels ia un grup de ofense frecvente – adevăruri 
teologice corecte, dar care au fost despuiate de pie-
sele lor aspre și transformate în cercuri moi. Apoi el 
le despachetează și încearcă să îți dea înapoi întreg 
adevărul. Dacă felul în care Îl vezi pe Dumnezeu 
este prea moale, prea rotund, prea diluat, citește 
această carte. Ea te  va provoca dându-ți întreg ade-
vărul, și, astfel, îți va da înapoi adevărul adevărat. / 
Jesse Johnson, păstor principal cu învățătura, Im-
manuel Bible Church, Springfield, VA; decan aso-
ciat la The Master’s Seminary, Washington, DC; 
blogger la thecripplegate.com 
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Aș vrea să le mulțumesc soției mele și copiilor pen-
tru încurajările lor drăgăstoase pe care mi le-au dat de-
a lungul acestui proiect. Sacrificiile lor în lucrare sunt 
multe, iar sprijinul lor a fost întotdeauna constant față 
de chemarea lui Dumnezeu în viața mea. Vreau să îi 
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GraceLife Church din Annville, Pennsylvania, pentru 
că ei sunt o binecuvântare de sus. De asemenea, le sunt 
îndatorat lui William Mackenzie, Rosanna Burton, 
editorului meu Larry Dixon, și personalului excepțio-
nal de la Christian Focus, care au făcut ca această do-
rință personală să fie o realitate publicistică. 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

John MacArthur spunea cândva: „O jumătate de 
adevăr? Asta este o minciună. Mai degrabă aș numi asta 
o jumătate de minciună. Ea este o minciună care are in-
tenția de a acoperi ceva sau de a amăgi”. Spurgeon ar fi 
fost de acord cu asta. El scria: „Adevărul întreg este să-
nătos. Dar o parte de adevăr poate amăgi și să ne deter-
mine să facem erori atât de grave, ca și cum am fi crezut 
o minciună. O jumătate de adevăr este o minciună”.1 

O jumătate de adevăr este un amestec intenționat 
de adevăr și minciună, conceput ca să aibă aparența can-
dorii și credibilității, dar să submineze, să ascundă sau să 
contrazică adevărul adevărat. Jumătățile de adevăr pot fi 
chiar mai mortale decât minciunile sfruntate, pentru că 
ele resping adevărul cu o subtilitate foarte sinistră. 

Isus a spus despre Satana că este „mincinos și tatăl 
minciunii” (Ioan 8:44). O citire atentă a Scripturii ne 
arată că diavolul este de asemenea un maestru al jumătă-
ților de adevăr. Dacă studiezi minciunile Satanei relatate 

 
1 Charles Haddon Spurgeon, The Salt Cellars: Being a Collection of Proverbs, Together 

with Homely Notes Thereon, (London: Passmore & Alabaster, 1889), p. 240. 
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în Biblie, vei descoperi că multe dintre ele sunt jumătăți 
de adevăr ascunse – amăgiri și direcționări eronate aco-
perite cu viclenie de o spoială șireată de sinceritate falsă. 
Uneori Satana și-a fortificat chiar minciunile cu citări 
parțiale, răstălmăcite sau scoase din context ale Scrip-
turii. Așa a vrut el să-L încerce pe Hristos. El a citat, de 
exemplu, din Psalmul 91:11-12, în încercarea de a-L 
convinge pe Isus să Se sinucidă. Diavolul I-a spus: 
„Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este 
scris: ,El le va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra 
Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești 
cu piciorul de vreo piatră’” (Matei 4:6). Deși acea făgă-
duință din Psalm este adevărată, ea vorbește despre 
protecția suverană a lui Dumnezeu când ni se fac lu-
cruri rele. Ea nu este o garanție că nu vom fi răniți dacă 
comitem nelegiuiri cu voia sau acte rele de ticăloșie. Și 
întrucât Scriptura ne interzice explicit să Îl ispitim pe 
Dumnezeu, ar fi fost un păcat radical de nebunesc să sari 
de pe vârful Templului ca să vezi dacă Dumnezeu are să 
trimită îngeri ca să împiedice dezastrul. Așa că Isus a răs-
puns la jumătatea de adevăr răstălmăcită a Satanei cu un 
simplu citat din Deuteronom 6:16: „De asemenea este 
scris: ‚Să nu-L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău’” 
(Matei 4:7). 
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Diavolul i-a spus Evei: „când veți mânca din el 
[fructul interzis], vi se vor deschide ochii... cunoscând 
binele și răul”. Adevărat. Dar el a adăugat: „și veți fi ca 
Dumnezeu”. Fals. În fapt, aceasta este o minciună con-
damnabilă și care a adus condamnarea. Acea jumătate 
de adevăr a condus la căderea omului în păcat și a des-
chis ușa față de toate relele din universul material. 

Marele pericol al jumătăților de adevăr este că ele 
au tendința de a face ca minciunile și ereziile să pară 
bune sau să sune atrăgător. Noi trăim într-o epocă în 
care mulțimi de oameni – inclusiv nenumărați pretinși 
creștini – sunt cu totul dispuși să accepte jumătăți de 
adevăr, în special în domeniul doctrinei Bibliei și al pre-
dicării Evangheliei. Oricine a încercat vreodată să co-
recteze o eroare teologică populară dar mortală știe că 
așa stau lucrurile. Oamenii pretind că ei pot „înghiți 
carnea și să scuipe oasele”. Dar când o jumătate de ade-
văr corupe Evanghelia, doctrina întrupării lui Hristos 
sau orice alt adevăr creștin cardinal, „mâncarea cărnii” 
de pe oase nu este o abordare sănătoasă biblic și nici si-
gură spiritual prin care să tratăm erezia (v. Gal. 1:8-9 
sau 2 Ioan 7-11). Există un motiv foarte bun pentru 
care nimeni nu încearcă să culeagă carne de pe un ani-
mal ucis pe șosea de șase zile. 
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Flip Michaels ne-a oferit această resursă incredibil 
de utilă ca să îi ajute pe cititori să despartă adevărul de 
eroare în cinci dintre cele mai răspândite jumătăți teo-
logice de adevăr ale diavolului. Îmi place claritatea și 
energia cu care el scrie. Îmi place îndemânarea cu care 
răspunde la minciunile vrăjmașului. Și îmi place dedi-
carea lui evidentă față de adevărul biblic. Într-o mani-
eră simplă, dar profundă, el ne prezintă adevărul, tot 
adevărul și numai adevărul. Desigur, aceasta este sin-
gura modalitate acceptabilă de a prezenta adevărul bi-
blic. Am încrederea că această carte va avea o lungă vi-
ață pe rafturile librăriilor, și mă rog ca ea să ajungă la o 
audiență foarte mare. 

Phil Johnson 

Mai 2018 
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INTRODUCERE 
ÎN CĂUTAREA ADEVĂRULUI 

 

Noi toți cunoaștem cel puțin trei mincinoși. Uite-
te în oglindă, și îl vei descoperi pe fiecare dintre ei: eu, 
eu însumi și cu mine (cunoscută și ca „trinitatea nes-
fântă”). 

Psalmistul ne spune: „Orice om este înșelător” (Ps. 
116:11). Nu încape îndoială că această acuzație adusă 
omenirii este adevărată. Minciuna lui Lucifer este ceea 
ce l-a sedus și a inițiat despărțirea omului de Dumnezeu 
în Grădina Eden (Gen. 3:4-5)1; și, din păcate, ea ne-a 
slujit ca model de a „spune adevărul”. Întreaga omenire 
repetă asta în mod obișnuit. Nu este loc de excepții aici. 
Aceasta este o realitate pe care nimeni nu o poate nega. 
Fiecare dintre noi este departe de a face excepție de la 
ea. Noi toți am spus cel puțin o minciună, așa că toți 
suntem mincinoși.  

Mai rău chiar, noi am învățat să ne ascundem min-
ciunile. Lipsa de onestitate din zilele noastre este livrată 

 
(1) „Atunci șarpele i-a zis femeii: ‚Hotărât că nu veți muri; dar Dumnezeu știe că, 

în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii, și veți fi ca Dumnezeu, 
cunoscând binele și răul’”. 
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astăzi într-o mulțime de forme și mărimi. Uite-te și vezi 
dacă recunoști vreuna dintre ele: adevărul exagerat (o 
minciună ambiguă), o promisiune încălcată (o min-
ciună leneșă), plagiatul (o minciună înșelătoare), 
snoava (o minciunică), și minciuna sfruntată („min-
ciuna are picioare scurte!”).  

Totuși, cea mai periculoasă și mai înșelătoare din-
tre toate este jumătatea de adevăr – acel fel de minciună 
care este gândită și calculată ca să amăgească. Există o 
motivație manipulatoare în spatele acestei minciuni. 
Ceva a fost lăsat în afară de cel care o spune cu scopul 
de a-l amăgi pe cel care o aude. J.I. Packer remarca 
cândva că „o jumătate de adevăr mascat ca adevăr în-
treg devine un neadevăr complet”.2 Da, o jumătate de 
adevăr este mult mai mult decât o exagerare sau o înflo-
ritură; ea este o minciună cu două fețe. 

Acest lucru se petrece când avem de-a face cu afir-
mațiile cu rol de adevăr ale Scripturii. Minciunile sunt 
spuse ca să transforme maximele în mituri. O „afirma-
ție cu rol de adevăr” este concepută și răspândită ba-
zându-se pe nimic altceva decât pe perspectiva relati-
vistă a unui om – ideea greșit fundamentată că adevărul 

 
(2) J.I. Packer, A Quest for Godliness: The Puritan Vision of the Christian Life 

(Wheaton: Crossway, 1994), p. 126. 
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este diferit pentru fiecare om. Ceea ce era cândva o 
conversație sinceră în căutarea adevărului se tran-
sformă rapid într-o opreliște în calea conversației. 
Când o jumătate de adevăr este folosită, dialogul este 
dus la un punct de oprire abruptă: „Asta poate fi ade-
vărat pentru tine, dar nu și pentru mine”.3 

Având în minte acest lucru, cred că există cinci ju-
mătăți de adevăr majore folosite pe larg pentru a res-
pinge orice luare în considerare a validității Bibliei, a 
creștinismului, a lui Dumnezeu, a lui Hristos și a cre-
dinței. Ele au fost folosite pentru a-i convinge pe oa-
meni (inclusiv pe mine) să dilueze și să ignore adevărul 
Evangheliei „acceptând prea multă [erezie] cu prea pu-
țin discernământ”.4 

Foarte asemănător cu ceea ce vedem în peisajul 
nostru politic (oricare ar fi partea către care înclini), 
aceste jumătăți de adevăr au creat o societate care neagă 
adevărul. Minciunile pluraliste moderne sunt conside-
rate în mod obișnuit ca adevăr fără cea mai mică respin-
gere, oricât de solitară ar fi. Rolul rațiunii este înlocuit 

 
(3) Pentru o resursă utilă despre cum să răspundem față de relativism, vă recomand 

cartea lui Paul Copan, True For You, But Not For Me (Bloomington: Bethany 
House Publishers, 2009). 

(4) John MacArthur, Fool’s Gold? Discerning Truth in an Age of Error (Wheaton: 
Crossway, 2005), p. 19. 
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de presupoziții spoite. Există o populație în creștere în 
care eroarea abundă și logica lipsește.  

Marele predicator din vechime, C.H. Spurgeon, a 
definit această căutare a adevărului ca „a ști să faci dife-
rența între bine și aproape bine”.5 Recitește acel citat. 
Observă diferența dintre cele două, pentru că este pro-
fundă. Ai putea spune, „bun, cel puțin ești pe 
aproape”, dar a fi pe aproape contează doar la potcoa-
vele cailor și la grenadele de mână! Nu, noi trebuie să 
înțelegem bine acest lucru. Aici avem de-a face cu dife-
rența dintre „duhul adevărului și duhul rătăcirii” (1 
Ioan 4:6). Așa că este dorința mea cea mai profundă să 
văd cum Dumnezeu folosește aceste pagini ca să te eli-
bereze ce ceea ce ție ți se pare „bun”. 

Poate că tocmai acesta este unul dintre motivele 
pentru care ții în mâini această scurtă carte. Cauți sin-
cer adevărul. Îți mulțumesc pentru că te-ai angajat să 
faci asta.6 Dă pagina mai departe ca să îți începi călăto-
ria în lectura acestei cărți. Fiecare capitol îți va desco-
peri o jumătate de adevăr, apoi îți va arăta tot adevărul, 

 
(5) Charles Haddon Spurgeon citat de Ligon Duncan în Tim Challies, Discipline 

of Spiritual Discernment (Wheaton: Crossway, 2007), p. 1.  

(6) „Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător 
care n-are de ce să-i fie rușine, și care împarte drept Cuvântul adevărului... veți 
cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi” (2 Tim. 2:15; Ioan 8:32). 
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urmat de o explicare a sensului lui complet.  

M-am rugat pentru acest moment. Este timpul să 
scoatem la lumină aceste cinci minciuni, ca să descope-
rim ceea ce a fost ascuns intenționat. Aceste jumătăți 
de adevăr au fost folosite pentru a ne ține la distanță 
prea mult timp, ca să nu aflăm întreg adevărul. 



 

 



 

29 

CAPITOLUL 1 

JUMĂTATEA DE ADEVĂR NR. 1:                           
BIBLIA ESTE SCRISĂ DE OAMENI 

DESPRE BIBLIE 

 

Un grup de elevi de ciclu gimnazial stau în cerc pe 
pardoseala dintr-o sală de clasă. Profesorul îi dă unuia 
dintre ei o bucată de hârtie împăturită, cu o frază scrisă 
pe ea: „Un câine va săpa o groapă mare ca să ascundă 
un os mare”. Primul elev se apleacă spre stânga și îi șop-
tește la ureche această frază următorului elev. Acel elev 
îi șoptește următorului ceea ce el a înțeles, și așa mai de-
parte. Din ureche în ureche, fraza începe să se schimbe 
încetul cu încetul, de la adevăr la ficțiune. 

„Un câine va săpa o groapă mare ca să ascundă 
un os mare”.   

„Un câine sapă gropi mari uitându-se după un 
os mare”.  

„Un câine papă oase mari ascunzându-se după 
un plop mare”.  

„Un câine a învățat să folosească telefonul”. 



30 CINCI JUMĂTĂȚI DE ADEVĂR | MICHAELS 

Când fraza ajunge la ultimul elev, ea este interpre-
tată complet greșit și transformată în ceva ce sună total 
diferit de original. Îți aduci aminte când te jucai de-a 
telefonul fără fir? Acest joc este folosit îndeosebi la pe-
treceri ca să spargă gheața. Cu toate acestea, există unii 
care cred că el a fost pus în aplicare și în domeniul spi-
ritual – un joc în care circumstanțele obișnuite au fost 
transformate în momente miraculoase – știi tu, ca ace-
lea despre care citim în Biblie. Ceva simplu se petrece, 
dar când adaugi o ureche care ascultă și agiți povestea 
în timp cu atenție – voilà! Adevărul a ajuns ficțiune. 
Ceea ce era sănătos este acum superficial.  

Îngăduie-mi să ilustrez acest lucru printr-un scena-
riu; aici avem un exemplu din Biblie. Într-o seară târzie, 
cu aproape 2000 de ani în urmă, Isus S-a decis să Se re-
tragă din mulțime, în care se găseau și ucenicii Lui. El 
dorea să petreacă timp în rugăciune – să fie lăsat singur 
să stea în părtășie cu Tatăl Său înainte de a trece în ur-
mătoarea etapă importantă a lucrării Sale. Așa că El îi 
trimite pe cei doisprezece pe o barcă spre Capernaum, 
care este de cealaltă parte a Mării Galileei. Matei, unul 
dintre ucenicii Lui, explică ce s-a întâmplat ulterior, în 
Evanghelia lui: 

Îndată după aceea, Isus i-a silit pe ucenicii Săi să 
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intre în corabie, și să treacă înaintea Lui de par-
tea cealaltă, până le va da drumul noroadelor. 
După ce le-a dat drumul noroadelor, S-a suit pe 
munte să Se roage, singur la o parte. Se înnop-
tase, și El era singur acolo. În timpul acesta, co-
rabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; 
căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua 
cu noaptea, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 
Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-
au înspăimântat și au zis: „Este o nălucă!” Și de 
frică au țipat. Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniți, Eu 
sunt; nu vă temeți!” „Doamne”, I-a răspuns Pe-
tru, „dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine 
pe ape”. „Vino!” i-a zis Isus. Petru s-a coborât 
din corabie și a început să umble pe ape ca să 
meargă la Isus. Dar, când a văzut că vântul era 
tare, s-a temut; și fiindcă începea să se afunde, a 
strigat: „Doamne, scapă-mă!” Îndată, Isus a în-
tins mâna, l-a apucat și i-a zis: „Puțin credincio-
sule, pentru ce te-ai îndoit?” Și după ce au intrat 
în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie 
au venit de s-au închinat înaintea lui Isus, și I-au 
zis: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!” 
(Matei 14:22-33). 

Oare jocul de-a telefonul fără fir explică eficient o 
minune ca aceasta? A mers cu adevărat Isus pe vârful 
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valurilor învolburate ca să îi întâmpine pe ucenicii Lui 
obosiți la circa 3 mile de la țărm? Sau cumva acest mesaj 
și-a pierdut sensul inițial peste ani? Poate că, după rela-
tări multiple de-a lungul unei perioade semnificative de 
timp (de la persoană la persoană la persoană la per-
soană) acțiunile lui Isus au fost alterate de la a umbla pe 
malul mării și de la a sări de pe o piatră pe alta la mersul 
pe mare și la oprirea vântului. 

Dacă ar fi adevărat, atunci cineva ar putea susține 
că relatarea biblică este una falsă. Evident, vântul bătea 
și se apropiau zorile. Dar Isus pur și simplu se bucura 
de timpul Său de meditație pe malul mării, sărind de pe 
o piatră pe alta, știind că o nouă zi avea să înceapă odată 
cu răsăritul soarelui strălucitor.  

Oprește-te aici. Majoritatea oamenilor nu ar con-
testa asta. Pare o serie de evenimente rezonabile. Ei ar fi 
de acord că este foarte probabil că un om pe nume Isus 
a trăit acum două mii de ani (vom trata specific acest lu-
cru în capitolul 4); că Marea Galileei, numită azi „Kin-
neret”, este cunoscută pentru vânturile puternice; și că 
probabil că Isus avea să se bucure de ceva timp solitar pe 
malul mării, sărind pe pietre înaintea zorilor. Acest lucru 
ar fi fost nespus de frumos, cu aurora crescândă fă-
cându-și loc lent din spatele unor nori cumulonimbus 
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– ceva vrednic de o postare pe social media!  

Și totuși nu asta ne spune Biblia. Ea spune că uce-
nicii „L-au văzut... umblând pe mare” (Matei 14:26, 
subl.). Ține minte că aici pretenția Bibliei este că Isus a 
mers literal pe val după val ca să ajungă la corabia uce-
nicilor.  

Ce versiune vei crede?  

Alege orice minune din Biblie și te vei confrunta 
cu exact aceeași întrebare: 

• Relatarea creației – a schimbat omul „Big 
Bang”-ul Universului cu expresia „la înce-
put”?  

• Potopul global – a fost un eveniment limitat și 
local, dar umflat ca să acopere întreaga pla-
netă? 

• Despărțirea Mării Roșii – dar dacă a fost doar 
un vânt bun și evreii au avut parte de un mo-
ment favorabil? 

• Hrănirea celor 5.000 – nu pare că această masă 
a fost exagerată foarte mult? 

• Moartea și Învierea lui Hristos – poate că El 
era inconștient, dar nu a murit niciodată. 
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Este clar că fiecare dintre aceste exemple ne în-
dreaptă către aceeași problemă. Ele sunt fie de partea 
adevărului, fie a ficțiunii. Sunt ele o colecție de realități 
neîncropite și nepoleite? Sau sunt doar un soi de 
dogme îndoielnice și dubioase? Iată de ce este vital să 
înțelegem cum a ajuns Biblia să fie Biblia. Trebuie să 
știm care sunt dovezile, dacă ele există, care ne conduc 
la o transmitere exactă a relatărilor biblice de-a lungul 
timpului. Este ea viabilă și de încredere? Putem să avem 
încredere că ceea ce avem astăzi este adevărul neschim-
bat și care are autoritate? 

JUMĂTATEA DE ADEVĂR: BIBLIA A FOST SCRISĂ DE OAMENI. 

În aproape același fel în care noi jucăm telefonul 
fără fir, se emite pretenția că există un soi de basme țe-
sute împreună de-a lungul a mii de ani. Textele sacre 
sunt considerate ca nimic mai mult decât exagerări is-
torice. Da, unii le privesc luate împreună ca „Sfânta Bi-
blie”, dar există alții care nu cred că această carte este 
sfântă, și nici că este Biblia. Aici nu se găsește nimic 
spectaculos sau supranatural. O carte scrisă de oameni 
care este unică în creativitatea ei și valoroasă în unele 
dintre maximele ei, dar doar atât.  

În primul rând, ceea ce implică această jumătate de 
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adevăr este că Biblia nu ar fi sfântă și nici sănătoasă. Ni-
cio carte scrisă de niște oameni bătrâni nu este supra-
naturală, nici lipsită de greșeli. Aceste relatări sunt cel 
mai probabil victima unui joc de-a telefonul fără fir 
practicat de-a lungul secolelor. Spune-le legende, dar în 
niciun caz nu pot fi tratate ca fiind literal cuvintele lui 
Dumnezeu, transmise supranatural omenirii ca un 
ghid pentru viață și pentru toată veșnicia. Un om tre-
buie să fie nebun să creadă acest lucru fără echivoc. „Ai 
face bine să îți verifici medicamentele, pentru că îmi 
lași loc de multe dubii”.  

În al doilea rând, ceea ce este implicat aici este și 
ideea că adevărul absolut nu există – cu atât mai puțin 
unul exclusiv. Această perspectivă afirmă că nicio carte 
nu poate face o astfel de afirmație. Nu există niciun 
motiv de a trata Biblia ca o relatare autentică sau isto-
rică, nici nu ar trebui să îi acordăm atenția noastră ne-
împărțită, pentru că tot adevărul este relativ. Doar nai-
vii ar susține o astfel de gândire îngustă că Biblia este 
singura sursă de revelație de la Dumnezeu față de în-
treaga omenire. „Fii serios, doar nu m-am născut ieri!” 

A treia și ultima implicație ca rezultat al jocului de-
a telefonul fără fir este că există numeroase contradicții 
și greșeli evidente în Biblie, și că mulți intelectuali au 



36 CINCI JUMĂTĂȚI DE ADEVĂR | MICHAELS 

dedicat foarte mult timp și energie ca să dovedească 
ceea ce știm deja: aceasta este o carte de mituri care con-
trazic deopotrivă știința și istoria. Mai mult, o parte din 
judecățile ei morale sunt învechite și rareori, dacă și 
atunci, mai sunt aplicabile culturilor noastre contempo-
rane variate. Mediul academic de astăzi își aduce contri-
buția, spunând că un adult ar trebui să fie amăgit ca să se 
bazeze pe acest document distorsionat ca standard al 
adevărului. „Trebuie doar să îți deschizi ochii. Nu vezi 
că realitatea noastră contrazice argumentele tale?” 

TOT ADEVĂRUL: BIBLIA A FOST SCRISĂ DE OAMENI                     
ȘI INSPIRATĂ DE DUMNEZEU. 

În primul rând, trebuie recunoscut că ceea ce noi 
numim Scriptura (adică Biblia, Cuvântul lui Dumne-
zeu) conține 66 de cărți, 1.189 de capitole, 31.173 de 
versete și 774.746 de cuvinte.1  

Originile ei umane nu pot fi negate, pentru că a fost 
scrisă de peste 40 de autori diferiți. Acești bărbați au pro-
venit din toate circumstanțele vieții – regi, profeți, un 
pescar, un vameș, un fost fariseu – reprezentând trei 
continente diferite și scriind în trei limbi diferite, pe 

 
(1) John MacArthur, The NASB MacArthur Study Bible (Nashville: Thomas Nel-

son, 2006), ‘How We Got the Bible’ xvii. 
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parcursul unei perioade de 1600 de ani.  

Și totuși, aceasta este doar o jumătate de adevăr. Nu 
doar că oamenii au scris acele cuvinte, dar Dumnezeu a 
fost Cel care le-a dat cuvintele pe care ei să le scrie, cu o 
precizie desăvârșită. Aceasta este a doua jumătate a aces-
tui adevăr. „Toată Scriptura este insuflată de Dumne-
zeu” (2 Tim. 3:16). Dumnezeu este Autorul divin, care 
Și-a revelat voia față de fiecare dintre acești bărbați. Me-
sajul pe care ei aveau să fie inspirați să îl scrie provenea 
din mintea fără egal a Celui Atotputernic.  

Termenul din greacă tradus prin „insuflat” [sau 
inspirat] din acest verset este theopneustos. El provine 
din două cuvinte, theós, cu sensul de „Dumnezeu”, și 
pnéō, cu sensul de „a sufla”.  

Literal vorbind, Dumnezeu a insuflat! El a insuflat 
o Carte unică, având un mesaj unic ce a rezistat peste 
două mii de ani de istorie a omenirii. Este o carte unică. 
Această Carte a cărților cuprinde în paginile ei multe 
culturi, limbi și evenimente istorice, și fiecare dintre 
aceste dimensiuni a fost vehiculul în care Dumnezeu a 
insuflat cuvintele Lui față de om. Singura carte per-
fectă sau pură pe care o vei ține vreodată în mâinile tale 
este B-I-B-L-I-A, însăși Cuvântul lui Dumnezeu. 
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SENSUL COMPLET 

Dacă tot adevărul este că Dumnezeu Și-a revelat cu-
vintele față de om și a călăuzit divin procesul de scriere și 
păstrare a Bibliei, atunci jocul de-a telefonul fără fir este 
un efort ignorant de a respinge această Carte supranatu-
rală de înțelepciune. Ar fi putut toate acele narațiuni să 
fie niște născociri? Nu. Au fost ele niște exagerări? Mă 
tem că nu. Nu putem emite astfel de pretenții, cel pu-
țin nu dacă vrem să spunem adevărul. Nu ne aflăm în 
situația de a putea respinge Biblia, căci întreg adevărul 
ne spune altceva. Există un sens mai înalt al ei decât cel 
al mitologiei populare din zilele noastre. Pe paginile ei 
se găsește un scop anume. 

D.A. Carson, autor prolific și profesor de seminar 
teologic, afirmă cel mai bine acest lucru când scrie că 
„mai degrabă o astfel de Scriptură a fost produsul au-
torilor omenești și al revelației Dumnezeului care vor-
bește. Ceea ce Scriptura a spus, Dumnezeu a spus... 
căci cuvintele ei sunt cuvintele lui Dumnezeu”.2 Impli-
cațiile de aici sunt uriașe. Ele ne lovesc asemenea unei 
doze strașnice de cafea. Dacă acestea nu sunt doar cu-
vintele omului – ci ale lui Dumnezeu – atunci cum ar 
trebui să le tratăm? Cu grijă. Ar trebui să le cinstim? 

 
(2) D.A. Carson, Collected Writings on Scripture (Wheaton: Crossway, 2010), 28.  
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Foarte mult. Putem avea încredere în ele? Complet. Ar 
trebui să ascultăm de ele? Cu supunere.  

Este evident că felul în care tratăm Biblia contează, 
dar o iau un pic înainte.  

În acest punct, eu presupun că vei dori să vezi orice 
fel de date istorice care să susțină o astfel de pretenție 
că Biblia a fost scrisă de oameni și inspirată de Dumne-
zeu. Întreg adevărul necesită o explicație. Și înțeleg pre-
ocuparea ta. Mulți „propovăduitori ai adevărului” 
sunt departe de a fi așa ceva, anume să spună adevărul. 
Dar de unde să începem?  

Trebuie mai întâi să analizăm care este relația din-
tre revelația verbală a lui Dumnezeu și produsul ei rea-
lizat de mâinile oamenilor.3 Una este să declari tot ade-
vărul, dar cu totul altceva să ridici greutățile și să îi des-
pachetezi sensul. Retorica fără rațiune este o încercare 
săracă de a convinge pe cineva. Simplu spus, ea este ma-
nipulare.4 

 
(3) Ibid, 31. 
(4) În cartea lui J. P. Moreland, Love Your God with All Your Mind: The Role of Rea-

son in the Life of the Soul (Colorado Springs: NavPress, 1997), el atacă această prac-
tică a manipulării retorice când spune: „Din cauza lipsei de rațiune din societatea 
noastră, oamenii nu îi conving pe alții de vederile lor (religioase sau de orice altă 
natură) pe baza argumentului rațiunii, ci mai degrabă exprimându-și retorica 
emoțională sau prin anumite teme corecte politic. Rațiunea a făcut loc retoricii, 
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Bun. Haideți să tragem pe dreapta și să analizăm 
rațional ceea ce am spus. Vom face asta îndreptându-
ne atenția către patru elemente primare: activitatea im-
plicată în felul care am primit Scriptura, apoi autenti-
citatea documentelor Bibliei, urmată de acuratețea de-
taliilor conținute pe paginile ei, și vom sfârși prin im-
pactul autorității ei ca fiind chiar Cuvântul lui Dum-
nezeu. 

Activitatea 

Să fim clari de la început: activitatea – procesul 
care a comunicat și cauzat Biblia – va trebui să fie im-
portant și supranatural dacă vrem ca ea să se ridice la 
înălțimea pretenției unice de a fi literalmente Cuvântul 
lui Dumnezeu. Și ea este cu adevărat asta, pentru că to-
tul își are originea într-o singură Sursă, adică Dumne-
zeu. În explorarea acestui proces, ne va fi util să ne obiș-
nuim cu câțiva termeni teologici noi (revelație, verbal, 
plenar și inspirație).  

Așa cum am spus mai devreme în acest capitol, 
Dumnezeu a fost Cel care Și-a revelat voia față de om. 

 
dovada emoției, substanța sloganurilor, scriitorul de cuvântări păpușarului, și 
autoritatea rațională (dreptul de a cere conformarea și de a fi crezut) puterii so-
ciale (abilitatea de a impune conformarea prin coerciție și ascultarea exteri-
oară)”, 128. 
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Revelația lui Dumnezeu este o revelație specială (prin 
contrast cu cea naturală, adică a naturii) prin aceea că 
este o descoperire de Sine divină a voii Sale. Petru des-
crie această activitate în 2 Petru 1:20-21: „nicio proro-
cie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio 
prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au 
vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt”. Așa 
că da, este adevărat că oamenii au scris fiecare carte (de 
exemplu Petru a scris cartea 1 Petru), dar Dumnezeu, 
prin Duhul Lui, a fost Cel care a determinat și a dirijat 
scrierea Cuvântului lui Dumnezeu, protejându-l astfel 
de greșeală.  

Gândește-te la acest lucru. Fiecare cuvânt ce i-a 
fost dat omului de-a lungul acelor 1600 de ani se potri-
vește perfect într-un puzzle miraculos. Ceea ce este în 
posesia noastră a venit direct de la Dumnezeu. Niciun 
cuvânt nu este nelalocul lui, nicio „iotă sau frântură de 
slovă” (Matei 5:18). Nu există nicio altă carte care să 
emită această pretenție, iar autorii Bibliei vorbesc în re-
petate rânduri despre acest fenomen.  

Îndreptându-ne privirile către Moise, în Vechiul 
Testament, Dumnezeu afirmă: „Le voi ridica din mij-
locul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele 
Mele în gura lui, și el le va spune tot ce-i voi porunci 
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Eu” (Deut. 18:18, subl.). În Noul Testament, când 
avem de-a face cu nașterea lui Hristos, citim următoa-
rele: „Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împli-
nească ce vestise Domnul prin prorocul [Isaia], care zice: 
‚Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu, și-i vor 
pune Numele Emanuel’, care tălmăcit, înseamnă: 
‚Dumnezeu este cu noi’” (Matei 1:22-23, subl.). 

Rămâi atent. Acest lucru este și ceea ce noi nu-
mim inspirație verbală, plenară. Ea este verbală pen-
tru că Dumnezeu le-a dat acestor oameni fiecare cu-
vânt; și plenară pentru că toate cuvintele – cuvintele 
Lui – au autoritate egală (nu doar un concept sau 
doar cuvintele lui Isus scrise cu litere roșii); și este in-
spirație, cu sensul că Dumnezeu a călăuzit divin pro-
cesul și păstrarea ei. Din nou, avem de-a face cu inspi-
rație verbală și plenară. 

Așadar, cine a scris cartea Romani – Dumnezeu 
sau apostolul Pavel? Pavel a scris-o, dar Dumnezeu a 
inspirat-o. (O întrebare capcană!) Scriitorii nu au 
fost inspirați, dar mesajul lor a fost. Apostolul a scris 
epistola cu pana ținând cont de circumstanțele sale, 
dar Duhul lui Dumnezeu a fost Cel care i-a dat acele 
cuvinte. În fapt, scriitorii Bibliei mărturisesc că au 
redat cuvintele lui Dumnezeu de 3808 de ori, o cifră 



CAPITOLUL 1  43 

impresionantă.5 David, de exemplu, a scris în 2 Samuel 
23:2: „Duhul Domnului vorbește prin mine, și cuvân-
tul Lui este pe limba mea”. Cuvintele care au fost scrise 
erau exact cele pe care Dumnezeu le voia scrise. Ele nu 
și-au avut originea în mintea autorului omenesc. Ele au 
fost insuflate (adu-ți aminte de cuvântul, theopneustos, 
„inspirat”) de Dumnezeu. El a coordonat suveran în-
treg procesul, inclusiv prin supravegherea providenți-
ală a vieții fiecărui autor omenesc. El i-a pregătit.  

Cuvintele lor sunt în realitate cuvintele Lui.6 

În clasica sa lucrare, The Inspiration and Authority 
of the Bible [Inspirația și autoritatea Bibliei], B.B. War-
field a spus: „Așadar, când Pavel declară că ‚fiecare cu-
vânt al Scripturii’ sau ‚toată Scriptura’ este produsul in-
suflării divine, [că] ‚este insuflată de Dumnezeu’, el sus-
ține cu cât de multă forță că Scriptura este produsul 
unei acțiuni divine specifice”.7 Amin, iar acea activitate 

 
(5) John MacArthur, Focus on the Fact (New York City: Revell Company, 1977), 45. 

(6) Apreciez felul cum Steven Cowan și Terry Wilder explică acest lucru: „Asta nu 
înseamnă că Dumnezeu le-a dictat mecanic cuvintele Bibliei autorilor ei 
umani... Dumnezeu a inspirat Biblia pregătindu-i providențial pe scriitorii 
umani prin creșterea, educația și experiențele lor de viață astfel încât, când au 
scris, cuvintele lor le aparțineau. Cu toate acestea, ele erau și cuvintele lui Dum-
nezeu, pentru că ei au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie”. In Defense 
of the Bible: A Comprehensive Apologetic for the Authority of Scripture 
(Nashville, B&H Publishing Group, 2013), 4-5. 

(7) B.B. Warfield, The Inspiration and Authority of the Bible (Louisville, SBTS 
Press, 2014), 133. 
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divină este cunoscută ca inspirație. Iată cum ajungem 
noi să primim mesajul dătător de viață care se găsește 
pe paginile ei. 

Autenticitatea 

Nu doar că activitatea (divină) este impresionantă, 
ci și autenticitatea acestor documente este așijderea. De 
fapt, multe dintre ele se află acum în posesia noastră. 
Dumnezeu a ocrotit din plin și a păstrat Cuvântul Lui 
peste miile de ani. În timp ce multe cărți antice s-ar pu-
tea lăuda cu descoperirea a cinci sau chiar zece copii, 
Biblia are mii de copii la vârful degetelor ei. 

Documentele originale (sau dovezile din manus-
crise) care formează Biblia sunt aranjate pe cărți - există 
66 în total, 39 fiind în Vechiul Testament și 27 în 
Noul. În ce privește Noul Testament, astăzi există 
aproximativ 5700 de copii, și ele depășesc cu mult orice 
altă scriere antică în privința numărului de manuscrise.  

Manuscrisele sunt din papirus sau pergament. Unele 
conțin doar un cuvânt sau o frază, altele o parte a unei 
epistole sau chiar un întreg testament. Deși niciunul din-
tre originale (denumite „autografe”) nu mai există, volu-
mul de copii sub forma manuscriselor pe care le avem le-
a permis experților biblici să reconstruiască originalele. 
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Câteva fragmente datate la 25-50 de ani după autografe 
fac posibilă reconstituirea a 99,99% din acestea.8 

Aceste cifre sunt uimitoare! A nega autenticitatea 
Bibliei înseamnă a nega autenticitatea multora dintre 
cărțile pe care trebuie să le citim în școală. Nu glumesc. 
Ți s-a dat vreodată ca temă să citești Tragediile lui So-
focle, Războaiele Galice a lui Caesar, sau oricare dintre 
cele șapte Tetralogii ale lui Platon? Niciuna dintre 
aceste scrieri antice clasice nu este în stare să emită ace-
eași pretenție de acuratețe de 99,99%. Doar Iliada lui 
Homer se apropie, având peste 1800 de manuscrise și 
un scor de 95% în ce privește autenticitatea.9  

Dacă crezi în legitimitatea și autenticitatea scrieri-
lor lui Sofocle, Caesar și Platon, trebuie să recunoști și 
autenticitatea Bibliei. A o respinge pe una înseamnă să 
le respingi pe toate. Ce alegere are de făcut intelectua-
lul, dacă nu să afirme autenticitatea Bibliei? S-a spus că, 
„prin contrast cu aceste cifre [din operele antice], cri-
tica textuală a Noului Testament este stânjenită de 

 
(8) MacArthur, The NASB MacArthur Study Bible, ‘How We Got the Bible’ xxi. 

A propos, nu există vreo doctrină cardinală care să se găsească în procentul de 
0.01% de conținut lipsă. 

(9) Mulțumită în mare parte noilor descoperiri arheologice, multe dintre aceste 
cifre continuă să fie actualizate si pot fi accesate online: http://www.josh.org/ 
wp-content/uploads/Bibliographical-Test-Update-08.13.14.pdf. 
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abundența de material”.10 

Și o spun din nou că aici am inclus doar Noul Tes-
tament. Cu toate acestea, Vechiul Testament este citat 
de Noul Testament de cel puțin 320 de ori.11 Audiența 
originală a Noului Testament a recunoscut canonul 
(colecția de scrieri cu autoritate) Vechiului, și a făcut 
aceasta fără dubii. Scriitor după scriitor al Noului Tes-
tament ne îndreaptă către un autor al Vechiului. În 
Romani 9:29, apostolul Pavel a scris, „cum zisese Isaia 
mai înainte”; și iar în 10:19, „căci Moise zice...” Isus în-
suși nu a făcut excepție de la aceasta când a făcut refe-
rire la Vechiul Testament, citând din cartea Psalmilor 
de 11 ori, din Deuteronom de zece ori, din Isaia de opt 
ori și din Exod de șapte ori.  

Patru paragrafe. Asta este tot ceea ce am scris aici 
în sprijinul autenticității Scripturii, și (pentru că sunt 
sigur că vezi acum) dovada este copleșitor de suficientă. 

 
(10) Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman, The Text of the New Testament: Its Tran-

smission, Corruption, and Restoration 4th ed. (New York: Oxford, 2005), 51. Ei 
continuă astfel: „Mai mult, lucrarea multor autori antici a fost păstrată doar în 
manuscrise datate din Evul Mediu (cândva către finalul lui), la mult timp de când 
ei au trăit și scris. Prin contrast, timpul dintre compunerea cărților Noului Testa-
ment și apariția celor mai timpurii copii este relativ scurt. În loc să existe o pauză 
de un mileniu sau mai mult, cum este cazul multor autori clasici, mai multe 
manuscrise pe papirus cu fragmente din Noul Testament arată că au fost copi-
ate în decursul unui secol după scrierea documentelor originale”. 

(11) Henry M. Morris, Many Infallible Proofs, 19th ed. (Green Forest: Master Bo-
oks, 2010), 57. 
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Vorbind în favoarea credibilității Noului Testament, 
Daniel B. Wallace descrie atitudinile năucitoare ale ce-
lor care continuă să refuze recunoașterea autenticității 
lui, în lumina dovezilor: 

Tocmai pentru că avem sute de mii de variante 
și sute de manuscrise timpurii, ne aflăm într-o 
poziție excelentă pentru recuperarea cuvintelor 
din original. Mai mult, dacă scepticii radicali ar 
aplica principiile lor la restul literaturii greco-
romane, ar trebui să ne arunce înapoi în Evul 
Mediu, când ignoranța era orice, numai fericire 
nu. Argumentele lor sună impresionant doar 
într-un vid.12 

Am analizat până aici activitatea (divină) în primi-
rea Cuvântului lui Dumnezeu – anume că Dumnezeu 
a revelat voia Sa scrisă față de om prin procesul inspira-
ției; și am analizat și pretențiile (superioare) ale auten-
ticității lui. Acest lucru include dovezile din manuscri-
sele Noului Testament și coroborarea cu Vechiul Tes-
tament din mărturiile directe ale lui Isus Hristos și ale 
apostolului Pavel. Ce urmează acum? Trebuie să discu-
tăm despre acuratețea Bibliei. 

 
(12) Cowan & Wilder, In Defense of the Bible: A Comprehensive Apologetic for the 

Authority of Scripture, 151-52. 
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Acuratețea 

Vorbind din experiență, unul dintre atacurile cele 
mai răspândite la validitatea Bibliei este și unul dintre 
cele mai slabe. A spune că „Biblia nu este cu adevărat 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu este acurată” 
este un argument ușor de demontat. De ce? Pentru că 
el se atinge de esența Bibliei, de conținutul ei. Tot ce 
trebuie să faci este să îți citești Biblia ca să îl ajuți pe cel 
care face o astfel de afirmație să vadă că a greșit în eva-
luarea făcută. Și de regulă aceasta este prima întrebare 
pe care o pun ca răspuns la o astfel de pretenție: „Ai 
citit tu însuți Biblia?” 

Marele teolog R.C. Sproul relatează o întâmplare 
asemănătoare a unei convertiri după ce el a fost între-
bat: „Cum poți crede că Biblia este inerantă [fără gre-
șeală], când ea este plină de contradicții?”13 

Eu i-am spus: „Ce-ai zis?” El a spus: „Că este 
plină de contradicții”. „Dă-mi voie să te pro-
voc”, am zis eu. „Aceasta este o carte destul de 
mare, cu 66 de capitole. Dacă este plină de con-
tradicții, nu îți va fi greu să găsești câteva. Vreau 
să te provoc astfel: este ora 1 pm, și te provoc să 

 
(13) Preluat din Q&A with R.C. Sproul & Ligonier Teaching Fellows (May 19, 

2011), Ligonier Ministries, https://youtube/xnTSjntQzjY. Te încurajez să as-
culți această relatare în întregime, 50:00-54:00. 
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ne întâlnim aici mâine la aceeași oră, și vreau să 
îmi dai o listă de 50 de contradicții din Biblie. 
Ar trebui să poți să le găsești cu ușurință în cele 
24 de ore, dacă este plină de ele”.  

„Bun, accept provocarea”, a spus el. Așa că a 
doua zi vine acest tip la ora 1... și îmi spune că a 
stat treaz toată noaptea, era cu ochii umflați... 
[dar] că are o listă de 30 de contradicții. Atunci l-
am întrebat: „Ți-am cerut 50? Nu sunt atâtea 
câte credeai, nu-i așa? Dar 30 sunt suficiente ca să 
scăpăm de ineranță, nu încape îndoială. Așa că 
hai să le luăm pe rând”. Și ne-am uitat împreună 
la fiecare pasaj din cele 30, unul după altul, și am 
putut să îi arăt... într-un fel satisfăcător, că ni-
ciuna dintre ele nu încălca legea noncontradicției 
[în care afirmațiile contradictorii nu pot fi amân-
două adevărate în același sens și în același fel].  

Ideea lui Sproul este una importantă: Scriptura nu 
contrazice niciodată Scriptura. Când citești această 
Carte (sau orice altă carte) în contextul ei adevărat, acest 
lucru te ajută întotdeauna să îi înțelegi claritatea. Unii 
aleg deseori versetele la întâmplare, ignorând audiența 
autorului, într-o încercare de a le aplica greșit și de a 
abuza de Cuvântul lui Dumnezeu. Din nou, această tac-
tică este una ușor de demontat. Citește-ți Biblia!  
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Dar dacă ar fi să ducem această idee un pas înainte? 
Cum ar fi dacă cineva ar putea arăta că persoanele, eve-
nimentele și locurile sunt corecte istoric? Oare desco-
peririle arheologice din trecut și prezent continuă să 
ateste veridicitatea Bibliei? Sau dacă lucrurile științifice 
menționate pe paginile ei sunt nu doar dovedibile, ci și 
proclamate înainte de descoperirile făcute de om? 
Atunci jumătatea de adevăr din jocul de-a telefonul 
fără fir n-ar mai avea nicio greutate, nu-i așa?  

Deloc. De ce? Pentru că noi nu găsim nimic din 
jocul de-a telefonul fără fir care să se întoarcă de unde 
a plecat perfect intact, nealterat și având acuratețe to-
tală.  

Provocarea este acceptată! Putem începe să anali-
zăm Biblia din punct de vedere istoric. Nu ca ficțiune 
istorică – când evenimente și chiar persoane reale sunt 
folosite pentru a crea o nouă povestire cu totul inven-
tată. Nu, ci noi vrem să ne uităm pe scurt la două des-
coperiri fascinante (folosind arheologia) care susțin 
pretențiile de acuratețe ale Bibliei. În cele ce urmează, 
voi prezenta ceea ce eu cred că sunt două dintre cele 
mai bune descoperiri, care stau mai presus de tot noia-
nul de descoperiri arheologice. 

Prima descoperire este denumită „bulă”. O mână 
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de lut folosită pentru sigilarea unui manuscris sau a 
unui testament. Poate că ai văzut o bulă într-un film – 
ceva care reprezenta o pecete regală. Mesajul din exte-
rior prezintă o imagine (sau chiar o amprentă) să zicem 
a regelui, care sigilează oficial și protejează documentul 
lui de ochii spionilor. Bulele erau folosite și în vremu-
rile biblice. Așa că, a da peste o astfel de pecete este o 
descoperire senzațională.  

Cum ar fi dacă ai afla că nu una, zece sau chiar 50 
de astfel de bule ar fi fost descoperite, ci 400?! Acel fel 
de dovadă ar fi copleșitoare. Expertul în Vechiul Testa-
ment Walter Kaiser, Jr. arată ce valoare deosebită au as-
tfel de descoperiri: „Circa 400 de inscripții pecetluite 
au fost descoperite, majoritatea datând din secolul al 
XVIII-lea până în secolul al XI-lea î.d.Hr. Aceste peceți 
sunt echivalente descoperirii semnăturilor personale 
ale acestor persoane din Vechiul Testament”.14 

Ca să fiu mai specific, una dintre cele mai impresio-
nante bule care au fost găsite a fost descoperirea în 1975 
a peceții lui Baruc. Baruc a transcris toate cuvintele lui 

 
(14) Cowan & Wilder, In Defense of the Bible: A Comprehensive Apologetic for the 

Authority of Scripture, 214-15. Mai mult, „arheologia a fost unul dintre cei mai 
puternici aliați în favoarea acurateței istorice a Vechiului Testament... ea a oferit 
în repetate rânduri o confirmare aproape necontenită a acurateței istoriei Ve-
chiului Testament”. p. 220. 
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Ieremia potrivit cu Ieremia 36:4: „Ieremia l-a chemat pe 
Baruc, fiul lui Neriia; și Baruc a scris într-o carte după 
cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care i le spusese 
lui Ieremia Domnul”. 

Al doilea artefact antic care ne atrage atenția este 
denumit „stelă”. Acestea erau stâlpi sau pietre verticale 
folosite ca monumente și care aveau inscripționate pe 
suprafața lor anumite lucruri pentru a marca un eveni-
ment important, precum o victorie militară. O astfel de 
descoperire arheologică este semnalată pe paginile re-
numitei reviste Biblical Archeology Review: „Puține 
descoperiri arheologice biblice au produs atâta încân-
tare ca inscripția Tel Dan – scrierea de pe o piatră (sau 
stelă) din secolul al IX-lea î.d.Hr. care a adus prima do-
vadă istorică despre regele David din Biblie”.15 

Descoperit în 1993, acest fragment conține o ex-
presie sculptată pe piatră, „Casa lui David”, care 
afirmă că dinastia regelui David a existat cu adevărat. 
Societatea Arheologică Biblică [Biblical Archaeology 
Society] a scris în aceeași publicație că „fragmentul de 
inscripție de pe stelă... dovedește că regele David din 
Biblia a fost o persoană istorică adevărată, nu creația 

 
(15) ‘“David” Found at Dan,’ Biblical Archeology Review: 20:2. March/April 

1994. 26. 
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literară fantastică a unor scriitori sau editori biblici ul-
teriori. Poate că mai important este că stela a fost ridi-
cată de unul dintre cei mai înfierați inamici ai Israelului 
antic, la mai mult de un secol de la moartea lui David, 
recunoscându-l ca întemeietorul regatului Iuda”.16 

Dacă vei cerceta mai profund în domeniul arheo-
logiei biblice, vei găsi descoperiri extraordinare simi-
lare, care susțin acuratețea Bibliei. Dintr-o perspectivă 
istorică, nu avem de ales decât să Îl credem pe Dumne-
zeu pe cuvânt. Istoria din Biblie nu are nimic de-a face 
cu ficțiunea istorică. Și același lucru poate fi spus des-
pre afirmațiile științifice din Biblie, care nu au nimic în 
comun cu science-fiction. 

Herbert Spencer a fost un om de știință care a trăit 
în secolul al XIX-lea și a murit în 1903. Cariera lui știin-
țifică a fost recunoscută pentru o realizare de seamă, 
prin care el a împărțit întreaga realitate, tot ceea ce există 
în Univers, în cinci categorii: timp, forță, acțiune, spațiu 
și materie. Afirmația lui a fost că nimic nu poate exista 
în afara acestor categorii. Dar se pare că descoperirea lui 
are o mică problemă - Geneza 1:1 îl bate de la distanță! 
„La început” (timp), „Dumnezeu” (forță), „a făcut” 
(acțiune), „cerurile” (spațiu) „și pământul” (materie). 

 
(16) Ibid. 
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Tot ceea ce dl. Spencer trebuia să facă era să își deschidă 
Biblia. Tot ceea ce orice om trebuia să facă era să ci-
tească acest prim verset din primul capitol al primei 
cărți.17 

O altă descoperire științifică are de-a face cu miș-
carea continuă a apei (din atmosferă, de pe suprafața 
pământului și de sub pământ), cunoscută și sub denu-
mirea de ciclul hidrologic. O masă originală de apă a 
trecut secole la rând prin ciclul de evaporație, transpi-
rație, precipitare și advecție, reluând tot acest proces la 
nesfârșit. Omul nu a început să înțeleagă acest concept 
din hidrologie până în secolul al XVII-lea. Ghici ce? 
Acest principiu se găsește peste tot în Biblie. Iov 36:27-
28 spune: „Căci El trage la El picăturile de apă, le pre-
face în abur și dă ploaia, pe care norii o strecoară, și o 
picură peste mulțimea oamenilor”; iar Isaia 55:10 ada-
ugă că „ploaia și zăpada se pogoară din ceruri, și nu se 
mai întorc înapoi, ci udă pământul”.  

Aceste relatări sunt convingătoare, nu-i așa? Iată 
două alte aspecte. 

Studiind anatomia și fiziologia omului, William 
Harvey a aflat în 1628 că circulația sângelui este vitală 

 
(17) John MacArthur, The Battle for the Beginning: Creation, Evolution and the 

Bible (Nashville: Thomas Nelson, 2001), 40-41. 
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pentru viață. Această descoperire a fost considerară uri-
așă, pentru că a fost primul medic care a vorbit despre 
ea. Cu toate acestea, Biblia spunea același lucru cu mult 
timp înainte. Levitic 17:11 spune că „viața trupului 
este în sânge”.  

În 1639, a fost prezis corect că planeta Venus are o 
orbită fixă, ceea ce avea să conducă la ideea că planeta are 
o mișcare de rotație în jurul Soarelui care durează doi 
ani. Nu încape îndoială că descoperirea era corectă, dar 
principiul fusese deja de mai mult timp menționat în Ie-
remia 31:35: „Așa vorbește Domnul, care a făcut soarele 
să lumineze ziua, care a rânduit [cu sensul de ordine 
fixă] luna și stelele să lumineze noaptea” (subl.). Orice 
cale ai alege, prin analiza acurateței Cuvântului lui 
Dumnezeu în raport cu istoria sau știința, vei descoperi 
că ambele căi duc la aceeași concluzie: poți avea încre-
dere în ceea ce Biblia spune. Ea este precisă în întregime 
și poți avea încredere în ea din toată inima. Totuși, 
acest lucru ne conduce la o ultimă problemă de rezol-
vat – autoritatea. Are Biblia dreptul de a-și impune va-
lorile asupra felului nostru de a trăi? 

Autoritatea 

Haideți să revedem pe scurt ce am analizat: activi-
tatea, autenticitatea și acuratețea. Dacă suntem de 
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acord că Dumnezeu a transmis voia Sa divină către și 
prin oameni, astfel ca ea să fie scrisă – o activitate a re-
velației speciale prin inspirație – și dacă acceptăm con-
ținutul copleșitor al revelației ca fiind indiscutabil de 
autentic, ca și acurat din punct de vedere istoric și ști-
ințific, atunci ne rămâne o întrebare retorică: merită 
această revelație titlul de „Cuvântul lui Dumnezeu”? 

Această întrebare este una retorică, pentru că ea 
ține de caracterul lui Dumnezeu. A spune că Dumne-
zeu a scris acele cuvinte înseamnă a spune că ele au gre-
utatea autorității Lui. Cuvintele Scripturii sunt cuvin-
tele Lui și ele sunt vrednice de încredere, pentru că El 
este vrednic de încredere. Când Biblia spune că „Dum-
nezeu... nu poate să mintă” (Tit 1:2), ea și pronunță că 
ceea ce este scris în Biblie este „Cuvântul adevărat... în-
vățătura sănătoasă” (1:9). 

J.I. Packer subliniază același lucru în cartea sa, 
Fundamentalism and the Word of God [Fundamenta-
lismul și Cuvântul lui Dumnezeu]. El scrie: 

Abordarea scripturală a Scripturii este privită 
astfel ca mărturia scrisă a lui Dumnezeu despre 
Sine. Când spunem că Biblia este Cuvântul lui 
Dumnezeu, vrem să spunem sau ar trebui să spu-
nem că mesajul ei constituie o singură rostire al 
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cărei autor este Dumnezeu. Ceea ce Scriptura 
spune, El spune. Când auzim sau citim Scrip-
tura... [ea] este vorbirea lui Dumnezeu însuși.18 

Mulți au continuat să susțină că, deși poate fi în 
regulă să spui personal că Scriptura este „Cuvântul lui 
Dumnezeu”, asta nu implică în niciun fel că o persoană 
poate să o impună asupra unui segment al societății, 
mai ales când acel segment alege să o respingă ca având 
originea în sigurul Dumnezeu adevărat.  

Această poziție este cunoscută mai bine ca relati-
vism moral – în care adevărul poate fi contradictoriu, 
contextual și dependent de cultură. Cu alte cuvinte, 
pentru acea persoană nu contează ceea ce tu crezi. Sus-
ținătorii ei ar spune: „Doar pentru că tu crezi nu în-
seamnă că și eu ar trebui să fac același lucru. Un adevăr 
universal nu poate fi cunoscut și nici măcar nu există. 
Religia ta poate fi adevărată pentru tine și neadevărată 
pentru mine”. Dar aici este adevărata nuia pentru acest 
fel de a gândi. Eroarea filozofică este în mijlocul dru-
mului. Un relativist nu va rămâne relativist când drep-
turile lui sunt încălcate.  

Se zice că o discuție despre relativismul moral a 

 
(18) J.I. Packer, Fundamentalism and the Word of God (Grand Rapids: Inter-Var-

sity Press, 1958), 89.  
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avut loc într-o cameră din campusul Universității din 
Vermont.19 

Studentul a început să se reverse... „Ceea ce este 
adevărat pentru tine este adevărat pentru tine, 
și ce este adevărat pentru mine, este adevărat 
pentru mine. Dacă ceva funcționează pentru 
tine deoarece tu crezi în acel lucru, foarte bine. 
Dar nimeni nu ar trebui să își forțeze opiniile 
asupra altora când totul este relativ”.[…] 

Am ridicat micul lui aparat stereo și am plecat 
spre ușă cu el. „Hei, ce faci?”, a strigat el.  

„Ai vreo problemă?”, am întrebat eu. „Ai vreo 
problemă cu ochii tăi? Plec din cameră cu apa-
ratul tău”.  

„Nu poți face asta”, a zbierat el.  

„Păi”, a fost replica mea, „întrucât eu trag de fiare 
și alerg cu regularitate, cred că pot să fac aceste 
lucruri fără vreun ajutor. Dar poate că vrei să spui 
‚nu ar trebui să faci asta pentru că îmi furi apara-
tul’. Desigur, știu din conversația noastră anteri-
oară că nu asta vrei să spui. Se întâmplă ca eu să 
cred că este permisibil să fur aparate stereo dacă 

 
(19) J.P. Moreland, Love Your God with All Your Mind: The Role of Reason in the 

Life of the Soul (Colorado Springs: NavPress, 1997), p. 153. 
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acest lucru mă va ajuta în devoțiunile mele reli-
gioase, și aș putea folosi un astfel de aparat ca să 
ascult muzică creștină în devoțiunile mele de di-
mineață. Sigur că eu nu aș încerca niciodată să 
te forțez să accepți crezul meu moral în această 
privință, pentru că, așa cum ai spus, totul este 
relativ și nu ar trebui să forțăm ideile noastre 
asupra altora. Dar sunt sigur că tu nu mă vei 
forța să accept crezul tău că este greșit să îți fur 
aparatul, nu? Știi ce cred eu? Eu cred că tu îți 
susții relativismul în domenii ale vieții în care îți 
este convenabil, să zicem în moralitatea sexuală 
sau în domenii în care nu îți pasă cum ies lucru-
rile, dar când vine vorba ca vreun om să îți fure 
aparatul stereo sau să te critice pentru preferin-
țele tale morale, mi se pare că devii un absolutist 
moral destul de repede, nu crezi?” 

Așa este, fiecare dintre noi are un compas moral. 
În realitate, suntem „absolutiști moral”. Este ceva ine-
vitabil, de care nu poți scăpa, și a nega așa ceva în-
seamnă să îl recunoști. Acest adevăr ne afectează pe 
toți. Tot ce credem, spunem sau facem este fie bine, fie 
rău, și există standarde absolute pentru a determina ca-
racterul moral al fiecărui lucru. 

Iată că ai fost bine înarmat în acest capitol.  
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Știi acum că Biblia nu este rezultatul unui joc de-a 
telefonul fără fir care a fost jucat la întâmplare de-a lun-
gul a două mii de ani. Așadar, ce adevăr vei alege să 
crezi? Jumătatea de adevăr este că Biblia a fost scrisă de 
oameni, iar tot adevărul este că Biblia a fost scrisă de 
oameni și inspirată de Dumnezeu. Ce vei alege? Char-
les Haddon Spurgeon, „prințul predicatorilor”, a vor-
bit despre alegerea făcută de el de la amvonul unei bise-
rici din Londra când a spus: „Prefer mai degrabă să 
spun cinci cuvinte din această Carte decât 50000 de cu-
vinte ale filozofilor!”20 

REZUMAT 

• Jumătatea de adevăr: Biblia a fost scrisă de oa-
meni. Evident, asta sună bine, dar este singurul lu-
cru sănătos în acest sens. În același fel putem să ne 
jucăm de-a telefonul fără fir și să ajungem la ideea 
că această afirmație ar presupune că Biblia este o 
adunătură de basme puse împreună de-a lungul 
miilor de ani. 

• Tot adevărul: Biblia a fost scrisă de oameni și in-
spirată de Dumnezeu. Nu doar că oamenii au scris 

 
(20) Predicată de Charles Haddon Spurgeon pe 6 martie 1892; nr. 2246. ‘Come 

From the Four Winds, O Breath!’ The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. 38 
(Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1991). 
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acele cuvinte, ci Dumnezeu a fost Cel care le-a dat 
Cuvântul Lui ca să îl scrie cu o precizie desăvârșită; 
El Și-a revelat voia față de fiecare om. Autorul divin 
a „insuflat” literalmente o singură Carte unică, 
având un singur mesaj, transmis prin peste 40 de 
autori pe parcursul a aproape două mii de ani de 
istorie a omenirii. 

• Sensul complet: Dumnezeu a rostit voia Sa divină 
către și prin oameni, ca ea să fie lăsată în scris – o 
activitate a revelației speciale prin inspirație (ver-
bală și plenară); iar noi acceptăm corpusul ei cople-
șitor pe care îl avem ca fiind indiscutabil de auten-
tic (adică 99,99% din manuscrise); el este caracteri-
zat de acuratețe istorică și științifică (prin descope-
ririle arheologice și observațiile omului); și întrucât 
cuvintele lui sunt cuvintele Lui, merită să fie numit 
„Cuvântul lui Dumnezeu”, având în el greutatea 
deplină a autorității Sale. 
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CAPITOLUL 2 

JUMĂTATEA DE ADEVĂR NR. 2:                            
TOATE RELIGIILE SUNT LA FEL 

DESPRE CREȘTINISM 

 

Dacă te-ai uitat vreodată la o dramă de la curțile re-
gale, atunci știi cât de importante sunt dovezile. Infor-
mațiile precise conduc, direcționează, călăuzesc și chiar 
îi învață pe jurați astfel încât ei să își poată forma o con-
vingere. Cei ce ascultă cu discernământ la depoziții de-
vin jurați buni. Folosindu-și abilitățile analitice, ei sunt 
de regulă în stare să pună împreună un puzzle de dovezi 
și să formuleze o decizie corectă. 

Dar gândește-te pentru o clipă la consecințele unui 
verdict greșit. Noi toți am auzit de un infractor care a 
fost condamnat pe nedrept, și bietul de el a trebuit să 
zacă în închisoare un număr de ani, fiind ulterior exo-
nerat de presupusa crimă pe care, de fapt, nu a comis-o 
niciodată! Nevinovat. Părtinirea a devenit bariera jura-
ților. Ei au trecut peste dovezi. Omul era nevinovat, și 
nu ar fi trebuit încarcerat. Jurații aveau o singură treabă 
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de făcut: să cerceteze cu seriozitate cuvintele martorilor 
și dovezile care au fost furnizate atât de avocatul acuză-
rii cât și de cel al apărării. Țelul fiecărui jurat ar trebui 
să fie să evite cu orice preț să facă o astfel de greșeală 
monumentală.  

Este de cea mai mare importanță să le permitem do-
vezilor să ne ducă în orice direcție ne duc. Trebuie să ne 
„lăsăm învățați”, nu să avem mintea încuiată și inima îm-
pietrită pe orice subiect. Refuzul de a auzi adevărul este 
echivalent cu a fi în neștiință de el, situație în care preju-
decata este concepută și părtinitoare înainte să fie rostit 
un singur cuvânt. Înțelepciunea lui Dumnezeu tran-
smisă prin penița regelui Israelului spune aceasta: „O 
mustrare îl pătrunde mai mult pe omul priceput, decât 
o sută de lovituri pe cel nebun” (Prov. 17:10). Wow. Eu 
vreau să fiu acea persoană care are pricepere, nu unul care 
refuză să asculte spre pierzarea lui, nu-i așa?  

Tocmai la asta ne vom referi în acest al doilea capi-
tol. O înfățișare este pe punctul de a avea loc. Judecă-
torul prezidează fiecare pas. El evaluează dovezile in-
terne și externe care îi sunt prezentate, evaluând nepăr-
tinitor ambele părți în fața legii, și ghidează jurații astfel 
încât ei să înțeleagă cum să ia o decizie informată. In-
strucțiunile lui sunt clare și definitive: „Să aveți mintea 
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deschisă pe parcursul procesului. Să nu vă decideți în 
ce privește verdictul vostru până nu se sfârșește proce-
sul, după ce veți fi auzit toate dovezile”.1 

Imaginează-ți acum că stăm așezați în sala de jude-
cată și tocmai ce am primit sfatul lui. Ne aflăm de par-
tea judecătorului care conduce ședința, stând în boxa 
juraților. Da, noi suntem jurații. Și, în acest caz, am 
prezentat deja dovada din capitolul precedent.  

Acum știm că Biblia este în fapt Cuvântul lui 
Dumnezeu. Acest lucru a fost ușor de concluzionat pe 
baza prezentărilor făcute înaintea juraților. Am văzut 
acțiunile divine implicate în primirea lui, pretențiile su-
perioare ale autenticității și acurateței lui, ca și autori-
tatea lui inevitabilă. Nici măcar un singur jurat nu 
poate pretinde că Biblia nu este chiar Cuvântul lui 
Dumnezeu. Biblia nu mai poate fi ignorată ca și cum ar 
fi o carte mitologică de basme. Ea este un mesaj unic de 
la Dumnezeu. Dar se poate spune fără vreo îndoială ra-
țională că ea este singurul mesaj de la Dumnezeu? 

Iată de ce suntem așezați în boxa juraților. Avem res-
ponsabilitatea de a decide, pe baza martorilor oculari, pe 
care trebuie să îi ascultăm, dacă acuzația reclamantului 

 
(1) Pennsylvania Supreme Court, Pennsylvania Suggested Standard Civil Jury In-

structions (Mechanicsburg: PBI Press, 2011), 1.180. 
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că „toate religiile sunt la fel” este una validă. Este 
această a doua afirmație o jumătate de adevăr, sau este 
ceva ce trebuie să admitem ca fiind complet adevărat? 

Când ne confruntăm cu această situație, anume cu 
afirmația că Biblia este una din multele cărți bune de la 
un dumnezeu bun, se ridică în mod natural câteva în-
trebări, după cum urmează:  

• Putem concluziona că la esența oricărei re-
ligii se află același dumnezeu? 

• Există anumite similarități între religiile lu-
mii? 

• Ar trebui să prețuim la fel Sutrele, Cora-
nul, Vedele și Cartea lui Mormon?  

• Există un dumnezeu manifestat într-o vari-
etate de căi față de omenire?  

• Este gândirea noastră despre dumnezeu un 
construct social – o proiecție a societății în 
care suntem crescuți? 

• Se poate ca toată această curiozitate să fie 
atribuită unei nevoi psihologice de a crede 
într-un dumnezeu? 

Dacă ai răspuns afirmativ la oricare dintre aceste 
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întrebări, nu contează pe ce cale o iei în viață, atât timp 
cât mergi într-un fel către acest dumnezeu al multor re-
ligii. Nădejdea ta, sau rezultatul declarat al fiecărei reli-
gii, ar trebui să te conducă la ceva asemănător și supra-
natural, nu-i așa? De ce să conteze în ce crezi, atât timp 
cât tu crezi în ceva? Fie că te identifici ca agnostic, 
Baha’i, budist, catolic, creștin, scientolog, francmason, 
hindus, martor al lui Iehova, iudeu, mormon, musul-
man, rastafarian, adventist de ziua a șaptea, șintoist, 
sikh, universalist unitarian sau wiccan (ca să enumăr 
doar câțiva) – toate aceste căi ar trebui să te ducă și să 
te conecteze la același dumnezeu, corect?  

Cel puțin acestea sunt acuzațiile reclamantului. El 
acuză creștinismul, spunând că toate religiile sunt unul 
și același lucru în esența lor. Acuzatorul pretinde că 
Dumnezeul Bibliei este doar o formă reprezentativă a 
dumnezeului întregii omeniri, că toate religiile sunt 
egale și că noi, creștinii, nu avem niciun drept să afir-
măm că există o „singură cale” către viața veșnică în 
prezența Dumnezeului nostru.  

Vor fi aceste argumente suficiente ca să îi convingă 
pe jurați? Este avocatul apărării în stare să apere – prin cele 
mai convingătoare dovezi – că aceste pretenții sunt nea-
devărate? Există vreo validitate în caracterul exclusivist 
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al creștinismului, o religie bazată pe Persoana și lucra-
rea lui Isus Hristos? Și poate sta ea în picioare la o cer-
cetare atentă? Vom auzi în curând cuvântul avocatului 
apărării și al martorilor lui. 

JUMĂTATEA DE ADEVĂR: TOATE RELIGIILE SUNT LA FEL. 

A fost emisă pretenția că Biblia este o carte bună 
de la un dumnezeu bun, dar că ea nu este singura. 
Acesta este lucrul supus discuției. Majoritatea oameni-
lor ar fi de acord că Isus Hristos, punctul focal al Bi-
bliei, a fost și personajul central al istoriei omenirii. La 
urma urmei, viața Lui împarte timpul în două capitole: 
î.d.Hr., adică „înainte de Hristos”, și a.d., termenul la-
tin tradus prin „în anul Domnului nostru”.2  

Aproape fiecare religie majoră a oamenilor susține 
că Isus a fost un bun învățător (și vom analiza aceasta în 
detaliu în capitolul 4). Totuși, asta nu înseamnă că un 
pluralist ar accepta cu totul cuvintele lui Hristos, căci ele 
sunt exclusiviste, cum ar fi acestea: „dacă nu credeți că 
Eu sunt, veți muri în păcatele voastre” (Ioan 8:24).  

Expresia „toate religiile sunt la fel” implică inclusi-
vism, nu exclusivism. Este ideea că tot „adevărul” este 

 
(2) John MacArthur, The MacArthur New Testament Commentary, John 12-21 

(Chicago: Moody Publishers, 2008), 2. 
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adevărul aceluiași dumnezeu. Toate religiile lumii sunt 
pe picior de egalitate și la fel de legitime.  

Evident, cei ce gândesc astfel ar susține că pot 
exista unele deosebiri, dar în spatele lor există o singură 
și masivă metanarațiune – o istorie unificatoare a unui 
dumnezeu care este deschis și accesibil față de om prin 
mai multe mijloace.  

Problema de aici este că Biblia ne spune ceva cu to-
tul diferit. Ea se poziționează intenționat împotriva 
ideii care curge prin aceste pretenții de unificare și in-
clusivism. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi ameste-
cat cu altceva, pentru că este diferit de orice alte scrieri. 
A încerca să împăcăm creștinismul cu religiile lumii ar 
însemna să pledăm ca niște ignoranți înaintea tribuna-
lului.  

Dr. Sproul recunoaște situația neplăcută pe care o 
produc inevitabil acest fel de exagerări grosolane: 

Dacă te uiți comparativ, analizând religiile lu-
mii în conținutul lor, o citire normală îți va 
arăta că aceste religii nu sunt la fel și că, în multe 
aspecte, ele se exclud reciproc. Eu îi aud pe oa-
meni spunând: „există această unitate la bază, 
căci toți credem același lucru”. Nu este adevă-
rat. Ceea ce musulmanii cred despre ce este bine 
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și despre natura răscumpărării este radical de di-
ferit de ceea ce ne învață creștinismul, de exem-
plu. Buddha a fost un ateu care pur și simplu a 
pretins că este iluminat; Confucius a vorbit des-
pre venerarea strămoșilor – și aceste lucruri sunt 
la distanță foarte mare de credința din Scriptură.3 

Nimeni nu vrea să sune prostesc. Totuși, exact asta 
se petrece când cineva încearcă să susțină că aceste reli-
gii sunt toate la fel de valide. Sproul simplifică abil im-
posibilitatea unei astfel de afirmații: 

Ceea ce nu vei găsi în budism, islam, confucia-
nism, șintoism, taoism și toate aceste alte religii 
este ispășirea. Nu găsești în ele o cale de răscum-
părare așa cum avem în creștinism, nici nu ai în 
ele un Mijlocitor viu. Moise este mort, Buddha 
este mort, Confucius este mort și Muhammad 
este mort. Nu există nicio înviere în aceste alte re-
ligii. Creștinismul are în el elemente pentru care 
se luptă și care îl deosebesc de toate celelalte reli-
gii, și alături de acea deosebire vine și pretenția 
lui Hristos că este singura cale adevărată către 
Dumnezeu.4 

 
(3) R.C. Sproul, seria de mesaje Defending Your Faith: mesajul 32 “Questions and 

Answers.” https://www.ligonier.org/learn/series/defending-yourfaith/ 

(4) Ibid. 
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Recitește ultima frază a lui Sproul, pentru că este 
plină de sens. În fapt, el spune că oponenții ei nu au un 
obiect valid. Religiile și creștinismul sunt literalmente 
la poli opuși, având vederi ireconciliabile și obiective 
incomparabile. Argumentul reclamantului că „toate 
religiile sunt la fel” nu este în realitate nimic mai mult 
decât un soi de aroganță mascată. Este un simplu arun-
cător verbal de flăcări! A te așeza în spatele acestei ju-
mătăți de adevăr înseamnă să o iei pe ruta ușoară, spe-
rând că toți cei ce o aud vor fi lipsiți de discernământ și 
nepregătiți să răspundă la o astfel de provocare. Și este 
și ușor de acceptat, pentru că mulți vor face asta – și vor 
cădea pradă unei astfel de pretenții absurde.  

În acest capitol vom asculta apărarea, condusă de 
un bătrân oficial al bisericii, apostolul Ioan.5 Ca mem-
bru al cercului cel mai apropiat al lui Isus, Ioan este per-
fect calificat să prezinte faptele onest și cu acuratețe. El 
cunoaște corect pretențiile creștinismului, pentru că el a 
fost acolo alături de Hristos. Dar acest caz nu are a face 
doar cu el. Poate că acesta este motivul pentru care el nu 
menționează niciodată numele lui în toată relatarea din 

 
(5) Poți învăța mai multe despre apostolul Ioan (și despre ceilalți unsprezece băr-

bați care au fost aleși să fie ucenicii lui Isus) citind cartea lui John MacArthur, 
Twelve Ordinary Men (Nashville: W Publishing Group, 2002). Ioan s-a referit 
la sine în propria Evanghelie ca „ucenicul pe care Isus îl iubea” (cf. 13:23). 110. 
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Evanghelia lui (singurul „Ioan” menționat vreodată pe 
nume este „Ioan Botezătorul”). Atenția lui Ioan a fost 
concentrată pe o singură persoană și spune care este 
scopul scrierii sale (Evanghelia după Ioan) în 20:31, 
anume ca toți să vadă și să creadă „că Isus este Hristo-
sul” și astfel să „aibă viața în Numele Lui”.6 Creștinis-
mul redus la esență. Și astfel, el are dovezile substanțiale 
– un număr de martori planificați ca să își aducă măr-
turia în opoziție directă față de religiile false ale omului.  

Noi, jurații, trebuie să ascultăm cu atenție ca aceia 
care suntem chemați să decidem. Fiecare și-a afirmat 
mărturia pe care urmează să o aducă înaintea tribuna-
lului, spunând „adevărul, tot adevărul și doar adevărul, 
așa să mă ajute Dumnezeu”. Dacă ești gata să continui 
să citești, exact asta vei descoperi. Evanghelia după Ioan 
este relatarea unei audieri la tribunal, pe care fiecare su-
flet viu ar trebui să o citească și să ia aminte cu atenție 
la veridicitatea ei. Esența omenirii este în balanță. 

TOT ADEVĂRUL: TOATE RELIGIILE SUNT LA FEL,                                   
CU EXCEPȚIA  CREȘTINISMULUI. 

Astăzi, sala de tribunal este plină-ochi. Judecătorul 

 
(6) R.C. Sproul, St. Andrew’s Expositional Commentary on John, (Lake Mary: Re-

formation Trust Publishing, 2009), 394. 
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lovește cu ciocănelul de trei ori pentru a face liniște în 
sală, iar zumzetul de voci începe să se reducă la tăcere. 
El are atenția neîmpărțită a tuturor. „Poți să îți începi 
apărarea”. Totul este oficial, iar curtea de justiție se în-
toarce în sesiune deplină. Ioan se ridică de pe scaunul 
lui din spatele uneia dintre cele două mici mese așezate 
în fața băncii judecătorului. Acuzarea este așezată de o 
parte. Toți ochii sunt îndreptați către apostol, în timp 
ce Ioan știe că trebuie să ne convingă pe noi, jurații, de 
pretenția acuzării că este o jumătate de adevăr. 

Apostolul își începe afirmația de deschidere adre-
sându-se tuturor celor din audiență. Convingerile sale 
sunt profunde. Ioan este un om dedicat întregului ade-
văr – nu doar unor afirmații seci folosite ca să stâr-
nească emoții. Respingerea de către el a argumentului 
acuzării va consta în faptul că nu toate religiile sunt la 
fel, că există una diferită de toate celelalte. Dar pentru ca 
Ioan să demonstreze acest lucru, jurații vor trebui să 
audă depoziția celor mai puternici și mai solizi martori 
care au intrat vreodată într-o sală de tribunal, și chiar 
așa sunt ei. Aceste depoziții, pe meritul lor, corobo-
rează provenind din cel mai înalt tribunal al întregii is-
torii a omenirii. Ceea ce vom citi vor fi pasaje din Evan-
ghelia după Ioan, și în cadrul lor, patru martori (Ioan 
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Botezătorul, lucrarea lui Hristos, Dumnezeu Tatăl și 
Scriptura) aduc mărturie în favoarea naturii exclusive a 
creștinismului. Imaginează-i pe fiecare gata să se ridice 
în această sală de tribunal. Dar mai întâi, Ioan trebuie 
să se adreseze judecătorului și juraților. El face asta prin 
acest pasaj, folosind cuvintele lui Hristos: 

Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, măr-
turia Mea nu este adevărată. Este un Altul, care 
mărturisește despre mine; și știu că mărturisirea, 
pe care o face El despre Mine, este adevărată. 
Voi ați trimis la Ioan [Botezătorul], și el a măr-
turisit pentru adevăr. Nu că mărturia, pe care o 
primesc Eu, vine de la un om; dar spun lucrurile 
acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lu-
mina, care este aprinsă și luminează, și voi ați 
vrut să vă veseliți câtăva vreme la lumina lui. 
Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan 
[Botezătorul]; căci lucrările, pe care Mi le-a dat 
Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea, pe 
care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl 
M-a trimis. Și Tatăl, care M-a trimis, a mărturi-
sit El însuși despre Mine. Voi nu I-ați auzit ni-
ciodată glasul, nu I-ați văzut deloc fața; și Cu-
vântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu cre-
deți în Acela, pe care L-a trimis El. Cercetați 
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Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți vi-
ața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre 
Mine. Și nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți 
viața! (Ioan 5:31-40, subl.). 

Mărturia lui Ioan Botezătorul 

Prima persoană pe care apostolul o cheamă să dea 
mărturie este un om cu care mulți sunt familiarizați. El 
este mesagerul cunoscut ca „Ioan Botezătorul”. Con-
trar numelui lui, Ioan Botezătorul a făcut mult mai 
mult decât să boteze. El a fost un înaintemergător cre-
dincios al lui Mesia. El a fost profetul folosit de Dum-
nezeu ca o mărturie pentru a anunța venirea lui Isus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Apostolul rezumă astfel 
rolul acestui ambasador clar spunând:  

A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui 
era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească 
despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin el. 
Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească 
despre Lumină (Ioan 1:6-9, subl.).  

Ar trebui notat că Evanghelia după Ioan poate fi ci-
tită în întregime în circa două ore. (Acesta este un timp 
bine folosit.) Dacă ar fi să faci asta, ai vedea că termenul 
„martor” apare destul de des. În fapt, el este folosit de 
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14 ori ca substantiv și de alte 33 de ori ca verb.7 Când 
le combinăm și le comparăm, aceste forme apar în total 
de șase ori în celelalte Evanghelii (Matei, Marcu și 
Luca). Merrill C. Tenney notează că „folosirea de către 
Ioan a acestor două expresii depășește numeric folosi-
rea lor totală în restul Noului Testament”.8 Ioan folo-
sește intenționat conceptul de mărturie pentru a-i în-
drepta pe oameni mai înainte de toate către adevărul 
complet. Un martor ocular va ajuta la separarea fapte-
lor de închipuiri. Tenney adaugă că prima utilizare a 
acestui concept de „mărturie” în 1:7 este „strâns legată 
de prezentarea progresivă a Persoanei lui Isus în narați-
unea ioanină... Ioan [Botezătorul] a fost mesagerul care 
a îndreptat credința oamenilor către Dumnezeu, nu 
obiectul în sine al credinței”.9 

Ioan Botezătorul a fost un om altruist, iar aici el ne 
slujește ca prim martor. Cuvintele lui sunt podul care 
leagă Vechiul și Noul Testament. El a slujit vizibil și de 
o manieră credincioasă ca înaintemergător al lui Isus 
Hristos. Ioan Botezătorul L-a propovăduit pe Mesia Cel 
făgăduit („Solul”, Mal. 3:1), L-a prezentat pe Emanuel 

 
(7) μαρτυρία și μαρτυρέω. 

(8) Merrill C. Tenney, ‘Topics from the Gospel of John, Part III: The Meaning of 
“Witness” in John’, Bibliotheca Sacra (July 1975), 229. 

(9) Ibid, 230. 
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(„Dumnezeu cu noi”, Matei 1:23) și s-a uitat către Lo-
gosul viu („Cuvântul lui Dumnezeu”, Ioan 1:14). Mi-
siunea vieții lui a fost să fie mesagerul lui Dumnezeu. 
El a avut un singur țel, anume să le spună altora despre 
Fiul mântuitor al lui Dumnezeu – ceea ce constituie 
pretenția exclusivă a creștinismului. 

Într-o anume circumstanță, lucrarea lui Ioan Bo-
tezătorul ajunsese atât de populară, încât unii credeau 
că el era Mesia! Cu toate acestea, el nu a pretins nicio-
dată că este Dumnezeu însuși. Mărturia lui magnifică a 
negat în repetate rânduri că el ar fi fost Mesia. „El a 
mărturisit și n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el 
Hristosul” (Ioan 1:20). Acest lucru este repetat în 3:28: 
„Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: ‚Nu sunt eu 
Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui’”.  

Nu există nicio îndoială în sala de tribunal că Ioan 
Botezătorul nu L-a văzut pe Isus Hristos ca Acela su-
perior, trimis de Dumnezeu. O altă mărturie se găsește în 
1:30: „El este Acela despre care ziceam: ‚După mine vine 
un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine’”. 

Mărturia lui Hristos și a lucrării Lui 

A doua persoană chemată să dea mărturie alături 
de apostolul Ioan este Domnul Isus Hristos însuși. 
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Acest lucru este normal, și mulți îl așteptaseră, pentru 
că Ioan Botezătorul a făcut constant referire la El sub 
jurământ. Totuși, într-o manieră uimitoare înaintea 
curții, Hristos a refuzat să fie propriul martor. El știa 
foarte bine că fariseii și saducheii aveau să respingă ofi-
cial mărturia Lui, obiectând pe baza Legii Vechiului 
Testament. Mărturia lui Hristos nu avea să fie complet 
acceptabilă pe baza cerinței din Deuteronom 19:15, 
care spunea că „un fapt nu va putea fi întemeiat decât 
pe mărturia a doi sau trei martori”. Acei martori trebu-
iau să fie alte persoane decât cea judecată. Cu Hristos 
ca temă dominantă a creștinismului, judecătorul pro-
babil că va apăra obiecția lor, astfel încât Hristos să nu 
poată mărturisi în apărarea Sa.  

Isus știa acest lucru, dar nu a renunțat la propria 
mărturie prin refuzul de a o da. Ca Fiul lui Dumnezeu, 
fiecare cuvânt pe care Isus îl spune este adevărat – ade-
vărul lui Dumnezeu. El S-a ridicat și a spus înaintea 
completului de judecată: „Chiar dacă Eu mărturisesc 
despre Mine însumi, totuși mărturia Mea este adevă-
rată” (Ioan 8:14).  

Într-o manieră foarte asemănătoare unui jucător 
de șah înțelept, apostolul Ioan îndreaptă jurații către 
lucrarea lui Hristos, nu către cuvintele Lui. Pas cu pas, 
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Ioan începe să îi împărtășească audienței sale minune 
după minune. El începe vorbind despre Isus când a 
transformat apa în vin la nunta din Cana Galileei (2:9). 
Apoi vorbește despre Nicodim, un lider al fariseilor, 
care a spus că faptele lui Hristos i-au  atras atenția (3:1-
2). Acest lucru este urmat de femeia de la fântâna din 
Samaria care a spus că doar Fiul lui Dumnezeu îi putea 
cunoaște păcatele secrete (4:29). Isus este identificat 
apoi și ca Acela care vindecă fiul unui lider (4:51), care 
hrănește cinci mii de oameni în partea de nord a Gali-
leei (6:2, 11), care merge pe apă (6:19) și vindecă un om 
născut orb (9:6-7).  

Și, ca și când aceasta nu era suficient, Ioan descrie 
apoi cu abilitate învierea unui prieten apropiat, bine-
cunoscutul Lazăr. El a fost înviat din morți prin pute-
rea cuvintelor lui Isus, care a spus: „Lazăre, ieși afară” 
(11:43). Unii dintre ucenici au înțeles greșit la început 
vestea că Lazăr murise: „ei credeau că vorbește despre 
odihna căpătată prin somn. Atunci Isus le-a spus pe 
față: ‚Lazăr a murit’” (v. 13-14). Chiar și acuzarea știa 
că nu era nevoie să mai cerceteze ceva, căci trecuseră pa-
tru zile de când trupul lui Ioan se descompunea în mor-
mânt. Lazăr era un mort în putrezire, care a fost apoi 
adus înapoi la viață de Hristos (11:1-44).  
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Dar Ioan a adus înaintea completului de judecată 
ceva chiar mai miraculos, înainte de a-și finaliza mărtu-
ria despre lucrările uimitoare ale lui Hristos. Împărtăși-
rea detaliilor învierii lui Lazăr înaintea juraților a fost 
doar o pregătire pentru minunea cea mai măreață din-
tre toate, anume învierea lui Isus Hristos. El însuși a în-
viat din morți după ce fusese răstignit și pecetluit într-
un mormânt vreme de trei zile (20:9). Nu avea să existe 
o manifestare mai măreață a lucrărilor lui Hristos decât 
propria înviere. Aceasta a fost o mărturie incontesta-
bilă. Mai mult, Hristosul înviat al creștinismului a apă-
rut înaintea ucenicilor la Marea Galileei (21:6). 

Prin aceasta, apostolul Ioan și-a încheiat mărturia 
pur și simplu pentru a nu mai ocupa timpul completu-
lui de judecată, spunând că „mai sunt multe alte lucruri 
pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amă-
nuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut 
încăpea cărțile care s-ar fi scris” (21:25). Dovada a fost 
uriașă și incontestabilă. Ioan ar fi putut să se oprească 
aici, și ar fi fost suficient ca jurații să dea un verdict. Dar 
el nu s-a oprit... 

Mărturia lui Dumnezeu Tatăl 

A treia persoană pe care apostolul a hotărât să o 
cheme ca martor a fost nimeni altul decât Dumnezeu 
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Tatăl. John MacArthur a scris că această mărturie „este 
de o importanță infinit mai mare decât orice mărturie 
adusă de om”.10 Creatorul, Cel Atotputernic, Gloria 
Măreață este cel mai mare Martor pe care îl poate avea 
vreun om muritor. Acesta este Domnul suveran al Uni-
versului, Cel numit Iehova, care i-a spus lui Moise la ru-
gul aprins: „EU SUNT CEL CE SUNT” (Exod 3:14).  

Ai putea auzi zgomotul unui ac căzând pe pardo-
seală când Numele Lui a fost rostit în sala de judecată.  

Ioan continuă explicând că El este Dumnezeu Ta-
tăl, Cel care a dirijat și a mărturisit definitiv în favoarea 
pretențiilor exclusive ale lui Hristos. Tatăl a făcut acest 
lucru de două ori de timpuriu în lucrarea lui Domnu-
lui Isus. În primul rând, El a făcut aceasta la botezul 
Lui, în Matei 3:17, unde citim următoarele: „Și din ce-
ruri s-a auzit un glas, care zicea: ‚Acesta este Fiul Meu 
preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea’”. A doua mărtu-
rie a avut loc la un eveniment cunoscut ca „schimbarea 
la față”. Matei 17:5 ne spune: „din nor s-a auzit un glas, 
care zicea: ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea Mea: de El să ascultați!’”11 

 
(10) MacArthur, The MacArthur New Testament Commentary, John 12-21, 212.  
(11) Atât botezul lui Isus (mai specific lucrările Tatălui) și schimbarea la față nu 

sunt relatate în Evanghelia după Ioan, ci în toate cele trei Evanghelii sinoptice 
(adică similare) (Matei 3:13-17; Marcu 1:9-11; Luca 3:21-22). 
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O altă afirmație a Tatălui a fost făcută când misiu-
nea Fiului Său pe pământ se apropia de final. Isus avea 
să sufere pe nedrept cum niciun om nu suferise până 
atunci, și avea să moară de una dintre cele mai crude 
morți imaginabile – anume prin răstignire. Un învățat 
scria cândva despre aceasta:  

Răstignirea era o execuție vulgară și comună, pe 
care romanii o impuneau asupra criminalilor 
notorii, a prizonierilor de război și a sclavilor 
răzvrătiți. Brutalitatea ei dură simboliza supre-
mația guvernării romane asupra victimei.  

Neamurile vedeau răstignirea ca semnul sigur al 
înfrângerii victimei. Pe de altă parte, iudeii îi tra-
tau pe cei răstigniți cu un și mai mare dezgust, 
pentru că, pentru ei, răstignirea era și un semn al 
blestemului lui Dumnezeu asupra celor răstig-
niți...  

Când Isus Hristos i-a trimis pe ucenicii Lui să 
propovăduiască Evanghelia, El i-a trimis cu un 
mesaj care a intrat în coliziune cu sensibilitățile 
culturale ale vremii. Moartea și învierea Lui 
erau temeiul iertării de păcate, și totuși atât 
Evreii cât și Neamurile tratau maniera în care El 
a murit – prin răstignire – ca un impediment 
major în calea primirii Evangheliei, pentru că ei 
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îi tratau pe cei răstigniți cu cel mai mare dez-
gust.12 

Ucenicii aveau nevoie de o reasigurare a identității 
lui Hristos. Dar nu acesta era rezultatul pe care ei și l-ar 
fi dorit. Felul în care ei înțelegeau ideea de „împărăție 
pământească viitoare” tindea mult către prezent și 
foarte puțin către „viitoare”. Ei se așteptau la o cucerire 
pământească ce avea să ducă la îndepărtarea stăpânirii 
romane. Repede și fără amânare. Nu mai este nevoie să 
spun că răstignirea lui Hristos a intrat în conflict cu cal-
culele lor. Lumea lor era zdrobită chiar înaintea ochilor 
lor.  

Ucenicii L-au auzit deseori pe Domnul Isus vor-
bind despre felul în care aceste evenimente fuseseră or-
chestrate și rânduite de El Elyon („Dumnezeul Preaî-
nalt”). Fiul făcuse deseori referire la Ava, Tatăl Său. În 
fiecare situație, Isus a căutat să Îl proslăvească pe Tatăl: 

Isus a luat din nou cuvântul, și le-a zis: „Adevă-
rat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face ni-
mic de la Sine; El nu face decât ce Îl vede pe Ta-
tăl făcând; și tot ce face Tatăl, face și Fiul întoc-
mai” (5:19). 

 
(12) Donald E. Green, ‘The Folly of the Cross’, The Master’s Seminary Journal, 

15/1 (Spring 2004), 59.  
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Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-
a trimis pe Mine (7:16). 

Am multe de zis despre voi și de osândit în voi; 
dar Cel ce M-a trimis, este adevărat; și Eu, ce am 
auzit de la El, aceea îi spun lumii (8:26). 

Isus deci le-a zis: „Când Îl veți înălța pe Fiul 
omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt, și că nu 
fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după 
cum M-a învățat Tatăl Meu” (8:28). 

Din nou, Fiul lui Dumnezeu a dorit ca Tatăl să fie 
proslăvit. Aceasta a fost principala idee a lui Ioan, pe 
care a prezentat-o cu insistență. El voia să conducă ju-
rații pe calea pe care ei să audă cea mai măreață declara-
ție posibilă. În curând, acest act altruist și fără păcat al 
substituției prin Fiul avea să Îl determine pe Tatăl să 
vorbească.  

Ioan a continuat, descriind (în Evanghelia lui) mo-
mentul – chiar înainte de răstignire – când Isus S-a rugat 
Tatălui Său. Dorința Fiului a fost ca Tatăl să primească 
slava din ceea ce urma să aibă loc la cruce. Și așa a fost.  

În acest moment, a mărturisit Ioan, s-a auzit din 
Cer un glas care a mărturisit despre Acela care avea să 
împlinească o trimitere atât de costisitoare:  
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„Acum sufletul Meu este tulburat. Și ce voi 
zice?... Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta?... 
Dar tocmai pentru aceasta am venit până la cea-
sul acesta! Tată, proslăvește Numele Tău!” Și 
din Cer s-a auzit un glas, care zicea: „L-am pros-
lăvit, și-L voi mai proslăvi!” (12:27-28).13 

Răspunzând la cererea lui Hristos de proslăvire, 
Dumnezeu Tatăl a adus mărturie despre împlinirea 
profeției din Vechiul Testament despre Mesia în 
această judecată – mărturia de prim rang adusă de Cel 
veșnic că Isus Hristos a fost Alesul.14  

Tocmai am auzit o mărturie copleșitoare! În acest 
punct părea că nu se putea obține o confirmare mai ca-
tegorică a naturii exclusive a creștinismului. Poate că 
era momentul ca Ioan să își încheie pledoaria. Și el ar fi 
făcut asta, dacă n-ar fi urmat dialogul divin. 

Mărturia Scripturii 

Martorul final chemat în față de Ioan este însăși Cu-
vântul lui Dumnezeu. De regulă, acuzatul este ultimul 

 
(13) Glasul lui Dumnezeu a fost auzit de „norodul care stătea acolo” (12:29). Cu 

toate acestea, ei au încercat să explice acest lucru atribuindu-l sunetului tunetu-
lui sau chiar a unui înger care a vorbit. 

(14) Aceasta a fost împlinirea cuvintelor profetice din Isaia 42:1: „Iată Robul Meu, 
pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Își găsește plăcere sufletul Meu”. 
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care face depoziția în favoarea apărării, și nu vom pro-
ceda diferit nici în acest caz. Ioan avea să conducă jurații 
înapoi la scena crimei, de unde a început totul.  

Teologul englez A. W. Pink remarca: „Pe funda-
mentul inspirației divine a Bibliei stă sau cade întreg 
edificiul adevărului creștin... Este inutil să discuți des-
pre vreo doctrină din Biblie dacă nu ești pregătit să re-
cunoști fără rezerve că Biblia este curtea finală de 
apel”.15 Natura exclusivistă a creștinismului ține de na-
tura exclusivistă a Cuvântului lui Dumnezeu și de pre-
tențiile exclusiviste ale lui Hristos.  

Așa cum am citit anterior din 5:39, Ioan Îl citase pe 
Isus spunând: „Cercetați Scripturile, pentru că socotiți 
că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc 
despre Mine”. Și adaugă mai târziu, în versetul 46: 
„Căci, dacă l-ați crede pe Moise, M-ați crede și pe Mine, 
pentru că el a scris despre Mine”.  

Fiind fiul unui avocat, reformatorul Jean Calvin 
scria cândva: „Prin Scriptură, este bine cunoscut.. [că 
ne referim] la Vechiul Testament, căci nu în Evanghe-
lie a început Hristos să fie manifestat, ci pentru că El 
primise mărturia din partea Legii și a Prorocilor, El a 

 
(15) A.W. Pink, The Divine Inspiration of the Bible (Swengel: Bible Truth Depot, 

1917), 2. 
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fost apoi revelat deschis în Evanghelie”.16 Vechiul și 
Noul Testament sunt tocmai acest lucru – testamente 
ale exclusivității creștinismului. Biblia ne aduce dovada 
desăvârșită. Ca dovadă exclusivă, ea răspunde cu o au-
toritate categorică. Nu poate exista nicio altă religie, ni-
cio altă carte sfântă și niciun dumnezeu ambiguu.  

Depoziția a fost mai mult decât suficientă. Judecă-
torul le-a cerut martorilor să se așeze în bancă. El a eli-
berat jurații, știind că au nevoie de ceva timp pentru a 
se decide în spatele ușilor închise. La întoarcerea lor, se 
va auzi o singură întrebare de la pupitru, o ultimă în-
trebare: „Au ajuns jurații la un verdict?” 

SENSUL COMPLET 

Scopul unui martor este să convingă. Un martor 
este folosit pentru a verifica dacă pretenția care este fă-
cută este adevărată. Ioan a înțeles acest lucru și a venit 
cu mai mulți martori în relatarea din Evanghelia lui. În 
acest capitol au fost subliniate patru mărturii din Ioan 
5:31-40 (Ioan Botezătorul, Dumnezeu Tatăl, Hristos și 
lucrările Lui, și Scriptura), dar nu sunt singurele ce pot 
fi găsite în Evanghelia după Ioan. 

 
(16) John Calvin, Calvin’s Commentaries: Volume XVII (Grand Rapids: Baker 

Books, 2009), 218.  
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Apostolul face referire la Duhul Sfânt care S-a co-
borât în chip de porumbel pentru a afirma supranatu-
ral calitatea Domnului Isus de Fiu al lui Dumnezeu 
(1:32), și ulterior ne vorbește despre un om orb care i-
a mustrat pe alții pentru că nu recunoșteau și nici nu 
credeau pretențiile supranaturale ale lui Hristos: „‚Aici 
este mirarea’, le-a răspuns omul acela, ‚că voi nu știți de 
unde este, și totuși El mi-a deschis ochii’” (9:30).  

Un studiu al termenului „martor” vine cu o măr-
turie și mai clară. De exemplu, Sfânta Treime (Tatăl, 
Fiul și Duhul Sfânt) mărturisește despre identitatea lui 
Hristos. Isus vorbește despre mărturia Tatălui Lui 
când spune: „deci despre Mine însumi, mărturisesc Eu, 
și despre Mine mărturisește și Tatăl” (8:18). Domnul 
Isus vorbește și despre mărturia Duhului Sfânt: „El Mă 
va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, și vă va 
descoperi” (16:14). Când se adresează lui Pilat, Hristos 
afirmă despre Sine: „Da... Eu sunt Împărat. Eu pentru 
aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărtu-
risesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă gla-
sul Meu” (18:37).  

În final, apostolul și autorul Ioan slujește ca măr-
turie finală când scrie la finalul Evangheliei lui: „Uce-
nicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri, și care 
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le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată” (21:24). 
Întreaga Evanghelie după Ioan slujește ca o narațiune 
precisă, ca o mărturie credincioasă, ca un martor care 
spune adevărul. „Faptul acesta este adeverit de cel ce l-
a văzut: mărturia lui este adevărată, și el știe că spune 
adevărul, pentru ca și voi să credeți” (19:35). 

Nu poate exista nicio îndoială legată de folosirea in-
tenționată de către autor a temei mărturiei de-a lungul 
Evangheliei după Ioan. Nici nu poate exista vreun du-
biu în ce privește cât de puternic și de convingător de-
clară fiecare pretenția exclusivă a creștinismului – că Isus 
Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dovada a fost adusă 
înaintea audienței inițiale a lui Ioan, și a fost lăsată în 
scris pentru ca generațiile de oameni să o poată cerceta.  

În capitolul precedent ne-am îndreptat atenția către 
activitatea, autenticitatea și autoritatea Scripturii. 
Acesta a avut mult de-a face cu aplicarea ei. Ai ajuns la 
un verdict? Crezi jumătatea de adevăr care spune că 
toate religiile sunt la fel, sau adevărul complet, anume 
că toate religiile sunt la fel, cu excepția creștinismului? 
Dacă autorul J.C. Ryle ar fi fost în boxa juraților alături 
de tine, iată ce ar fi spus el despre cei care încă se agață 
de jumătatea de adevăr: „Împietrite trebuie să fie ini-
mile care au auzit o astfel de mărturie, dar să rămână 
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nemișcate de ea!”17 

REZUMAT 

• Jumătatea de adevăr: există o pretenție că toate 
religiile sunt în esență la fel, că ele ar duce în ultimă 
instanță la ceva supranatural asemănător. Această 
afirmație pretinde că Dumnezeul Bibliei este doar 
o formă reprezentativă a acestui dumnezeu al între-
gii omenirii; că toate religiile sunt pe picior de ega-
litate; și că noi, creștinii, nu avem niciun drept să 
spunem că există „o singură cale” către viața veș-
nică, prin Isus Hristos.  

• Tot adevărul: toate religiile sunt la fel, cu excepția 
creștinismului. Înaintea tribunalului, am auzit 
„adevărul, tot adevărul și numai adevărul, așa să mă 
ajute Dumnezeu”. Patru martori – Ioan Botezăto-
rul, lucrările lui Hristos, Dumnezeu Tatăl și Scrip-
tura – și-au adus mărturia în favoarea exclusivității 
lui Isus Hristos și a creștinismului.  

• Sensul complet: aceste relatări din Evanghelia 
după Ioan coroborează mesajul care este transmis de 
la cel mai înalt tribunal din toată istoria omenirii. 

 
(17) J.C. Ryle, Expository Thoughts on John. Volume 1 (Carlisle: Banner of Truth, 

2012), 211. 
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Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi amestecat cu 
altceva, pentru că el este deosebit de toate celelalte 
scrieri. Creștinismul nu poate fi împăcat cu religiile 
lumii, pentru că acest lucru nu s-ar putea face decât 
cu prețul adevărului. 
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CAPITOLUL 3 

JUMĂTATEA DE ADEVĂR NR. 3:                             
DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE 

DESPRE DUMNEZEU 

 

Homosexual. Fundamentalist. Minion. Aceste cu-
vinte se folosesc frecvent în zilele noastre, și totuși, sen-
surile lor au fost schimbate radical în timp. Fiecare din-
tre ele a avut parte de o turnură semantică. Interpretă-
rile lor, definite de societatea noastră, sunt cu totul di-
ferite de intenția originală.  

Să luăm exemplul cuvântului „gay”. La început, în 
limba engleză, acest cuvânt era folosit ca adjectiv, por-
tretizând pe cineva sau ceva care era vesel și fără griji (de 
ex., „știm că hainele noaste sunt drăguțe [eng. gay]”).1 

 
(1) English Oxford Living Dictionaries. https://en.oxforddictionaries.com/defi-
nition/gay. Această pagină de internet notează în ce privește folosirea termenului 
că „Gay cu sensul de ‚homosexual’ a ajuns să fie stabilit ca sens în anii 1960, ca 
termenul preferat de bărbații homosexuali pentru a se descrie pe ei înșiși. Acum, 
acesta este termenul standard acceptat în țările vorbitoare de limba engleză. Ca re-
zultat, celelalte sensuri vechi de secole ale termenului gay, care comportau ideea de 
a fi ‚fără griji’, sau ‚strălucitor și impresionant’ au ieșit mai mult sau mai puțin din 
circulație. Termenul gay nu poate fi folosit azi în aceste sensuri mai vechi fără să 
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Această exprimare festivă a făcut ulterior tranziția către 
un termen negativ pentru a descrie ceva „prostesc, stu-
pid sau neimpresionant”.2 Astăzi, tu și eu știm acest cu-
vânt ca pe un substantiv, și identifică un bărbat care 
este homosexual.3 

Un alt exemplu de progresie asemănătoare este în 
cazul cuvântului „fundamentalist”. Cândva, el era fo-
losit ca „reacție directă la influența crescândă a forme-
lor de creștinism ‚liberal’ sau ‚modernist’”.4 

A spune că ești „fundamentalist” însemna că te 
identificai cu elementele fundamentale ale credinței 
creștine. În esență, erai un creștin care credea în Biblie, 
în Evanghelie, care trăia conservator și care rămânea ali-
pit de crezurile ei de bază. Astăzi nu mai stau lucrurile 
așa, după cum ne explică Phil Johnson:5 

 
dea naștere unor suspiciuni de sens dublu, în ciuda încercărilor concertate ale 
unora de a le păstra în viață. În sensul lui modern, gay se referă în general la bărbați 
(lesbiană fiind termenul standard pentru femeile homosexuale), dar în anumite 
contexte poate fi folosit deopotrivă cu referire la bărbați și la femei”. Cuvântul 
„queer” a trecut și el printr-o metamorfoză asemănătoare. 
(2) Ibid. Folosit deseori cu o notă ofensatoare și informală, de ex. „That song is so 
gay!” [„Acel cântec este atât de prostesc!”] 
(3) Merriam-Webster. https://www.merriam-webster.com/dictionary/gay. 
(4) Stanley J. Grenz, David Guretzki, Cherith Fee Nordling, Pocket Dictionary of 
Theological Terms (Downers Grove: InterVarsity Press, 1999), 54. 
(5) Preluat dintr-un interviu intitulat Rightly Divided with Lane Chaplin: Defi-
ning and Defending Historic Evangelicalism with guest Phil Johnson, 
https://www.youtube.com/watch?v=O8NTmQZLbY4 (25 octombrie 2009). 
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Există anumite doctrine care sunt atât de ele-
mentare, atât de fundamentale, încât dacă le 
negi sau le respingi, ai subminat în realitate în-
treaga temelie a credinței creștine. Acestea sunt 
fundamentele credinței. Cred că există doctrine 
care sunt atât de importante. În acest sens, 
inima mea bate alături de fundamentaliștii ori-
ginali și cu ceea ce oamenii voiau să spună când 
a fost inventat acel cuvânt. Dar el nu mai are as-
tăzi deloc acel sens. Astăzi, un fundamentalist 
este un musulman radical cu o bombă la brâu... 
Nu te-ai eticheta azi așa, în special dacă vrei să te 
urci într-un avion. 

Și are dreptate! Mare parte din discursul nostru 
din ultimii ani a fost golit de sens. Informată de o soci-
etate în continuă schimbare, exprimarea noastră a de-
venit contorsionată lingvistic. Și este o încercare vădită 
de a reinventa realitatea. Noi avem o imaginație mo-
rală, ceea ce face dificil să rămânem la pas cu aceasta, 
pentru că o parte dintre cuvintele și frazele noastre devin 
învechite. Ele sunt legate de alte idei, având un nou et-
hos. Ele vorbesc despre ceva ce se află în conflict cu sen-
sul lor anterior (și adesea ajuns defunct). Chiar și bietul 

 
Phil Johnson este directorul executiv al Grace to You și unul dintre păstorii/prez-
biterii de la Grace Community Church din Sun Valley, CA. 
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cuvânt „minion” a fost schimbat așa încât sensul lui de 
pion fără demnitate în acei mici indivizi de culoare gal-
benă și drăguți din seria Despicable Me.6 

Nouă ne place să ne jucăm cu cuvintele noastre: 

• Dacă ți se spune să dai „swipe” la ceva, nu 
încape îndoială că vei face acest lucru cu un 
smartphone și un deget.  

• Dacă spui că ceva este „îngrozitor”, nu te 
va umple de uimire, ci dimpotrivă, ți se va 
părea ceva dezgustător.  

• Dacă ar fi să primești niște „spam”, cel mai 
probabil că vei dori să ștergi acel lucru, nu 
să îl mănânci. 

• Dacă ai de gând să îți folosești „celularul”, 
nu vei avea nevoie să cumperi un mi-
croscop puternic, dar vei avea nevoie de 
semnal puternic ca să îl folosești. 

• Dacă ești etichetat de unii ca având „capul 
mare”, asta nu înseamnă că expresia se re-
feră la dimensiunile capului, ci la ideea că 

 
(6) Cine nu și-ar dori unul dintre minionii lui Gru? Cu o simplă scuturare, acești 
pitici se fac de două ori mai mari în timp ce luminițele se aprind! Vezi http://des-
picableme.wikia.com/wiki/Minions. 
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ai o minte cultivată. 

Sună isteric, nu?7 Iată câteva alte cuvinte la care să 
te gândești: „iarbă”, „virus”, „troll”, „über” și „stricat”. 
Aceste cuvinte, alături de multe altele, suferă de ace-
leași simptome. Asta se numește amnezie culturală, un 
fenomen în cadrul căruia noi uităm intenționat origi-
nea unui cuvânt, apoi îi alterăm sensul ca să reflecte o 
nouă atitudine sau inovație. Lista de cuvinte și fraze cu-
prinse de această deraiere semantică se va lungi inevita-
bil în decursul oricărei revoluții tehnologice sau mo-
rale, și se întâmplă ca noi să le trăim pe ambele.  

Trist este că și caracterul lui Dumnezeu a ajuns să 
treacă prin același fel de abuz semantic din partea oa-
menilor, în special în ce privește afecțiunea Lui față de 
omenire. „Dumnezeu este dragoste” a devenit expresia 
atoate-importantă care a fost sterilizată și sentimentali-
zată de-a lungul ultimilor ani – ilustrând doar ceea ce 
societatea noastră poate accepta ca fiind moralmente 
confortabil. Această stare poate fi diagnosticată ca aler-
gie față de autoritate.  

Acum suntem sfătuiți să trăim după bunul nostru 
plac – liberi de vinovăție și rușine. Problema noastră, 

 
(7) Ca în cazul termenului „comic”; nu mă refeream la un moment de delir sau 
dezorientare. Din nou, o chestiune de semantică. 
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așa cum susțin unii, nu are de-a face cu dragostea lui 
Dumnezeu, ci cu nevoia ca noi să ne iubim așa cum 
suntem. „Fă orice te face fericit, orice simți că este 
bine”. Sună un pic egoist? Ar trebui, pentru că este un 
joc de-a pasiunea. O chemare de a lăsa ca eul (și păcatul) 
să își urmeze cursul, totul sub acoperământul dragostei 
lui Dumnezeu. Și sună cam așa: „Trebuie să rămânem 
fideli față de ce se găsește în interior. Adică nu spune 
Biblia că ‚Dumnezeu este dragoste?’” 

Da, ea spune asta. Nu vei găsi nicio dispută între 
credincioși și necredincioși pe acest subiect, pentru că 
fraza își are originea în Scriptură. Ea afirmă categoric 
acest atribut: „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8).8 
Dar oare dragostea lui Dumnezeu nu lasă niciun loc 
pentru dreptatea și mânia Lui? Mulți oameni susțin in-
sistent că Dumnezeul iubitor din Noul Testament este 
incompatibil cu Cel răzbunător din Vechiul.9 Poate că 
ai auzit pe cineva spunând că „un Dumnezeu iubitor 
nu este Unul care judecă”. Sau, ca să mă exprim altfel: 
„Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, cum 

 
(8) El mai este numit și „Dumnezeul dragostei” în 2 Corinteni 13:11. 
(9) Un pasaj din Vechiul Testament care face referire la ura lui Dumnezeu față de 
cei care se răzvrătesc este Psalmul 11:5: „Domnul îl încearcă pe cel neprihănit, dar 
îl urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia”. Un altul se găsește în Osea 9:15: 
„Toată răutatea lor este la Ghilgal; acolo M-am scârbit de ei. Din pricina răutății 
faptelor lor, îi voi izgoni din Casa Mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpeteniile lor sunt 
niște îndărătnici”. 
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ar putea să trimită pe cineva în Iad?”  

La ce s-a referit apostolul Ioan când a spus în Biblie 
că „Dumnezeu este dragoste”? Este imperativ să recu-
noaștem sensul corect și să le respingem pe cele greșite 
care sunt atribuite acestui text. Dacă gândirea noastră 
despre El a fost ghidată de emoții, avem nevoie să știm 
dacă greșim. Teologul A.W. Tozer din secolul al XX-
lea a exprimat aceeași îngrijorare:10 

Ceea ce ne vine în minte când ne gândim la 
Dumnezeu este cel mai important lucru care ne 
privește. Închinarea este pură sau mizeră în 
funcție ce gândurile înalte sau stricate ale închi-
nătorului față de Dumnezeu. Din acest motiv, 
cea mai serioasă chestiune care stă înaintea Bise-
ricii este întotdeauna legată de Dumnezeu în-
suși, iar cel mai important lucru despre orice om 
nu este ce poate spune sau face el în orice mo-
ment – ci ce crede el în adâncul inimii lui despre 
Dumnezeu. Este imposibil să ne păstrăm prac-
ticile morale sănătoase sau atitudinile interioare 
corecte câtă vreme ceea ce gândim despre Dum-
nezeu este eronat sau incorect. Nicio religie nu a 
fost vreodată superioară felului în care ea Îl vede 

 
(10) A.W. Tozer, The Knowledge of the Holy (New York: HarperCollins, 1978), 1. 
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pe Dumnezeu. Închinarea este pură sau mizeră 
în funcție ce gândurile înalte sau stricate ale în-
chinătorului față de Dumnezeu. Noi avem ten-
dința unei legi tainice a sufletului de a ne în-
drepta către imaginea noastră mentală despre 
Dumnezeu... Noi suntem în stare să extragem 
din orice om un răspuns complet la întrebarea: 
„Ce îți vine în minte când te gândești la Dum-
nezeu?”, și putem prezice cu certitudine viito-
rul spiritual al acelui om în funcție de răspunsul 
dat... O gândire corectă despre Dumnezeu este 
elementară nu doar pentru a ne însuși teologia 
corectă, ci și pentru trăirea creștină practică. Cu 
greu poți găsi o eroare în doctrină sau un eșec în 
aplicarea eticii creștine, care să nu aibă rădăci-
nile în final în gânduri false și nepotrivite despre 
Dumnezeu.  

Așa cum am văzut deja în capitolele precedente, 
aceste adevăruri trebuie să rezulte din Adevăr – și nu 
putem să mergem la nicio altă sursă de unde să aflăm 
cum este Dumnezeu decât la Cuvântul plin de autori-
tate al lui Dumnezeu. El este imunoterapia prescrisă 
pentru acest fel de alergie. Ceea ce afirmăm despre 
Dumnezeu nu se poate supune mofturilor dragostei 
moderne, căci există o corelație directă între felul cum 
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Îl înțelegem pe Dumnezeu și felul în care alegem să 
trăim. Cunoașterea Lui este fundamentală pentru tot 
ce crezi, spui și faci. O perspectivă diluată (sau eronată) 
va degenera întotdeauna în nelegiuire, în timp ce o per-
spectivă înaltă (sau biblică) va stimula evlavia.11 

Pune-ți centura de siguranță, pentru că acest lucru 
chiar contează. 

JUMĂTATEA DE ADEVĂR: DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE. 

Acesta este singurul atribut pe care unii vor alege 
să îl creadă în relație cu Dumnezeu. Chiar și așa, el este 
unul alterat, pentru că potrivit acestei gândiri, Creato-
rul nostru se uită către planeta Lui cu o afecțiune ne-
condiționată față de toți. Totul sună atât de bine, atât 
de neamenințător și atât de iubitor și pacifist, că ce de 
ne-am luat de el?  

Pentru că expresia îndrăgită a fost furată din Bi-
blie și împachetată ca să-L facă pe Cel Atotputernic să 
nu mai fie atât de puternic. Așa se zice peste tot: 
„Dumnezeu mă iubește așa cum sunt”. Trebuie să ve-
dem această interpretare așa cum este rea în realitate: 
îngâmfare; o gândire centrată pe sine, individualistă, 

 
(11) Apostolul Pavel și-a început Epistola către Tit cu acest principiu practic, subli-
niind că este vorba despre „cunoștința adevărului, care duce la evlavie” (1:1, lit. NIV). 
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care ignoră căderea omului în păcat și diluează natura 
lui Dumnezeu transformând-o în ceva nebiblic și ine-
ficace. Ea a ajuns să fie o formă de filozofie care perver-
tește natura lui Dumnezeu de dragul plăcerii personale.  

În realitate, acest sentiment a ajuns să fie o altă vic-
timă a semanticii, iar rezultatul ei este o nouă jumătate 
de adevăr. Ceva a fost revelat și ascuns. Conștient sau 
nu, această expresie a fost rostită ca să îndepărteze omul 
de responsabilitatea morală. Și, în mare parte, mișcarea 
rămâne nedetectată. Oamenii o cumpără în cantități 
mari. Nu există clauze de penalizare și nici obligații 
contractuale. Există doar o chemare culturală de a fi to-
leranți față de aproape orice, cu excepția sensului origi-
nal al frazei.  

Distorsionarea dragostei lui Dumnezeu12 ne în-
dreaptă privirile către o schimbare seismică ce a avut 
loc în societatea contemporană, una care alterează pos-
tura lui Dumnezeu față de cei nepocăiți, respingând as-
tfel învățătura biblică a unui Iad literal și veșnic. Și nu 
doar că această jumătate de adevăr sugerează că omul 

 
(12) Această frază a fost preluată din titlul unei prelegeri ținută de D.A. Carson la 
Dallas Theological Seminary, On Distorting the Love God, January 5, 1998. Mesa-
jul de 30 de minute de la capelă (primul din patru discursuri teologice) poate fi 
găsit online la adresa http://www.dts.edu/media/play/on-distorting-thelove-of-
god-d-a-carson/. 
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este scutit de ascultarea de Legea morală, ci sugerează și 
că natura sfântă a lui Dumnezeu a fost exagerată grav. 
Da, cu siguranță că suntem de acord că „Dumnezeu 
este dragoste”, dar nu cu prețul sfințeniei Lui. Ceea ce 
lipsește este adevărul non-contradictoriu al întregii 
Scripturi în raportul lui cu caracterul lui Dumnezeu.  

Cuvintele, frazele și sensurile lor contează. 

Ține minte că panta alunecoasă a semanticii degra-
dează sensul oricărui cuvânt (sau, în acest caz, al oricărei 
fraze), transformându-l în ceva total diferit de originalul 
lui. Într-o prelegere ținută înaintea studenților și a pro-
fesorilor de la Dallas Theological Seminary, D.A. Car-
son descria provocările pe care le ridică această practică: 

Dacă oamenii cred azi în orice fel în dumnezeu, 
majoritatea copleșitoare spun că acest „dumne-
zeu”, orice s-ar înțelege prin el sau ea, este o fi-
ință iubitoare. Dar asta este ceea ce face ca sar-
cina mărturiei creștine să fie atât de descura-
jantă, pentru că această credință răspândită pe 
larg în „dragostea lui Dumnezeu” este așezată 
cu o frecvență tot mai mare într-o anumită ma-
trice diferită de teologia biblică. Rezultatul este 
că, atunci când creștinii informați vorbesc des-
pre „dragostea lui Dumnezeu”, ei se referă la 
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ceva foarte diferit de sensul dat expresiei de so-
cietatea înconjurătoare. Mai rău, se poate că ni-
ciuna dintre părți să nu observe acest lucru... ca 
să mă exprim altfel, în cultura occidentală de 
azi, multe alte adevăruri complementare despre 
Dumnezeu sunt respinse pe scară largă. Nu cred 
că ceea ce Biblia spune despre dragostea lui 
Dumnezeu poate supraviețui mult timp în fața 
a ceea ce gândim despre ea dacă o separăm de 
suveranitatea lui Dumnezeu, de sfințenia lui 
Dumnezeu, de mânia lui Dumnezeu, de provi-
dența lui Dumnezeu, de Persoana lui Dumne-
zeu, ca să menționez doar câteva elemente nene-
gociabile ale fundamentelor creștinismului.13 

Așa cum spune Dr. Carson, această jumătate de 
adevăr caută să despoaie caracterul biblic al lui Dum-
nezeu scoțând din el elementul înfricoșător. Ce trebuie 
să facem cu afirmația Noului Testament că „grozav lu-
cru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!” 
(Evrei 10:31)? Eu aș spune că perspectiva biblică des-
pre dragostea lui Dumnezeu a fost înlocuită cu una se-
culară. Într-un sens, omul a încercat să instaleze un 
aparat de aer condiționat în Iad. 

 
(13) Ibid. 
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TOT ADEVĂRUL: DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE                                        
ȘI ESTE SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT. 

Scriptura susține foarte clar certitudinea că Dum-
nezeu este dragoste. Grija și preocuparea Lui necondi-
ționată se manifestă indubitabil față de fiecare om. În 
forma ei cea mai simplificată, noi vedem dragostea lui 
Dumnezeu manifestată în lumea în care trăim. Încă din 
zorii creației, Dumnezeu a fost cunoscut intrinsec de 
toată omenirea. Lucrarea uimitoare a Creatorului 
poate fi observată fără prea mult efort. Vreau să spun 
că este imposibil ca o ființă umană să rateze să vadă 
această realitate. Da, există oameni care sufocă acest lu-
cru totdeauna, chiar îl ignoră. Dar nimeni nu poate 
emite cu adevărat pretenția de a fi ateu – pledând igno-
rant față de existența și natura lui Dumnezeu – pentru 
că dovezile sunt peste tot în jurul nostru. Ele se văd 
„atât de clar”, încât suntem fără scuze în această pri-
vință.14 Mai mult, știai că ești un beneficiar al dragostei 
Lui? Întregii omeniri i s-a dat un astfel de dar. Indife-
rent dacă recunoști existența unui Creator divin, grija 
Lui providențială ajunge și la tine, te afectează și are un 

 
(14) „În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, 
se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile 
făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți” (Rom. 1:20). Chiar dacă ei ar putea să 
„înăbușe adevărul în nelegiuirea lor” (v. 18), fiecare om știe că există un Dumnezeu. 
Acea cunoaștere se găsește în toți oamenii, „căci le-a fost arătat de Dumnezeu” (v. 19). 
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impact asupra ta. Într-o manieră anume, fiecare dintre 
noi este beneficiar al dragostei lui Dumnezeu. În 
această privință, favoarea Lui se extinde peste toți. Psal-
mul 145:9 afirmă că „Domnul este bun față de toți, și 
îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui”.  

Harul comun 

Teologic vorbind, acest lucru este cunoscut ca 
doctrina harului comun. El este „comun” pentru că se 
extinde peste orice bărbat, femeie și copil; „harul” ne 
arată că este nemeritat, necâștigat. În cartea sa, A Theo-
logy of Biblical Counseling [O teologie a consilierii bi-
blice], Dr. Heath Lambert ne oferă o definiție utilă: 

Harul comun este blândețea bună a lui Dum-
nezeu pe care El o manifestă față de toți oame-
nii, indiferent dacă au experimentat sau nu 
mântuirea care bine doar prin Isus Hristos. El 
este denumit comun pentru că se aplică tuturor 
oamenilor – credincioși și necredincioși deopo-
trivă. El este har, pentru că această bunătate nu 
este meritată. Oamenii se nasc în păcat și, de 
aceea, nu merită nicio binecuvântare de la 
Dumnezeu, ci doar judecata. Acel Dumnezeu 
care le permite oamenilor să trăiască și să aibă 
parte de multe binecuvântări ale vieții trebuie să 
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aibă o bunătate foarte mare... Unul dintre cele 
mai clare locuri în care vedem exprimat acest 
adevăr în Biblie este Matei 5:43-45: „Ați auzit 
că s-a zis: ‚Să îl iubești pe aproapele tău, și să îl 
urăști pe vrăjmașul tău’. Dar Eu vă spun: Iubiți-
i pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei ce vă 
blestemă, faceți-le bine celor ce vă urăsc, și ru-
gați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, 
ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; 
căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și 
peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste 
cei nedrepți’”.15 

O altă confirmare a harului Lui comun se vede în 
„viața noastră intelectuală”16 prin care Dumnezeu i-a 
dat omului intelect și abilitatea de a inova. Mulți din-
tre noi putem fi mulțumitori pentru mediul sigur în 
care trăim, în care avem acces la progresul medical și 
tehnologic care ne îmbunătățește zilnic viețile. Imagi-
nează-ți cum ar fi zilele noastre fără telefoane celulare, 

 
(15) Heath Lambert, A Theology of Biblical Counseling: The Doctrinal Foundati-
ons of Counseling Ministry (Grand Rapids: Zondervan, 2016), 67-68, subl. Dr. 
Lambert adaugă: „Isus îi îndeamnă pe ascultătorii Lui să fie ca Dumnezeu fiind 
buni față de cei ce îi urăsc. Ideea Lui este că Dumnezeu este bun față de toți trimi-
țând razele soarelui peste toți oamenii, deopotrivă credincioși și necredincioși. Nu 
trebuie să fii mântuit ca să te bucuri de soarele de pe plajă sau ca ploaia să cadă peste 
ogoarele tale. Dumnezeu trimite aceste binecuvântări peste toți”. 
(16) Am împrumutat expresia din lucrare Dr. Lambert, A Theology of Biblical Co-
unseling. 69. 
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electricitate, spitale și apă curentă. Iată din nou că 
Dumnezeu este dragoste. 

Harul Lui comun este indubitabil de adevărat, la 
nivel fizic și intelectual. El este comun – adică le este 
dat tuturor, și este har – adică nimeni nu îl merită și 
nimeni nu îl poate pretinde. Dar pentru ca o persoană 
să susțină că acesta este singurul fel de dragoste care 
există de la Dumnezeu, manifestând puțină preocu-
pare (sau deloc) față de tot adevărul, este ceva rău (evi-
dent, o altă jumătate de adevăr).  

Harul mântuitor 

Asemenea celor două fețe ale unei monede, dra-
gostea lui Dumnezeu nu include doar un har comun 
față de toți oamenii, fără deosebire, ci și un har mântu-
itor adresat specific celor care vin la credința în Hristos. 
Această dragoste mai mare face ca sufletul acelui om să 
fie mântuit de la moartea veșnică și de la Iad. Apostolul 
Pavel scria în epistola lui către biserica din Efes despre 
„dragostea cea mare cu care El [Dumnezeu] ne-a iu-
bit”, explicându-le că „prin har ați fost mântuiți, prin 
credință”.17 Credincioșii au fost mântuiți de Dumne-
zeu, fiind scăpați de confruntarea cu judecata dreaptă 

 
(17) Efeseni 2:4b, 8a (subl.). Vom analiza „credința” mai detaliat în capitolul 5. 
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a păcatului pe care Dumnezeu o va face.  

Dragostea mântuitoare a lui Dumnezeu este mult 
diferită de cea comună, iar dacă am descrie-o ca egală 
celei comune am dovedi că ne lipsește cunoașterea bi-
blică a perfecțiunilor Sale, așa cum El ni le-a revelat.  

Doar Cuvântul lui Dumnezeu va putea scoate o 
persoană dintr-o astfel de erezie. Trebuie să luăm în 
considerare totalitate dragostei lui Dumnezeu, așa cum 
este prezentată în Biblie. Întreg adevărul presupune să 
avem o înțelegere corectă a lui Dumnezeu. Când sun-
tem înrădăcinați în Scriptură, gândirea noastră despre 
dragostea lui Dumnezeu ne va trece de la o vedere su-
perficială la una profundă. John MacArthur explică 
acest lucru în felul următor: 

Dragostea lui Dumnezeu... este o dragoste pură 
și sfântă, consecventă cu toate celelalte atribute 
divine... Simpla afirmație că „Dumnezeu este 
dragoste” evident că nu surprinde tot ce poate 
fi cunoscut despre Dumnezeu. Noi știm din 
Scriptură că El este de asemenea sfânt, neprihă-
nit și fidel Cuvântului Lui. Dragostea lui Dum-
nezeu nu contrazice sfințenia Lui, ci o comple-
mentează, o preamărește și îi dă sensul cel mai 
profund. Astfel, nu putem izola această frază de 
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restul Scripturii și să încercăm să facem ca dra-
gostea să fie suma a ceea ce știm despre Dum-
nezeu.18 

Semantica nu poate influența Scriptura. Societa-
tea nu poate schimba sensul acestei fraze. „Dumnezeu 
este dragoste”, dar este o dragoste sfântă. Este o dra-
goste care pătrunde și infuzează întreg caracterul lui 
Dumnezeu. Dragostea și sfințenia Lui nu sunt atribute 
care să se excludă reciproc. Ele coexistă, lucrează în co-
mun și se influențează reciproc. Tot adevărul este că 
Dumnezeu este dragoste și este sfânt, sfânt, sfânt. 
Chiar dacă El este plin de afecțiune față de noi, asta nu 
înseamnă că El acceptă păcatul nostru. Ca să mă ex-
prim altfel, Dumnezeu are o sfințenie iubitoare. Ma-
cArthur adaugă astfel: 

Noi știm că Dumnezeu este sfânt, „nevinovat, 
fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pre-
sus de ceruri” (Evrei 7:26). Ca ființă sfântă, El 
trebuie să fie perfect de drept ca să îi vadă pe toți 
păcătoșii cu cel mai mare dezgust. Dar sfințenia 
Lui este una iubitoare, care întinde mâna către 
păcătoși spre mântuirea lor - antiteza nepăsării 

 
(18) John MacArthur, The Love of God: He Will Do Whatever It Takes to Make 
Us Holy (Dallas: Word Publishing, 1996), 28. 
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sau a indiferenței.19 

Harul comun se vede în preocuparea lui Dumne-
zeu pentru binele general al omului – o „extensie a fa-
vorii lui Dumnezeu față de toți oamenii prin grija Lui 
providențială, indiferent dacă ei Îl recunosc și Îl iubesc 
sau nu”.20 Dar sfințenia Lui iubitoare este cel mai bine 
înțeleasă în harul Lui mântuitor. Fiul lui Dumnezeu a 
fost trimis într-o misiune de salvare ca să îi mântuiască 
de mânia Tatălui pe păcătoșii care se pocăiesc. Există 
eliberare de pedeapsa dată de Dumnezeu păcatului, și 
ea se găsește la crucea Calvarului. Această dragoste, 
acest har, a fost numit măreț, și pe bună dreptate.21 

Harul mântuitor este un dar ce trebuie primit, nu 
câștigat. Și când este deschis acest dar, credinciosul ade-
vărat găsește în interior iertarea veșnică și îndurarea lui 
Dumnezeu. El nu îi poate fi luat niciodată de Cel ce i l-
a dat. Acest har nu are dată de expirare. Durata lui este 
cât veșnicia de mare. Acesta este un fel nesfârșit de dra-
goste, care vine asupra noastră cu cel mai mare preț, din 

 
(19) Ibid, 29. 
(20) Grenz, Guretzki, and Nordling, Pocket Dictionary of Theological Terms, 56. 
(21) „Mărețul har” și „dragostea măreață” sunt expresii preluate din două imnuri 
bogate teologic. Mărețul har! Ce cânt suav („ce-a mântuit un ticălos ca mine!”) și, 
Cum poate fi („ca să ajung părtaș sângelui Mântuitorului?... Măreață dragoste!’). 
Ambele se găsesc în colecția Hymns of Grace (Los Angeles:The Master’s Seminary 
Press, 2015), 89, 180. 
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cea mai mare vistierie cunoscută în Univers: sângele lui 
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru toți cei ce 
cred, acest dar fără plată a fost dat și va fi primit. Un 
dar mântuitor cunoscut ca har mântuitor.  

La vârsta de 21 de ani, C.H. Spurgeon a ținut o 
predică intitulată „O vizită la Calvar”. În cadrul ei, el a 
ilustrat într-un fel maiestos diferența dintre cele două 
iubiri, cea comună și cea mântuitoare: 

Dragilor, nu am fi cunoscut niciodată dragostea 
lui Hristos în toată înălțimea și adâncimea ei, 
dacă El n-ar fi murit; nici nu am fi putut spune 
care este afecțiunea adâncă a Tatălui dacă El nu 
L-ar fi dat la moarte pe Fiul Său. În ce privește 
îndurările comune de care ne bucurăm, ele 
toate cântă despre „dragoste”, la fel ca scoica de 
mare, când o punem la ureche, și auzim șoaptele 
mării adânci; dar, o, dacă dorești să auzi oceanul 
cu urechile tale, dacă vrei să auzi răcnetele poto-
pului de ape, nu trebuie să te uiți la îndurările 
de fiecare zi, ci la cele din acea noapte, din acea 
zi și din miezul acelei nopți când Hristos a fost 
răstignit.22 

 
(22) Charles H. Spurgeon, Spurgeon’s Sermons: Volume 5 (Peabody: Hendrickson 
Publisher’s Marketing, 2011). 335. 
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SENSUL COMPLET 

Este adevărat că fiecare individ are multe lucruri 
pentru care să fie recunoscător. Fie că oamenii cred în 
El sau nu, darurile bunătății lui Dumnezeu sunt mani-
festate, le vedem și beneficiem de ele zi de zi. Cu toate 
acestea, există un final înfricoșător care îl așteaptă pe cel 
care rămâne inconștient de sfințenia lui Dumnezeu. 

A fi confruntat cu întreg adevărul despre dragostea 
lui Dumnezeu înseamnă să devii conștient de cine este 
Dumnezeu cu adevărat. Cu toate acestea, mulți își duc 
viața fără a fi câtuși de puțin conștienți de Dumnezeu. 
Oare ești în această situație? Asta se va vedea prin decizi-
ile pe care le iei, prin ce priorități ai, prin felul în care 
alegi să îți trăiești viața. Ține minte că noi trăim în fiecare 
zi înaintea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu 
este fundamentală pentru tot ce tu și eu facem.  

O conștientizare a lui Dumnezeu 

Semantica nu ne mai este de niciun ajutor aici, în 
special în relație cu o înțelegere corectă despre Dumne-
zeu, Creatorul și Răscumpărătorul. Spre deosebire de 
folosirea de către noi a cuvintelor și frazelor, Dumnezeu 
este neschimbător. Dumnezeu nu are început și sfârșit, 
astfel că El nu este supus niciunui fel de schimbare. El 
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va fi mereu același. Atributele Lui rămân neschimbate 
încă din zilele veșniciei trecute, și așa vor rămâne și în 
veșnicia viitoare. Astfel, trebuie să ne îndreptăm către 
Cuvântul lui Dumnezeu ca să învățăm și să interpre-
tăm corect aceste atribute. Doar Biblia ne dă o imagine 
nefiltrată a Lui. Ce înseamnă să avem o conștientizare 
a lui Dumnezeu?  

În Vechiul Testament, profetul Isaia scrie o vede-
nie pe care a avut-o în timpul domniei unui rege pe 
nume Ozia.23 Uns la tânăra vârstă de 16 ani, Ozia a fost 
la putere ca rege în Israel în secolul al XVIII-lea î.d.Hr., 
iar domnia lui a ținut 52 de ani. Dr. Sproul observa că 
„mulți oameni din Ierusalim și-au trăit întreaga viață 
sub domnia regelui Ozia”.24 Sub domnia lui, regatul a 
fost destul de prosper, rivalizând chiar domnia lui So-
lomon, pentru că granițele poporului s-au lărgit, pute-
rea militară a fost crescută, și o întreagă infrastructură 
a fost construită, lucruri care nu existaseră până atunci. 

 
(23) Îi sunt îndatorat lui R.C. Sproul pentru orice idee ce rezultă din acest pasaj 
(Isaia 6:1-8). El a predicat din acest text de mai multe ori în decursul lucrării sale 
(ex. „Holy, Holy, Holy”, mesaj predicat la conferința anuală Ligonier 2015, After 
Darkness, Light pe 28 februarie 2015. https://youtu.be/AgKzsZUmeBk); și a scris 
foarte mult pe tema sfințeniei lui Dumnezeu. Exemplul meu favorit este lucrarea 
The Holiness of God (Carol Stream: Tyndale House Publishers, 1985). Multe din-
tre cuvintele de pe aceste pagini sunt ale lui. Lucrarea nimănui altcuiva nu m-a 
ajutat mai mult să cultiv în mine o conștientizare captivantă a sfințeniei lui Dum-
nezeu. 
(24) Sproul, The Holiness of God, 23. 
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Acelea erau vremuri bune și glorioase.  

Narațiunea pasajului 

Capitolul 6 începe cu cinci cuvinte importante 
care formează metanarațiunea pasajului, sau imaginea 
de ansamblu ori șirul narativ principal: „În anul morții 
împăratului Ozia” (Isaia 6:1a). Generația aceea nu era 
obișnuită cu pierderi de acest fel. Primul avea să fie re-
gele lor, iar când el a murit, a fost un moment de durere 
națională. Era un moment greu. Existaseră puțini lideri 
evlavioși în trecutul teocratic al acestui popor (ex. Da-
vid și Ezechia). Oamenii l-au iubit și au deplâns pierde-
rea acestui rege, la fel cum America și toată lumea a fă-
cut în cazul președintelui John F. Kennedy, când el a 
fost împușcat în Dallas. Clint Hill, un agent pensionat 
din serviciul de securitate, cel care a sărit pe spatele li-
muzinei prezidențiale în acea tragică zi de 22 noiembrie 
1963, scria în cartea lui Five Days in November: 

În afara spitalului Parkland, lumea se oprise. 
Oamenii ascultau totul la radio, parcă incapa-
bili să se miște; femeile suspinau deschis în timp 
ce bărbații abia de-și puteau înfrâna lacrimile. 
Copiii se străduiau să înțeleagă de ce părinții, 
bunicii și vecinii lor plângeau. Tineri sau bă-
trâni, negri sau albi, momentul în care oamenii 
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au auzit știrea a rămas pentru totdeauna în me-
moria lor.25 

Ceva asemănător s-a petrecut în această zi, când Is-
raelul a aflat de moartea regelui lor iubit. Prin acest om, 
Dumnezeu le dăduse viziune și speranță. Asemenea re-
galității, domnia lui Ozia îi încurajase pe oameni. Dar 
acum el plecase, iar pierderea apăsa greu asupra lor.  

2 Cronici 26 ne prezintă felul în care Ozia murise. 
Se pare că regele nu și-a încheiat viața bine. După ce 
acumulase averi și putere mare, acest om a încercat să 
se creadă Dumnezeu.26 

Ozia a căutat, în mândria lui, să joace un rol care nu 
era pentru el. Regii nu trebuiau să fie preoți, și totuși 
Ozia a intrat în templu. El a făcut acest lucru în ciuda 
sfatului înțelept venit de la opt preoți (v. 17-18). Ozia 
era hotărât să ardă tămâie în sanctuar, neglijând interdic-
țiile. El a făcut acest lucru cu îndrăzneală, încălcând linia 
de demarcație pusă de porunca foarte clară a lui Dum-
nezeu.  

Trist a fost că neascultarea regelui, altfel spus mân-
dria lui, a condus la aducerea asupra lui a judecății prin 

 
(25) Clint Hill & Lisa McCubbin, Five Days in November (New York: Gallery 
Books, 2013), 116-19. 
(26) Sproul, The Holiness of God, 23. 
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lepră. Ozia a trebuit să își trăiască ultimele zile „într-o 
casă separată” (v. 21, lit. ESV), și să moară discret ca un 
condamnat. 

Măreția Împăratului 

Ceea ce a urmat a fost cu totul ironic. În timpul 
morții acestui rege pământesc, Isaia avea să aibă o vede-
nie a Împăratului suprem! Și avea să îi taie răsuflarea. 
Sproul notează: „Ochii lui Isaia au fost deschiși ca să Îl 
vadă pe adevăratul Împărat al poporului”.27 Profetul a 
proclamat: „L-am văzut pe Domnul șezând pe un 
scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui 
umpleau Templul” (Isaia 6:1).  

Dumnezeu stă așezat pe un tron, fiind înălțat, iar 
mantia Lui (ceva asemănător cu trena rochiei de mi-
reasă a prințesei Diana)28 a umplut fiecare centimetru 
pătrat al Templului. În lumea antică, măreția și impor-
tanța unui rege erau ilustrate adesea prin mărimea și 
frumusețea mantiei sale regale. Iar aceasta era o mantie 
superbă și supranaturală! 

 
(27) Ibid, 26. 
(28) Lady Diana Spencer s-a căsătorit cu Charles, Prințul de Wales, pe 28 iulie 
1981, la Catedrala Sf. Pavel din Londra. Trena rochiei ei de nuntă a fost lungă de 
8 m, a inclus 10.000 de perle și paiete, și a fost urmărită de peste 700 de milioane 
de oameni din întreaga lume. news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/6972870.stm 
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Trăsăturile îngerilor 

După așternerea metanarațiunii unui popor îndu-
rerat de moartea regelui iubit, ne este descrisă anatomia 
îngerilor. Versetul 2 spune: „Serafimii stăteau deasupra 
Lui, și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau fața, 
cu două își acopereau picioarele, și cu două zburau”. 

Dumnezeu a creat făpturile Sale pentru habitatele 
lor. Peștii sunt concepuți să trăiască în apă, așa că ei au 
solzi și branhii. Păsările sunt făcute să zboare în aer, așa 
că au aripi și pene. Urșii polari sunt înzestrați extraor-
dinar pentru viața în ținuturile arctice, și este suficient 
să te uiți la blana, pielea, labele și ghearele lor. Acești 
îngeri speciali pe care Isaia i-a văzut se află în prezența 
lui Dumnezeu, așa că ei au două aripi cu care își acoperă 
fețele. Această trăsătură este vitală pentru supraviețui-
rea lor. La fel ca o eclipsă solară, acești serafimi nu se 
pot uita direct la lumina orbitoare a lui Dumnezeu, 
căci le-ar dăuna permanent. Gloria Lui este atât de in-
tensă, încât chiar și acești îngeri trebuie să își protejeze 
ochii! Dr. Sproul adaugă: 

Serafimii nu sunt ființe umane păcătoase, încăr-
cate cu inimi necurate. Totuși, ca ființe angelice, 
ei rămân ființe create, și chiar în statutul lor înăl-
țat ca oștire cerească, este necesar să își protejeze 
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ochii de strălucirea directă a feței lui Dumne-
zeu. Ei sunt făcuți în chip minunat, înzestrați de 
Creatorul lor cu o pereche specială de aripi ca să 
își acopere fețele în prezența Lui măreață.29 

Și acestea sunt doar două dintre aripile îngerilor. 
Alte două aripi erau folosite ca să își acopere picioarele. 
De ce să fie nevoie de așa ceva? Pentru că sunt doar 
niște ființe create. Îți aduci aminte de povestea lui Mo-
ise și de rugul aprins? În Exod 3:5, Dumnezeu l-a aver-
tizat astfel: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ți în-
călțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un 
pământ sfânt”. De ce să își scoată sandalele? Ce anume 
făcea ca acel pământ să fie sfânt? Era prezența unui 
Dumnezeu sfânt! Și gândește-te că, dacă acel pământ 
din Madian a fost numit „sfânt”, cu cât mai sfânt tre-
buie să fie Cerul! 

Ultimele două aripi sunt menționate ca și cum ar 
fi fost adăugate ulterior, Isaia descriindu-le ca fiindu-le 
necesare îngerilor ca să zboare. Acești îngeri făceau cu 
aripile lor ceea ce fuseseră creați să facă: cu două să își 
acopere fețele, cu două picioarele, și cu două să zboare. 
Fiecare set de aripi fusese conceput cu un scop specific 
de a sta în prezența lui Dumnezeu. 

 
(29) Sproul, The Holiness of God, 29. 
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Mesajul îngerilor 

Cu toate acestea, totul s-ar pierde aici dacă am rata 
să notăm mesajul uimitor al îngerilor în închinare. Isaia 
ne descrie din această vedenie a unui cor ceresc format 
din doi heruvimi: „Strigau unul la altul, și ziceau: 
‚Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor! Tot pămân-
tul este plin de mărirea Lui’” (6:3).  

Când vrem să subliniem ceva, noi folosim deseori 
anumite instrumente literare.30 Uneori folosim carac-
tere italice, aldine, [paranteze], semne de exclamație!!! 
sau sublinieri care să arate că ceea ce transmitem are o 
importanță deosebit de mare. Un alt exemplu de in-
strument este repetiția. De exemplu, Isus avea obiceiul 
să spună „adevărat, adevărat” pentru a face astfel fel de 
accentuare. El spunea, literalmente, „acordați-i atenție 
acestui adevăr!”31 Totuși, aici avem ceva repetat nu de 
două ori, ci de trei ori! Textul nu spune „dragoste, dra-
goste, dragoste” și nici „har, har, har”. Nu, ci aceasta 
este o declarație triplă a sfințeniei lui Dumnezeu.  

Ce s-a mișcat 

Iată ce se petrece în timp ce mesajul lor, această 

 
(30) Sproul, The Holiness of God, 30-31. 
(31) Ioan 8:51 este un bun exemplu de o astfel de folosire: „Adevărat, adevărat, vă 
spun, că, dacă păzește cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea”. 
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jertfă de laudă, este redat de acești îngeri. Ceva se 
mișcă atunci când ei redau acest mesaj special. „Și se 
zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna” (6:4). Ce 
anume s-a mișcat? Totul. Nu doar că îngerii s-au miș-
cat, ci și lemnul. Fiecare obiect este cutremurat până în 
miezul lui ca rezultat al sfințeniei lui Dumnezeu. Poți 
să numești asta „șoc și uimire”. Ei „nu puteau auzi și 
nici nu puteau vorbi, ci au avut acest simț de a fi mișcați 
de prezența lui Dumnezeu”.32 

Mai mult, vedenia profetului îl mișcă și pe Isaia. El 
nu Îl mai văzuse niciodată pe Dumnezeu. Acela așezat 
pe scaunul de domnie nu este doar un Dumnezeu al 
dragostei, ci El este „sfânt, sfânt, sfânt!” Strigătul lui 
Isaia devine unul după îndurare: „Vai de mine! Sunt 
pierdut, căci sunt un om cu buze necurate” (6:5). El se 
blestemă singur și pare că totul se zdruncină în el. Pro-
fetul devine conștient de Dumnezeu. Sproul explică 
acest lucru: 

Ceea ce s-a cutremurat cel mai mult din acea 
clădire a fost trupul lui Isaia... El a văzut sfințe-
nia lui Dumnezeu. Pentru prima dată în viața 
lui, Isaia a înțeles cu adevărat cine era Dumne-
zeu. În aceeași clipă, tot pentru prima dată, Isaia 

 
(32) Sproul, The Holiness of God, 33 
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a înțeles cine era Isaia cu adevărat... Așa că Isaia 
s-a plecat până la pământ. Fiecare fibră din tru-
pul lui tremura. El căuta un loc unde să se as-
cundă, rugându-se ca pământul să îl acopere sau 
ca acoperișul Templului să cadă asupra lui, 
orice, numai să îl ascundă de privirea sfântă a lui 
Dumnezeu. Dar nu avea unde să se ascundă. El 
era gol și singur înaintea lui Dumnezeu. El nu 
avea nicio Evă care să îl mângâie, nicio frunză de 
smochin care să îl ascundă. Era într-o agonie 
morală totală, una care zdrobește inima omului 
și îi frânge sufletul în bucăți. Vinovat, vinovat, 
vinovat. Vinovăția a strigat neobosit din fiecare 
por al trupului lui. Dumnezeul cel sfânt este și 
un Dumnezeu al harului. El a refuzat să permită 
ca robul Lui să continue să zacă la pământ fără 
mângâiere, așa că a procedat imediat la curăța-
rea lui și la revigorarea sufletului lui. El i-a po-
runcit unui serafim să treacă la acțiune.33 

Îndurarea lui Dumnezeu 

În smerenie și pocăință, Isaia a strigat la Dumne-
zeu după îndurare. Acesta a fost strigătul predării ne-
condiționate a voinței sale, un strigăt de disperare și, în 

 
(33) Sproul, The Holiness of God, 33, 37-38. 
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sfințenia Lui iubitoare, Dumnezeu a răspuns34 Isaia con-
tinuă astfel: „Dar unul dintre serafimi a zburat spre 
mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu 
cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: ‚Iată, 
atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea 
ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit!’”’ (6:6-7).  

În sfințenia Lui iubitoare, Dumnezeu i-a deschis 
cu bunătate ochii acestui om. „Fiul lui Amoț” (1:1), 
cunoscut ca Isaia, a fost convins la vederea slavei lui 
Dumnezeu. El a fost conștient de existența lui Dumne-
zeu, ceea ce l-a dus la conștientizarea de sine. Isaia a pri-
mit har mântuitor. Profetul a fost deopotrivă iertat și 
curățat. Acest om al păcatului a devenit copil de Dum-
nezeu. Cel care a recunoscut că avea buze necurate a 
fost promovat ca profet. Direcția vieții lui s-a schimbat 
pentru că felul în care L-a înțeles pe Dumnezeu s-a 
schimbat. La fel cum el a fost uimit de Dumnezeul lui, 
așa ar trebui să fim și noi.  

Ideea de aici este că o conștientizare a cine este 
Dumnezeu demonstrează dragostea lui Dumnezeu.35 

 
(34) Când cineva strigă la Dumnezeu cerând îndurare, El va răspunde. Ultimele 
cuvinte ale regelui David către fiul său Solomon afirmă acest adevăr: „Dacă-L vei 
căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă -L vei părăsi, te va lepăda și El pe vecie” (1 
Cron. 28:9). 
(35) „Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram 
noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” (Rom. 5:8). 
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Această mântuire printr-un Dumnezeu iubitor sal-
vează o persoană de mânia unui Dumnezeu sfânt. Ține 
minte, asemenea lui Isaia, că noi toți am păcătuit și am 
ratat să împlinim standardul glorios al lui Dumnezeu.36  

Și la fel ca serafimul, suntem incapabili să privim 
la El.37 Cerul nu va fi și nu poate fi umplut cu aceia care 
Îl resping pe Dumnezeu, care Îl refuză pe Hristos și 
care rămân în păcatele lor.38 

Stând în fața unei mici congregații din Enfield, 
Connecticut, pe 8 iulie 1741, Jonathan Edwards a tra-
tat exact același subiect. Predica lui, intitulată „Păcăto-
șii în mâinile unui Dumnezeu mânios” este unul dintre 
cele mai faimoase mesaje predicate vreodată în Ame-
rica. Cândva către mijlocul mesajului său, Edwards a 
accentuat acest adevăr39: 

Dumnezeul care vă ține deasupra gropii Iadului, 
ca atunci când cineva ține în mână un păianjen 
ori o insectă dezgustătoare deasupra focului, vă 

 
(36) „căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Rom. 3:23). 
(37) El „locuiește într-o lumină, de care nu poți să te apropii” (1 Tim. 6:16). 
(38) Universalismul, ideea că toți vor fi mântuiți de mânia unui Dumnezeu sfânt, 
și anihilaționismul, cea care spune că cei destinați Cerului sunt duși de Dumnezeu 
în Cer, iar restului le dispare existența, sunt două gândiri greșite, niciuna neavând 
suport biblic. 
(39) Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God (Phillipsburg: P&R 
Publishing, 1992), 22-23. 
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urăște și este provocat cumplit de această situa-
ție. Mânia Lui îndreptată împotriva voastră 
arde ca focul. El privește la voi ca la ceva care 
nu merită decât să fie aruncat în foc; El are 
ochii atât de puri, încât nu poate suporta să vă 
vadă înaintea Lui. Sunteți de zece mii de ori 
mai dezgustători în ochii Lui decât ar fi cel mai 
urât șarpe veninos în ochii noștri. Voi L-ați in-
sultat infinit mai mult decât ar fi putut să o 
facă cel mai încăpățânat rebel față de propriul 
rege. Și totuși nu este nimic altceva decât mâna 
lui Dumnezeu care vă ține să nu cădeți în foc 
în fiecare clipă. Nu există niciun alt motiv pen-
tru care nu ați mers în Iad chiar noaptea tre-
cută, niciun alt motiv pentru care ați fost tole-
rați să vă treziți vii pe lumea aceasta din nou, 
după ce ați închis ochii pentru a dormi. Și nu 
există alt motiv pentru care nu ați fost aruncați 
în Iad din clipa când v-ați trezit de dimineață și 
până acum, decât că mâna lui Dumnezeu v-a 
ținut. Nu există alt motiv pentru care nu ați 
mers în Iad din momentul în care ați pătruns 
aici, în casa lui Dumnezeu, provocându-I ochii 
Săi curați prin modalitatea voastră păcătoasă și 
stricată de a lua parte la închinarea Lui so-
lemnă. Da, nu există niciun alt motiv pentru 
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care nu sunteți aruncați în Iad chiar în această 
clipă. 

Predica lui Edwards a fost primită cu atâta putere, 
că oamenii au început să strige: „Ce trebuie să fac ca să 
fiu mântuit?” Era de parcă oamenii și scaunele se zgu-
duiau în prezența lui Dumnezeu. Într-un anume mo-
ment, „a fost atâta tulburare și plânsete, încât predica-
torul a trebuit să le ceară oamenilor să facă liniște ca să 
poată fi auzit de toți cei din biserică”.40 Iată din nou 
cum o înțelegere a lui Dumnezeu în sfințenia Lui iubi-
toare a dus la o conștientizare a păcatelor lor și a nevoii 
lor de a avea un Mântuitor.  

Exprimat în termeni simpli, semantica nu va fi de 
ajuns în sumarizarea dragostei mântuitoare a lui Dumne-
zeu. Acest fel de afecțiune este rezervat celor care se pocă-
iesc și își pun credința doar în Hristos spre iertarea păca-
telor lor. El este dragoste, da, dar este și sfânt, sfânt, sfânt.  

REZUMAT 

• Jumătatea de adevăr: Dumnezeu este dragoste. 
Aceasta este o frază care a fost sterilizată și senti-
mentalizată de-a lungul timpului pentru a insinua 

 
(40) Ibid, 4. Această observație este făcută de John D. Currid in prefața versiunii 
tipărite a acestei predici, publicată de P&R Publishing. 
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că un Dumnezeu iubitor nu ar putea fi niciodată 
Judecător, că Dumnezeul Noului Testament ar fi 
incompatibil cu Cel al Vechiului Testament. La 
urma urmei, de ce să nu trăiască omul cum vrea, 
liber de vinovăție și rușine?  

• Tot adevărul: Dumnezeu este dragoste și El este 
sfânt, sfânt, sfânt. Semantica nu se poate impune 
asupra Scripturii. Societatea nu poate schimba sen-
sul biblic al frazei sau standardele morale indicate de 
ea. Dragostea lui Dumnezeu, așa cum este văzută pe 
paginile Scripturii, este definită deopotrivă ca har 
comun și har mântuitor. Harul Lui comun este o 
dragoste care se extinde asupra fiecărui bărbat, fe-
meie și copil cu intelect și inovație. Harul mântuitor 
al lui Dumnezeu este înrădăcinat într-o sfințenie iu-
bitoare care a condus la jertfirea Fiului Său, Isus 
Hristos, ca să ne salveze și să ne răscumpere.  

• Sensul complet: vedenia profetului Isaia din tim-
pul domniei unui rege pământesc ne oferă o ima-
gine nefiltrată a Împăratului suprem. Din metana-
rațiunea pasajului, măreția Împăratului și trăsă-
turile îngerilor, din mesajul lor, din ceea ce s-a miș-
cat și din îndurarea lui Dumnezeu, Isaia începe să 
Își înțeleagă Creatorul și să se înțeleagă pe sine ca 
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niciodată până atunci. Dumnezeu este sfânt, sfânt, 
sfânt; iar Isaia nu este astfel. Acesta este un mo-
ment al conștientizării a cine este Dumnezeu, care 
va duce în ultimă instanță la o conștientizare de 
sine. 
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CAPITOLUL 4 

JUMĂTATEA DE ADEVĂR NR. 4:                             
ISUS ESTE OM CU ADEVĂRAT 

DESPRE HRISTOS 
 

Este ora 2 dimineața, și ești treaz ca în miezul zilei. 
Dintr-un oarecare motiv, ești alert pe deplin. Poate că 
ai auzit un sunet ciudat sau vezica te imploră să te duci 
la baie. Toți ceilalți din casă dorm duși, inclusiv câinele. 
Dar tu trebuie să te ridici, ceea ce îți va cere să te miști. 
Să te miști prin mulțimea de pături, cearșafuri și perne 
care au contribuit la confortul tău. Mișcarea aceea te va 
asigura de finalul somnului tău dulce. Aceasta este o 
mișcare obligatorie, una care trebuie să aibă loc, dar 
doar după 15 minute de conflict interior. „Mai poate 
aștepta. Nu, chiar trebuie să mă ridic. Mai stau doar câ-
teva minute. Nu, trebuie să mă ridic acum!”  

Imediat ce picioarele ating pardoseala rece, călăto-
ria începe. „Unde mi-am pus papucii?” Fie ești prea ex-
tenuat sau pur și simplu leneș ca să îi mai cauți, așa că o 
iei înainte în picioarele goale, pas cu pas. Te apropii de 
întrerupătorul electric, sau cel puțin așa crezi, bâjbâind 
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pe perete ca și cum n-ai fi fost niciodată în acest întu-
neric ciudat – când totul se petrece! Ai făcut cumva să 
calci cu toată greutatea pe ceva din plastic și ascuțit. 
Realitatea acestei dureri parcurge rapid drumul de la 
picior la gură, ca un vulcan în erupție. Fără vreun fel de 
avertizare, lansezi exclamația: „#$@&%*!” 

Hmmmm... ce-ai zis? Da, da, ce-ai zis? Ce-i cu 
acele cuvinte profane? Ceva îndreptat greșit și injectat 
de combustibil? O modalitate în care agravezi o rană 
sau un afront este să adaugi la ea ceea ce noi numim 
„blestem” sau „înjurătură”. Proverbe 12:16 ne spune 
cu înțelepciune că „nebunul îndată își dă pe față mâ-
nia”. Ai spus o înjurătură? Mai important, ai folosit 
Numele lui Isus Hristos? 

Cel mai șocant aspect de aici nu ține de încercarea 
cuiva de a fi obscen, ci mai degrabă de originea obsceni-
tății. Înjurăturile vin direct din inimă. Ele sunt o lucrare 
a interiorului nostru. Dacă vrei să știi ce este cu adevărat 
în inima ta, ascultă la ce îți iese pe gură când calci pe neaș-
teptate pe ceva în mijlocul nopții – ceva precum terenul 
minat cu piese de LEGO ale copilului tău.1 

 
(1) Isus le-a vorbit fariseilor și cărturarilor despre această nelegiuire interioară as-
tfel: „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău 
scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbește 
gura” (Luca 6:45). 
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Eu sunt deopotrivă uimit și consternat de cât de 
mulți oameni folosesc Numele lui Isus Hristos ca 
punct de exclamație pentru necazurile lor. Nenumă-
rate folosiri – acasă, la locul de muncă, pe terenul de 
luptă, în multe dintre filmele noastre cu super-eroi2 - 
toate mărturisesc despre o societate care nu Îl vede ca 
parte din Dumnezeirea eternă (adică Sfânta Treime, 
care este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt). Nu există niciun 
respect, nicio reverență și nicio conștientizare a faptu-
lui că Numele pe care ei îl folosesc într-un fel murdar 
este Numele care are cea mai mare reputație. Acest Isus 
va fi Judecătorul lor.3  

Astăzi, majoritatea oamenilor nu ar pune în discu-
ție faptul că Isus a trăit pe deplin ca om.4 Este o idee pe 
care ei sunt gata să o accepte. Este un deal pe care nu 

 
(2) Există zece circumstanțe de acest fel doar în filmul Captain America: Civil 
War. christiananswers.net/spotlight/movies/2016/captain america2016.html 
(3) În Filipeni 2:9-11, citim că Dumnezeu Tatăl „L-a înălțat nespus de mult și I-a 
dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să 
se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice 
limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Dom-
nul”. De asemenea, în Evanghelia după Ioan, citim: „Tatăl nici nu judecă pe ni-
meni, ci toată judecata a dat-o Fiului” (5:22). 
(4) Nu a fost totdeauna așa. O astfel de provocare a avut loc în secolul al V-lea, 
când docetiștii (grecii eleniști etichetați plecând de la termenul δοκέω, „a apărea”) 
au susținut că Isus a părut doar că era om și că moare. Ideea lor era că El era complet 
divin și că nu a avut natură omenească. „Totuși, aceasta nu este o deosebire plăcută 
și bună. De exemplu, arianismul – influențat de filozofia greacă – a negat umani-
tatea completă a lui Hristos”. cf. Michael Horton, The Christian Faith: A Syste-
matic Theology for Pilgrims on the Way (Grand Rapids: Zondervan, 2011), 471. 
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merită să mori. Dar să spui că Isus este Dumnezeu? Ei 
folosesc Numele Lui ca și cum ar fi inutil. Nu ar putea 
să le pese mai puțin de atât. Iată de ce Numele Lui se 
găsește în indexul lor de invective, stând culmea înjură-
turilor lor și folosit ca epitom al tuturor exclamațiilor 
lor murdare. 

În cartea lui, Written in Stone: The Ten Comman-
dments and Today’s Moral Crisis [Scrise pe piatră: 
Cele 10 Porunci și criza morală actuală], Dr. Philip 
Graham Ryken relatează situația unui creștin care a 
confruntat doi bărbați în timpul unui zbor cu avionul 
pentru că au încălcat Porunca a 3-a, anume că foloseau 
Numele lui Dumnezeu în deșert: 

În urmă cu câțiva ani, după un itinerar lung de 
predicare în partea centrală a țării, m-am îmbar-
cat într-un zbor deseară ca să mă întorc acasă. 
Eram obosit și doar am să mă odihnesc. În spa-
tele meu, stăteau pe scaune doi agenți de vânzări 
a căror discuție era presărată din plin cu tot fe-
lul de profanități. În final nu am mai rezistat, 
când am văzut că luau Numele Domnului 
peste picior aproape fără sfârșit. M-am ridicat 
de pe scaun și m-am întors către ei, așa că m-
am uitat către ei din locul unde eram. Apoi i-
am întrebat: „Este vreunul dintre voi implicat 
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în lucrarea creștină?” Unul dintre cei doi, care 
stătea pe scaunul dinspre culoar, și-a ridicat 
sprâncenele de parcă nu-i venea să creadă și a 
spus: „Ce d... te-a făcut să crezi asta?” „Păi eu 
sunt implicat în predicare”, am spus eu cu un 
zâmbet. „Și sunt uimit de abilitățile voastre de 
comunicare. Tocmai ce ați menționat într-o 
singură frază cuvintele Dumnezeu, diavol, Iad 
și Isus Hristos. Eu abia reușesc să fac asta într-o 
întreagă predică!” Amândoi s-au înroșit la față, 
așa că n-am mai auzit un cuvânt ieșindu-le pe 
gură până la sfârșitul zborului.5 

Bine jucat! Acest frate a fost creativ în confrunta-
rea lui. Ținta lui a fost să ajungă la esența problemei lor 
sau, mai bine, să încerce să le deschidă ochii inimii. Eu 
cred că putem să concluzionăm că, dacă cei doi agenți 
de vânzări avuseseră vreun respect față de Isus Hristos, 
Numele Lui ar fi trebuit să fie tratat ca fiind sacru, nu 
secular, sfânt, nu obișnuit.  

Gautama Buddha, Ab al-Qsim Muhammad și 
Krishna Vasudeva. Chiar dacă niciunul dintre aceștia 

 
(5) Philip Graham Ryken, Written in Stone: The Ten Commandments and To-
day’s Moral Crisis (Phillipsburg: P&R Publishing, 2003), 95. A treia Poruncă se 
găsește în Exod 20:7: „Să nu iei în deșert Numele Domnului, Dumnezeului tău; 
căci Domnul nu-l va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui”. 
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nu este Dumnezeu, noi toți știm că numele lor nu sunt 
folosite niciodată în înjurături, căci oricine ar face așa 
ceva ar putea ajunge acuzat de intoleranță sau chiar de 
„discurs al urii”.6 Doar Numele Isus Hristos este batjo-
corit în felul acesta.7 Într-o răbufnire grotescă, Numele 
lui Isus Hristos este denigrat și coborât de la statutul 
unei Persoane sfinte la cel al profanității mizerabile, de 
la statutul înălțat de Fiul al lui Dumnezeu la cel al bat-
jocurii omului. Ca să fiu direct, Isus Hristos a purtat 
un blestem pentru noi și a ajuns un cuvânt de blestem 
pentru alții. 

JUMĂTATEA DE ADEVĂR: ISUS ESTE CU ADEVĂRAT UN OM. 

Când cineva ia Numele lui Isus în deșert, în fapt, 
acea persoană declară o jumătate de adevăr: că Isus 
Hristos este cu adevărat un om din istorie, dar nimic 
mai mult – un simplu muritor care a fost legat de un 
anumit loc, a crescut într-un mic sat galilean pe nume 
Nazaret, la începutul primului secol. 

 
(6) „discursul urii” este definit de Dictionary.com ca „vorbirea care atacă, ame-
nință sau insultă o persoană sau un grup pe baza originii naționale, a etniei, a culo-
rii, religiei, genului, identității de gen, orientării sexuale sau dizabilității”, v. 
http://www.dictionary.com/browse/hate-speech. 
(7) Continuând acest fel de gândire, în Evul Mediu, „anumite jurăminte deșarte 
erau considerate că rupeau trupul înălțat al lui Hristos, care era așezat la dreapta 
Tatălui în Cer”. http://newsfeed.time.com/2013/04/10/nine-things-you-proba-
bly-didnt-know-about-swear-words/ 
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Este corect să spunem că Isus a trăit cu adevărat ca 
om. Isus din Nazaret, persoana istorică, a existat. Nu 
există niciun expert adevărat (creștin sau necreștin), 
care să nege cu bună știință umanitatea Lui. Una dintre 
cele mai întemeiate relatări extrabiblice (adică din afara 
Scripturii) vine din partea lui Publius Cornelius Taci-
tus. El a fost un senator și istoric roman în primul secol, 
care i-a văzut pe creștini ca pe ucenicii unei „superstiții 
greșite” și a citat într-una dintre scrierile lui că „Chris-
tus, fondatorul numelui lor, a fost dat la moarte de 
Pontius Pilate, procuratorul Iudeei, în timpul domniei 
lui Tiberius”.8 

Alte exemple extraordinare din afara Scripturii, 
din această perioadă, sunt cele ale lui Gaius Suetonius 
Tranquillus, un secretar al împăratului Romei (117-
138 d.Hr.), Titus Flavius Iosefus, un istoric evreu (37-
100) și Pliniu cel Tânăr, guvernatorul roman al Biti-
niei, care i-a scris o scrisoare împăratului Traian din 
Roma, cerându-i sfatul legat de cum ar trebui să se 
comporte cu creștinii (111-112).9 

 
(8) Scrisă de Tacitus în anul 115 d.Hr., „Analele”, 15:44, în Henry Bettenson, ed., 
Documents of the Christian Church (New York: Oxford University Press 2nd ed., 
1963), 1-2.  
(9) Un adevărat tezaur de surse exterioare ca acestea poate fi găsit în lucrarea lui 
F.F. Bruce, Jesus and Christian Origins Outside the New Testament (Grand Ra-
pids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1974). 
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Isus a fost o ființă umană vie. Aceasta este o reali-
tate: El a trăit și a murit. Nici chiar cei care au petrecut 
timp cu Isus nu au pus vreodată sub semnul întrebării 
umanitatea Lui. Tu ai face acest lucru dacă L-ai fi au-
zit, văzut sau atins?10 Adică să stai față în față cu El. Să 
Îl privești în ochi. Nu, bineînțeles că nu. Omul Isus 
din orașul Nazaret a putut fi văzut de aproape. El a 
fost real în orice sens al cuvântului. Așa cum vom ve-
dea ceva mai târziu, în umanitatea Lui, El a trăit 
aproape la fel ca orice altă ființă omenească. Dar 
aceasta este doar jumătate din istorie. Este doar o ju-
mătate de adevăr, care deseori are intenția de a-L li-
mita pe Cel cunoscut ca Isus la statutul unui muritor 
sigur și îmblânzit. 

Te rog să continui să citești, pentru că adevărul 
complet este pe punctul de a te prinde de guler.  

TOT ADEVĂRUL: ISUS ESTE CU ADEVĂRAT OM                                   
ȘI CU ADEVĂRAT DUMNEZEU. 

Oricare ar fi felul în care cineva Îl tratează pe Isus 
Hristos în această viață, fie printr-o înjurătură sau ca pe 
Mântuitorul Lui, realitatea naturii Sale duble rămâne. 

 
(10) „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și 
ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieții” (1 Ioan 1:1, subl.). 
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Isus este om și Dumnezeu în același timp.11 Două na-
turi distincte, cea omenească și cea divină, într-o sin-
gură Persoană completă. Nu parțial om și parțial divin. 
Nu umano-divin sau divino-uman. Nu doar una sau 
alta, și nici două peroane. Poate suna mai simplu așa, 
este adevărat, dar nu va satisface afirmațiile Scripturii. 
Isus este Fiul Omului și Fiul lui Dumnezeu. El este Isus 
din Nazaret și Isus Hristosul. Cuvântul lui Dumnezeu 
este clar în această privință și orice altceva ar fi o jumă-
tate de adevăr.  

În Persoana lui Isus Hristos, ambele naturi și-au 
păstrat propriile atribute. Umanitatea Lui a fost întot-
deauna umană, iar dumnezeirea Lui a fost întotdeauna 
divină. El a fost născut din mama Lui, Maria, ca un 
prunc , dar a existat din toată veșnicia ca Fiul lui Dum-
nezeu Tatăl. Isus a trăit, a sângerat și a murit, dar El tră-
iește în veac. Isus a mers la cruce ca Substitut al nostru, 
dar El nu a păcătuit niciodată.  

 
(11) Mulți preferă să exprime același adevăr prin expresia „Om pe deplin și Dum-
nezeu pe deplin”. Totuși, există unii (și eu sunt printre ei) care cred că termenul 
„deplin” poate aduce uneori confuzie în această discuție. A spune că Isus a fost om 
pe deplin nu lasă loc pentru luarea în considerare a divinității Lui, pentru că El este 
complet. Este ca și cum ai spune că El este is 100% uman și nimic mai mult, pentru 
că nu mai rămâne loc de nimic în Persoana Lui. Dar Isus a fost pe deplin Om și pe 
deplin divin. Două naturi complete într-o singură Persoană. Este felul în care Con-
ciliul de la Chalcedon a descris acest lucru în anul 451, o expresie preferabilă, „vera 
homo, vera Deus” sau „om adevărat și Dumnezeu adevărat”. 
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Fiecare dintre aceste afirmații are de a face cu dua-
litatea naturilor lui Isus: El este cu adevărat Om și cu 
adevărat Dumnezeu. Ele ne spun că există ceva mai 
mult în istoria acestui Isus din Nazaret, pentru că El a 
pretins că este Dumnezeu și chiar este Dumnezeu. 
Două realități, Om născut în această lume și Creator. 
Două calități, Miel de jertfă și Domn suprem. Două ro-
luri, ca Om și Mijlocitor al omului. Comparațiile sunt 
nesfârșite! Ca să putem înțelege mai bine afirmațiile cu-
rajoase ale lui Isus, trebuie să pătrundem mai adânc în 
ceea ce spune Scriptura despre umanitatea și apoi des-
pre divinitatea Lui.  

Cu adevărat Om 

Deschiderea Bibliei este primul pas către o înțele-
gere inevitabilă a cine este El cu adevărat. Noul Testa-
ment este plin de referințe despre umanitatea lui Isus. 
În primul rând, El a fost „născut din femeie” (Gal. 4:4). 
Isus a fost născut cu un trup fizic din mama Lui, cu un 
trup ca al nostru (poți citi în nota de subsol relatarea 
completă din Matei 1:18-23).12 El S-a născut la fel ca 

 
(12) Matei 1:18-25: „Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa: Maria, mama Lui, era 
logodită cu Iosif; și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la 
Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, și nu voia s-o facă de rușine 
înaintea lumii; de aceea, și-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea 
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oricare dintre noi. Isus avea să vină în această lume în 
smerenie, dintr-un pântece, ca noi toți.13 

În al doilea-lea rând, învățăm și că Isus a crescut ca 
un copil. Luca 2:41-52 conține singura referință (dintre 
toate relatările din Evanghelii) la Isus în copilăria Lui. 
Părinții Îl luaseră cu ei în călătoria lor la Ierusalim pentru 
a participa la sărbătoarea Paștelui, o celebrare anuală a 
eliberării Israelului din Egipt de către Dumnezeu (v. 
Exod 12:1-51). În timp ce ei se întorceau acasă la Naza-
ret, Isus a fost pierdut din vedere și lăsat în urmă. După 
multe căutări, Iosif și Maria aveau să își găsească Fiul 
după trei zile. Îți poți imagina ce a fost în inima lor! Dar 
nu asta este cea mai importantă parte. El a fost găsit în-
vățându-i pe învățătorii Legii de la Templu: „Toți care-
L auzeau, rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile 

 
el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului, și i-a zis: ‚Iosife, fiul lui 
David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este 
de la Duhul Sfânt. Ea va naște un Fiu, și-i vei pune Numele Isus, pentru că El va 
mântui pe poporul Lui de păcatele sale’. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să 
se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: ‚Iată, fecioara va fi însăr-
cinată, va naște un fiu, și-I vor pune Numele Emanuel’, care, tălmăcit, înseamnă: 
‚Dumnezeu este cu noi’. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise 
îngerul Domnului; și a luat la el pe nevastă-sa. Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a 
născut un fiu. Și el I-a pus Numele Isus”. 
(13) „Și a născut pe Fiul ei cel întâi născut” (Luca 2:7). Această sosire miraculoasă 
a Fiului lui Dumnezeu în lume prin fecioara Maria este începutul vieții și lucrării 
pământești a lui Hristos. Este cunoscută ca Întruparea Lui, prin care „Cuvântul 
[divin] S-a făcut trup și a locuit printre noi” (Ioan 1:14). Nașterea din fecioară a 
fost o lucrare tainică a Duhului Sfânt în pântecele fecioarei Maria, făcând posibil 
ca Persoana Isus să fie om cu adevărat. 
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Lui” (v. 47).  

Dr. Bruce Ware, profesor de teologie creștină la 
Southern Baptist Theological Seminary, vorbește des-
pre această „fascinantă relatare despre Isus” pe când era 
un băiat de doar 12 ani în cartea sa, The Man Christ 
Jesus [Omul Hristos Isus]: 

Această relatare remarcabilă a interacțiunii lui 
Isus cu învățătorii Legii din Ierusalim ridică o 
întrebare foarte importantă pentru felul în care 
noi Îl înțelegem pe Isus: ce anume ne spun în-
trebările, răspunsurile și înțelegerea remarcabilă 
pe care Isus le-a evidențiat în conversațiile Sale 
cu acești oameni învățați? Eu cred că, mulți din-
tre noi, cei din tradiția evanghelică conserva-
toare, avem un răspuns gata pregătit. Noi spu-
nem instinctual că motivul pentru care Isus 
avea o înțelegere atât de remarcabilă a Legii era 
că El era Dumnezeu în trup omenesc. La urma 
urmei, credem noi, acești farisei și învățători ai 
Legii nu știau cu cine aveau de a face. Dacă ar fi 
cunoscut adevărul, anume că acest băiat de 12 
ani era nimeni altul decât Dumnezeul-Om în-
trupat, ei ar fi înțeles că înțelepciunea Lui venea 
din faptul că era Dumnezeu. Astfel, având în 
vedere că El era Dumnezeu în trup omenesc, 
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spunem noi, Isus a fost în stare să îi uimească pe 
cei mai mari învățători din Israel, chiar și la vâr-
sta de 12 ani. 

Eu cred că această intuiție evanghelică, așa cum 
am numi-o noi, că înțelepciunea și priceperea 
lui Isus se explică apelând la dumnezeirea Lui, 
nu este răspunsul pe care Luca, scriitorul Evan-
gheliei, dorește să îl vedem. Priviți la pasajul din 
Luca 2:40 și 52, care funcționează ca niște pa-
ranteze care încadrează această vizită a lui Isus 
din copilărie la Ierusalim. Luca 2:40 ne spune că 
„Pruncul creștea și se întărea; era plin de înțe-
lepciune, și harul lui Dumnezeu era peste El”. 
Iar Luca 2:52 ne spune: „Isus creștea în înțelep-
ciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea 
lui Dumnezeu și înaintea oamenilor”. Uimitor 
este că ambele versete indică faptul că înțelep-
ciunea lui Isus nu este o funcție a naturii Sale 
devine, ci expresia creșterii Lui ca ființă umană. 
Un motiv convingător pentru a vedea această 
înțelepciune ca o înțelepciune umană în creș-
tere a lui Isus este că Luca vorbește despre Isus 
spunând că El creștea înțelepciune, devenind de 
asemenea tot mai puternic din punct de vedere 
fizic (crescând „în înțelepciune și în statură). 
Așadar, este evident că înțelepciunea lui Isus 
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erau înțelepciune în creștere care mergea în pa-
ralel și o însoțea pe cea fizică.14  

Ware concluzionează că Isus, chiar de la vârsta de 
12 ani, avea o dedicare exemplară față de ceea ce Scrip-
tura spune, subliniind că „nu încape îndoială că băiatul 
Isus a învățat prin educația dată de părinții Lui, prin 
învățătura rabinilor din localitatea Sa natală Nazaret și 
prin citirea Sa sârguincioasă a Cuvântului lui Dumne-
zeu. Prin intermediul acestor lucruri a crescut El în în-
țelepciune”.15 

În al treilea rând, Biblia ne informează că Isus a 
avut parte de toate neputințele unui trup omenesc. El 
a obosit: „Isus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. 
Era cam pe la ceasul al șaselea” (Ioan 4:6); a însetat, 
„Isus... a spus, ‚Mi-e sete’” (Ioan 19:28) și I-a fost 
foame: „Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de 
nopți; la urmă a flămânzit” (Matei 4:2). Dacă te vei în-
drepta către oricare dintre cele 4 Evanghelii, vei putea 
citi că Isus a stat la masă cu mulți alții.16 

 
(14) Bruce A. Ware, The Man Christ Jesus: Theological Reflections on the Huma-
nity of Christ (Wheaton: Crossway, 2013), 48-49. 
(15) Ibid, 49. 
(16) Unele exemple se găsesc în Evanghelia după Luca și includ: un ospăț în casa 
lui Levi (5:27-32), a lui Simon (7:36-50), hrănirea celor cinci mii de oameni (9:10-
17), în două situații în casa unui fariseu (11:37-52; 14:1-24) și la Cina cea de taină 
(22:14-38).  
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În al patrulea rând, așa cum spunea Jean Calvin, 
„Hristos a avut parte de trupul nostru omenesc și de 
simțămintele și emoțiile noastre”.17 În timpul vieții Sale 
pământești, Isus a manifestat o varietate de emoții. El a 
fost uimit: „Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat” 
(Matei 8:10). El a fost întristat: „Isus le-a zis atunci: 
‚Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte’” 
(Matei 26:38). Și a vărsat lacrimi: „Isus… S-a înfiorat în 
duhul Lui și S-a tulburat. Și a zis: ‚Unde l-ați pus [pe 
Lazăr]?’ ‚Doamne’, I-au răspuns ei, ‚vino și vezi’. Isus 
plângea. Atunci Iudeii au zis: ‚Iată cât îl iubea de 
mult!’” (Ioan 11:33-36). Evrei 5:7 adaugă: „El este 
Acela care, în zilele vieții Sale pământești, aducând ru-
găciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi”.  

În al cincilea rând, El a murit. Isus nu a experimen-
tat – cu adevărat ca om – nașterea, copilăria și emoțiile, 
ci El a avut parte și de o moarte îngrozitoare în umani-
tatea Sa. Când a fost pus pe cruce, Isus a murit fizic. 
Scriptura ne informează că El a încetat să mai respire: 
„Dar Isus a scos un strigăt tare, și Și-a dat duhul” 
(Marcu 15:37). Da, inima Lui de om a încetat să mai 
bată și sângele din trupul Lui a încetat să mai curgă. 

 
(17) John Calvin, Calvin Commentaries Volume XXII, 500th Anniversary Edition, 
Hebrews (Grand Rapids: Baker Books, 2009), 108. 
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Trupul Lui odată viu a ajuns lipsit de viață. Evanghelia 
după Ioan ne spune din nou: „Ostașii au venit... și au 
văzut că murise” (Ioan 19:32-33).18 

Fiecare atribut și fiecare aspect al umanității Lui au 
fost la fel ca ale noastre, cu o singură excepție: Isus nu 
a păcătuit. Întreaga Lui viață a fost marcată de absența 
păcatului.19  

Ca să luăm un exemplu, citim în Matei 21:12 că 
„Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. I-a dat afară 
pe toți cei ce vindeau și cumpărau în Templu, a răstur-
nat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce 
vindeau porumbei”.  

Și era a doua oară când El a făcut acest lucru (v. 
Ioan 2:13-16). A fost El mânios? Indubitabil că da! Dar 
aceasta a fost o „mânie sfântă”, nu o pornire nestăpâ-
nită. Nu a fost niciodată o mânie egoistă și nici păcă-
toasă.  

În momentele noastre de mânie, noi suntem rare-
ori caracterizați de acest fel de neprihănire. Nouă ni se 

 
(18) John MacArthur spune în comentariul lui la acest pasaj că „soldații erau ex-
perți în a stabili dacă cineva era cu adevărat mort, pentru că era parte din meseria 
lor... Mărturia lor și a căpeteniei lor (Marcu 15:44-45) este dovada incontestabilă 
că Isus era cu adevărat mort”. The MacArthur New Testament Commentary: John 
12-21 (Chicago: Moody Publishers, 2008), 364. 
(19) „El n-a făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug” (1 Petru 2:22). Isus a 
trăit ca Omul perfect. 
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spune: „mâniați-vă și nu păcătuiți” (Efes. 4:26). To-
tuși, în majoritatea cazurilor când noi ne mâniem, 
avem de a face cu o mânie egoistă și păcătoasă. Dr. Da-
vid Powlison explică diferențele dintre cele două tipuri 
de mânie în cartea lui, Good & Angry [Bun și mânios]: 

Mânia ta este ca a lui Dumnezeu numai în mă-
sura în care prețuiești dreptatea și corectitudi-
nea, și ești alert la trădare și minciună. Mânia ta 
este ca a diavolului în măsura în care faci pe 
dumnezeul și ești răutăcios, nemilos, plângă-
cios, argumentativ, încăpățânat și nedrept.20  

Când ne uităm la acest Isus din Nazaret, sarcina de 
a determina dacă El a fost om sau nu este una ușoară. 
Este ca și cum ai avea de a face cu a deschide o ușă. 
Umanitatea Lui a fost clar dovedită. Existența Lui este 
subliniată în repetate rânduri de persoane din primul 
secol, atât din interiorul cât și din afara Noului Testa-
ment.21 Dar cum rămâne cu dumnezeirea Lui? Este 
timpul să analizăm a doua parte a acestui adevăr întreg: 
anume că Isus Hristos este cu adevărat Dumnezeu.  

 
(20) David Powlison, Good & Angry: Redeeming Anger, Irritation, Complaining, 
and Bitterness (Greensboro: New Growth Press, 2016), 65-66. 
(21) Doar am zgâriat suprafața aici. Pentru mai multe dovezi, a se vedea Lee Stro-
bel, The Case for Christ, în special capitolul 4, „The Corroborating Evidence”, care 
răspunde la întrebarea: „Există dovezi credibile despre Isus în afara biografiilor 
Lui?” (Grand Rapids: Zondervan, 1998), 73-91. 
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Cu adevărat Dumnezeu 

Noi toți putem înțelege cât de ușor este să Îl recu-
noaștem pe Isus din Nazaret, să acceptăm argumentele 
formulate în favoarea umanității Sale. A sta de partea 
existenței Sale trupești nu mă costă și nu te costă nimic. 
A spune că Isus a existat în carne și oase, în limitele de 
timp și spațiu pe această planetă nu este deloc dificil și 
nici solicitant. „Sigur, pot fi de acord cu asta”, ar putea 
spune cineva. Dar cum rămâne cu dumnezeirea Lui? Ei 
bine, aceasta este o chestiune cu totul diferită.  

Această întrebare pune totul la risc, inclusiv cuvin-
tele, inima și chiar acțiunile noastre! Dacă recunoști că 
Isus este „Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” (Ma-
tei 16:16), dragostea și viața ta trebuie să fie modelate 
de dragostea și viața Lui. 

Mai mult, nu este posibil să te gândești la Isus doar 
ca la un om bun – sau, mai mult, ca la un bun învăță-
tor. El nu a pretins că este un bun învățător. Subliniază 
acest lucru: Isus Hristos a pretins că este Dumnezeu. Nu 
poți să fugi de acest lucru, oricâte încercări ai face de a-i 
atașa Numelui Lui tot felul de notițe explicative. A 
afirma că Isus este doar un alt „revoluționar religios” sau 
o persoană care era „dreaptă și neprihănită”, înseamnă 
să ratezi adevărul complet. De fapt, este o minciună 
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completă. El nu poate fi doar un mentor spiritual de 
vreun fel, pentru că nu asta a pretins El că este. Isus 
Hristos a pretins că este Dumnezeu, Domnul tuturor, 
egal cu Dumnezeu Tatăl în natură și esență. 

Există doar trei opțiuni pe care le avem la dispozi-
ție când vine vorba de dumnezeirea lui Isus Hristos. El 
este fie un lunatic, fie un mincinos, fie Domnul. Poate 
că vei observa că posibilitatea ca Isus Hristos să fie un 
„bun învățător” a fost eliminată din această scurtă listă 
de opțiuni.  

Din nefericire, ea nu mai este opțiune datorită pre-
tenției Lui de a fi Dumnezeu. Dacă am spune că El a 
fost doar un om bun și moral, am rata să vedem adevă-
rul întreg. Biblia Îl citează în repetate rânduri pe Hris-
tos spunând cu totul altceva. Citește un singur exem-
plu profund al unei astfel de pretenții, care se găsește în 
John 10:30-33, unde Isus le-a spus explicit liderilor 
evrei următoarele cuvinte: 

„Eu și Tatăl una suntem”. Iudeii iarăși au luat 
pietre ca să-L ucidă. Isus le-a zis: „V-am arătat 
multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu: 
pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre 
în Mine?” Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lu-
crare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci 
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pentru o hulă, și pentru că Tu, care ești un om, 
Te faci Dumnezeu”.22 

Lunatic, mincinos sau Domn? Nu ne putem în-
drepta către altceva. Asta este. Aceste trei opțiuni au 
fost popularizate ca „trilema lui Lewis”, o etichetă pusă 
pentru argumentul lui C.S. Lewis în favoarea dumne-
zeirii lui Hristos, argument care se găsește în cartea lui, 
Mere Christianity [Creștinismul redus la esență]. Hai 
să vedem ce a scris el: 

Încerc aici să previn pe oricine vrea să spună lu-
crul cu adevărat nesăbuit pe care oamenii îl 
spun adesea despre El: „Sunt gata să Îl accept pe 
Isus ca pe un mare învățător moral, dar nu voi 
accepta pretenția Lui de a fi Dumnezeu”. Așa 
ceva nu trebuie să spunem. Cineva care a fost 
doar om și care a spus lucrurile pe care Isus le-a 
spus nu poate fi un mare învățător moral. El 
poate fi ori lunatic – pe aceeași treaptă cu omul 
care spune că este un ou fiert – sau diavolul Ia-
dului. Trebuie să alegi. Fie acest om era, și este, 
Fiul lui Dumnezeu, altfel este un nebun sau 

 
(22) Aceasta este a patra oară în Evanghelia după Ioan când evreii au încercat să Îl 
ucidă pe Isus Hristos (v. 5:16-18; 7:1; 8:59). Trist este că secte precum Martorii lui 
Iehova și mormonii interpretează greșit acest pasaj spunând că Isus Hristos doar 
exprima acordul cu Dumnezeu Tatăl în ce privește agenda Lui, nu și dumnezeirea 
Sa. Contextul sugerează clar că interpretarea lor este absurdă. 
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ceva mai rău. Poți să Îl încui ca pe un nebun, 
poți să Îl scuipi și să Îl ucizi ca pe un demon, sau 
poți să cazi la picioarele Lui, chemându-L 
Domn și Dumnezeu. Dar să nu ajungem la 
vreun nonsens infatuat pretinzând că El a fost 
un mare învățător omenesc. El nu ne-a lăsat 
această opțiune. El nu a vrut asta... Mie mi se 
pare evident că El nu a fost nici lunatic, nici dia-
vol, astfel că, oricât de ciudat, înfricoșător sau 
improbabil ar părea, trebuie să accept adevărul 
că El a fost și este Dumnezeu. Dumnezeu a ate-
rizat în această lume ocupată de vrăjmașul, ve-
nind în formă umană.23 

 
(23) C.S. Lewis, Mere Christianity (New York: Macmillan Publishing Company, 
1960), 55-56. Deși această carte este o lucrare creștină clasică, o excelentă resursă 
evanghelistică, mă simt nevoit ca, de dragul conștiinței, să spun că eu am fost me-
reu diferit de Lewis în anumite domenii doctrinare cheie. Ca să nu te abat de la 
argumentația de mai sus, poți găsi câteva dintre aceste deficiențe doctrinare ale lui 
în postarea de pe blogul lui Kevin DeYoung, „Cautions for Mere Christianity”: 
https://www.thegospelcoalition.org/blogs/kevin-deyoung/cautionsfor-mere-
christianity/, ca și din articolul de pe pagina de internet a Southern Seminary, 
„Elephant in the Room: Evangelicals Continue to Value C.S. Lewis Despite The-
ological Differences’: http://equip.sbts.edu/publications/towers/elephant-in-
theroom-evangelicals-continue-to-value-c-s-lewis-despite-theological-differen-
ces/. În al doilea articol, John Piper ne avertizează cu înțelepciune că „Lewis nu 
este un scriitor către care să ne îndreptăm pentru creșterea într-o înțelegere atentă 
și biblică a doctrinei creștine. Aproape că nu există vreun pasaj din Scriptură în 
cazul căruia să mă îndrept către Lewis ca să capăt iluminare exegetică... Valoarea 
lui nu ține de exegeza lui biblică. Lewis nu este felul de scriitor care să ofere sub-
stanță pentru predicile unui păstor”. Apoi Piper adaugă că, după opinia lui, valoa-
rea scrierilor lui Lewis ține mai degrabă de „apărarea adevărului” pe care el o face. 
Și eu sunt cu totul de acord aici.  
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Lewis are mare dreptate. Există doar trei rezultate. 
Unii Îl vor considera pe Isus Hristos drept lunatic, alții 
vor pretinde că este un mincinos, dar mulți I se vor în-
china ca Domn.  

Aceleași trei opțiuni erau și la dispoziția celor din vre-
mea lui Isus. Textul din Evanghelia după Marcu, din ca-
pitolul 3, demonstrează acest lucru. Începând cu versetul 
21, membrii familiei lui Isus, „rudele lui Isus... ziceau: ‚Și-
a ieșit din minți’”. Cu alte cuvinte, ei Îl considerau luna-
tic. El L-au văzut ca un om care era literalmente ieșit din 
minți. Evident, frații lui Isus aveau să creadă în El (v. Ioan 
7:5), iar gândirea lor greșită despre fratele lor mai mare 
avea să se schimbe în final, și ei aveau să Îl propovăduiască 
drrept Domn imediat după învierea Lui (v. F.A. 1:14; 1 
Cor. 15:7). 

În versetul 22, dușmanii lui Isus, elita religioasă a Is-
raelului, „cărturarii... ziceau: ‚este stăpânit de Beelzebul24; 
scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor’”. Fariseii și 
cărturarii Îl acuzau pe Cel care venise de la Dumnezeu că 

 
(24) Termenul „Beelzebul” se referea în Vechiul Testament la „Domnul muște-
lor”, un zeu filistean pe care evreii îl numeau „Baal-Zebub din Ecron” (v. 2 Împ. 
1:2). John MacArthur scrie în comentariul lui că, „până în primul secol, Beelzebul 
(sau Beelzebub) devenise numele Satanei, ceea ce voiau fariseii să spună când au 
asociat acest nume cu Isus (cf. Matei 10:25; Luca 11:15). Puterea lui Isus nu putea 
fi explicată decât ca provenind dintr-una din următoarele două surse: fie de la 
Dumnezeu, fie de la Satana... astfel că liderii L-au considerat mincinos – insinuând 
că puterea Lui ar fi venit de la prințul întunericului”. The MacArthur New Testa-
ment Commentary: Mark 1-8 (Chicago: Moody Publishers, 2015), 181. 
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era un mincinos, ei considerând că El venea de fapt de la 
cel numit „tatăl minciunilor” (Ioan 8:44).  

Iar în versetul 29 este dat un avertisment la adresa ce-
lor care aveau să respingă fățiș mărturia Duhului Sfânt (a 
treia Persoană a Sfintei Treimi), spunând că „oricine va 
huli împotriva Duhului Sfânt, nu va căpăta iertare în 
veac”. Asta înseamnă refuzul de a accepta mărturia lui 
Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul. Cât de serios 
este acest avertisment? Veșnic de serios. Ai putea să îți 
aduci aminte din primul capitol al acestei cărți că am ară-
tat că Duhul Sfânt însuși a inspirat scrierea Bibliei – in-
clusiv cele patru Evanghelii – care „au fost scrise pentru 
ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; 
și crezând, să aveți viața în Numele Lui” (Ioan 20:31). 

Natura umană a lui Dumnezeu a fost stabilită prin 
nașterea, copilăria, o varietate a emoțiilor și prin moartea 
Lui, așa cum este detaliat pe paginile Scripturii. Era ușor 
de concluzionat că Isus din Nazaret a fost cu adevărat un 
om.  

Tot așa, Biblia este plină de mărturii ale naturii Sale 
divine. Perfecțiunile Sale ne sunt revelate pe tot parcursul 
Noului Testament (în special în Evanghelii), învățându-
ne că Isus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. 
Este neîndoielnic că atributele Sale sunt aceleași cu ale 
Tatălui. Hai să ne uităm la doar trei circumstanțe înainte 
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de a trece la sensul complet (al acestui adevăr complet) că 
Isus este cu adevărat om și cu adevărat Dumnezeu. 

În primul rând, Isus cunoaște totul, sau este „omnisci-
ent”.25 Fiind Dumnezeu, El are „cunoașterea directă a tu-
turor lucrurilor din creație”.26 Dacă ai o Biblie la înde-
mână, deschide-o la Ioan 4. Aici, Isus se așază lângă o fân-
tână cam pe la ora prânzului (v. 6, „cam pe la ceasul al șase-
lea”). El era „ostenit de călătorie”, un lucru care n-ar trebui 
să ne mai surprindă (narațiunea începe oferindu-ne o ima-
gine a umanității Sale). Soarele era sus și ardea cu putere, 
iar Isus este obosit și însetat după o lungă călătorie. Apoi 
apare o femeie din Samaria ca să scoată apă din fântână pe 
la mijlocul zilei, în loc să vină dimineața. Ea era cel mai pro-
babil o renegată, evitând intenționat aglomerația de dimi-
neață. Chiar și așa, Isus a vorbit cu ea. Isus, un iudeu, i-a 
spus păcătoasei samaritene tot ce ea făcuse deja. Dar cum 
să fi știut El toate acele lucruri? Femeia, care a fost vizibil 
uimită de atotștiința Lui, este prezentată ulterior, în verse-
tul 29, chemându-i pe alții la El: „Veniți de vedeți un om 
care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este acesta Hris-
tosul?” Da, El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Isus știa 
totul. Nimic nu era ascuns de mintea Sa divină. 

 
(25) Prefixul „omni-’ din fiecare dintre aceste exemple provine din limba latină și 
are sensul de „tot”. 
(26) Grenz, Guretzki & Nordling, Pocket Dictionary of Theological Terms, 86. 
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În al doilea rând, Isus este prezent peste tot. Un cu-
vânt sinonim este omniprezent. Ca Dumnezeu, El este 
peste tot. Chiar și Numele care I s-a dat vorbește despre 
acest atribut: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un 
fiu, și-i vor pune Numele Emanuel, care, tălmăcit, în-
seamnă: ‚Dumnezeu este cu noi’” (Matei 1:23). Este re-
marcabil că nașterea umană a lui Hristos avea să stabi-
lească prezența lui Dumnezeu cu poporul Lui.  

Făgăduința omniprezenței Lui nu se găsește doar 
aici, la începutul Evangheliei după Matei, ci și la mijlocul 
și la sfârșitul acestei Evanghelii.  

Iată exemplul de la mijloc: Matei Îl citează pe Isus în 
18:20: „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Nu-
mele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor”. El promite (în con-
textul disciplinei bisericii) să susțină liderii credincioși ca 
Dumnezeul lor. Acești bărbați pot să stea liniștiți ba-
zându-se pe faptul că, în timp ce ei confruntă o persoană 
care trăiește în păcat, El va fi prezent acolo, alături de ei.27 

Și iată exemplu, de la final: o amintire înviorătoare a 
omniprezenței Lui se găsește în cuvintele de final date 
trupului Lui de credincioși în ceea ce este cunoscut ca 

 
(27) În comentariul lui la acest pasaj (v. 15-20), Grant Osborne spune: „În timp ce 
ei s-au decis, cu siguranță în timp ce se rugau, Isus a vrut ca ei să înțeleagă că El este 
alături de ei... În esență, Isus Își declară dumnezeirea, căci o astfel de pretenție este 
posibilă doar pentru Dumnezeu”. Exegetical Commentary on the New Testament: 
Matthew (Grand Rapids: Zondervan, 2010), 688. 
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Marea Trimitere: „iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârșitul veacului” (Matei 28:20). Nu există nimic 
în întregul Univers creat care să se afle dincolo de granița 
grijii Sale.28 Toate lucrurile sunt prezente pentru Isus, 
pentru că El este Dumnezeu. Merită să repet acest lucru: 
Isus Hristos pretinde aici că este Dumnezeu.  

El a făcut o declarație a dumnezeirii Sale înaintea 
ucenicilor Lui. El nu va fi niciodată absent sau departe de 
noi. 

În final, Isus este atotputernic sau omnipotent. El 
este la fel de puternic ca Dumnezeu, pentru că El este 
Dumnezeu. Nu există altul ca El. Nimeni nu este numit 
„atotputernic” în Biblie, decât Dumnezeu. El este El 
Shaddai, un nume ebraic folosit frecvent ca Nume al lui 
Dumnezeu în Vechiul Testament, având sensul de 
„Dumnezeu Atotputernic”.29 El este „Dumnezeu Atot-
puternic” pentru că singura înfrânare a Sa este cea impusă 
de Sine. Iar Isus, fiind Dumnezeu, va face doar ceea ce 
este consecvent cu natura și caracterul Lui neprihănit.  

În Matei 8, acest lucru este demonstrat prin puterea 

 
(28) Grenz, Guretzki & Nordling, Pocket Dictionary of Theological Terms, 86. Ei 
adaugă la această definiție a omnipotenței că „probabil că [acest termen] sugerează 
mai corect că toate lucrurile sunt prezente pentru Dumnezeu”. 
(29) Un exemplu de acest fel se găsește în Exod 15:6: „Dreapta Ta, Doamne [El 
Shaddai], și-a făcut vestită tăria; Mâna Ta cea dreaptă, Doamne [El Shaddai], i-a 
zdrobit pe vrăjmași”.  
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Lui peste lumea naturală (v. 23-27) și peste cea suprana-
turală (v. 28-34).  

În timp ce se afla pe o corabie alături de ucenici, „s-a 
stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era 
acoperită de valuri.. Ucenicii s-au apropiat de El... strigând: 
‚Doamne, scapă-ne, că pierim!’” (v. 24-25). Imediat după 
aceea, Fiul lui Dumnezeu „a certat vânturile și marea, și s-a 
făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: ‚Ce 
fel de om este acesta, de-L ascultă până și vânturile și ma-
rea?’” (v. 26-27). Acești bărbați au fost martorii oculari ai 
răspunsului la întrebarea lor retorică. Așa cum spune tex-
tul, ei au fost uimiți, uluiți și mirați. De ce? El este atotpu-
ternic – Domn peste tot ceea ce este natural. 

Apoi trecem de la oamenii muritori la îngerii decă-
zuți, de la a fi uimiți la a fi alarmați. Acest pasaj ne spune 
că o masă de demoni îi posedau pe doi oameni.30 Când au 
fost confruntați de Isus, „au început să strige: ‚Ce legă-
tură este între noi și Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? [ob-
servă că ei L-au recunoscut pe Isus ca Dumnezeu!] Ai ve-
nit aici să ne chinuiești înainte de vreme?’... Dracii Îl ru-
gau pe Isus și ziceau: ‚Dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie 
să ne ducem în turma aceea de porci’” (v. 29, 31). Nu rata 

 
(30) De fapt, Marcu 5:9 ne dă numele (sau titlul) lor, adică „legiune”. Acesta era 
un termen militar roman cu referire la o unitate de 6000 de soldați. De aceea, răs-
punsul acestor demoni față de Isus – „căci suntem mulți” – este unul corect! 
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acest lucru: Fiul lui Dumnezeu a spus un singur cuvânt: 
„Duceți-vă!” (v. 32).31 Ei n-au avut altă opțiune decât să 
se supună. De ce? El este omnipotent; El este Domn peste 
tot ce este supranatural.32 

Din nou, am analizat (chiar dacă pe scurt) doar trei 
dintre atributele lui Dumnezeu: atotștiința, omnipre-
zența și atotputernicia Lui. Dar mai există și altele. Mult 
mai multe. Orice atribut ar avea Dumnezeu, este și al lui 
Isus. Orice este esențial pentru ființa lui Dumnezeu, este 
și al lui Isus. Isus Hristos este Dumnezeu cu adevărat. 

SENSUL COMPLET 

Noi înțelegem că Isus este o Persoană cu două naturi 
– o natură omenească ce a fost dovedită prin felul în care 
El a trăit și a murit, și o natură divină ce a fost exemplifi-
cată prin folosirea atributelor Sale în timp ce a fost pe 
acest pământ. Isus Hristos este cu adevărat om și cu ade-
vărat Dumnezeu. Acest lucru este extrem de important 
pentru noi, dacă vrem să înțelegem nu doar Persoana lui 
Hristos, ci și lucrarea Lui de la cruce. 

 
(32) Marcu 5:13 spune clar: „Isus le-a dat voie”. Isus le-a permis trecerea; El a rati-
ficat mutarea lor. Toate acestea s-au petrecut datorită atotputerniciei Lui. Urmă-
toarea frază ne este de ajutor, ea fiind mult timp atribuită lui Martin Luther: „Sa-
tana este legat cu o lesă, iar lungimea ei este stabilită de Dumnezeu”. 
(33) Teologia demonilor (Îl studiindu-L pe Dumnezeu) este corectă; ei cunosc 
adevărul despre Isus. Iacov arată clar acest lucru în epistola lui, unde spune: „Tu 
crezi că Dumnezeu este unul, și bine faci; dar și dracii cred... și se înfioară!” (2:19). 
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Isus trebuia să fie om ca să poată deveni Substitutul 
perfect pentru omenire. Altfel, El nu putea fi Mântuito-
rul oamenilor. Evrei 2:14 ne este de ajutor în acest sens: 
„Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, 
tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru 
ca, prin moarte, să îl nimicească pe cel ce are puterea mor-
ții, adică pe diavolul”. El a trebuit să ia asupra Sa natura 
noastră ca să poată fi Substitutul nostru. Întrucât noi 
suntem oameni, Isus S-a făcut om. Și, făcându-Se om, El 
a putut să moară.33 

În vremea Vechiului Testament, Dumnezeu Își învă-
țase poporul, pe evrei, să aducă jertfe animale. Li se cerea 
să facă acest lucru cu regularitate și erau implicate acolo 
instrucțiuni specifice legate de felul de animal ce trebuia 
adus ca jertfă și de procedura ce trebuia urmată. Cu toate 
acestea, aceste jertfe nu plăteau pentru păcatele lor împo-
triva lui Dumnezeu. Evrei 10:4 arată clar acest lucru: „este 
cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă pă-
catele”. Dar de ce să le ceară Dumnezeu? Cum putea 
Dumnezeu să primească acest fel de plată și să îi ierte pe 
credincioșii din Vechiul Testament de păcatele lor, când 
El arată clar că jertfele acestea nu le ștergeau datoria? 

Dr. Ware este din nou foarte instructiv pentru noi. 

 
(33) O explicație video deosebită, de 9 minute, a acestui pasaj de către John Piper 
poate fi găsită la această adresă: https://www.desiringgod.org/labs/why-christmas 
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El scris în cartea lui, The Man Christ Jesus: 

Răspunsul este uimitor și ne conduce la Isus, 
jertfa unică ce a putut face ispășire pentru păca-
tele noastre. Eficacitatea jertfelor de animale din 
Vechiul Testament nu ținea de ele însele, ci în-
tru totul de lucrul către care ele îndreptau privi-
rile. Ele erau jertfe „tipologice” ale jertfei mai 
mari care avea să vină. Ele îndreptau atenția că-
tre venirea planificată, țintită și sigură a „Mielu-
lui lui Dumnezeu” (Ioan 1:29), pe care Tatăl 
avea să Îl jertfească pentru popor, Mielul divin 
și uman care putea să îndepărteze cu adevărat 
păcatul de la toți cei care credeau în făgăduin-
țele lui Dumnezeu.34 

Gândește-te că jertfele din vechime erau îndreptate 
către și conectate la planul divin al lui Dumnezeu Tatăl. 
El L-a jertfit complet pe Fiul Său ca „jertfa unică ce a pu-
tut face ispășire pentru păcatele noastre”. Ware și conti-
nuă astfel analogia: 

Gândește-te la ce se petrece când cumperi ceva 
cu un card de credit. Să zicem că ești într-un ma-
gazin și găsești o pereche de încălțăminte care îți 
place. Poți să duci acel produs la casa de marcat, 

 
(34) Bruce A. Ware, The Man Christ Jesus, 119-20. 
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să plătești cu cardul de credit și să pleci din ma-
gazin cu o pereche nouă de încălțăminte, fără să 
plătești absolut nimic pe ea! De ce nu este acest 
lucru un furt? De ce nu ești oprit la ușă de agen-
tul de securitate și nu ești acuzat de furt? Ești li-
ber să pleci cu acea pereche de încălțăminte pen-
tru că ai intrat într-o tranzacție legală, prin care 
te-ai obligat să plătești în viitor pentru ceea ce tu 
(și alții) poți considera de acum că sunt încălță-
rile tale. Chiar dacă nu ai plătit niciun bănuț pe 
ele, te-ai obligat legal la un acord (a propos, asta 
ai făcut când ai dat cardul să îți fie trecut prin 
cititorul de carduri) prin care acea pereche de 
încălțăminte va fi plătit de tine la o dată agreată 
din viitor. Astfel, deși perechea de încălțăminte 
este legal a ta, vei plăti pentru ea doar atunci 
când îți plătești rata pentru cardul de credit prin 
transfer din contul tău bancar. 

Într-un fel asemănător a iertat Dumnezeu păca-
tele tuturor sfinților din Vechiul Testament; era 
ca și cum El le-ar fi iertat pe credit. El a conce-
put un sistem de jertfe prin care fiecare animal 
jertfit avea să fie simbolul obligației Sale că, la 
un anumit moment din viitor, El avea să facă 
plata sigură și adevărată pentru acele păcate... 
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Fără acea plată viitoare, jertfele de animale ar fi 
fost complet inutile.35 

De ce este de o importanță atât de mare pentru noi, 
astăzi, să înțelegem Persoana și lucrarea lui Hristos? Pen-
tru că Dumnezeu a oferit o jertfă umană fără păcat. Jertfa 
a fost Isus, Cel care a fost părtaș „sângelui și cărnii” noas-
tre (Evrei 2:14), și El a făcut acest lucru ca Omul perfect. 
Ware conchide astfel: „Momentul achitării cardului de 
credit a sosit, cecul este scris, iar plata este acceptată! Iată 
ce a făcut Dumnezeu prin jertfirea Fiului Său, singurul 
care putea face plata deplină pentru păcatele noastre”.36 

Dar aceasta este doar jumătate din sensul complet. 
Trebuie să ne amintim că Isus este cu adevărat Om și cu 
adevărat Dumnezeu. Natura Lui divină este de asemenea 
necesară dacă vrem ca El să fie Mijlocitorul nostru. Un 
mijlocitor este „o persoană care încearcă să facă așa încât 
două părți aflate într-un conflict să ajungă la un acord; un 
intermediar”.37 Iar conflictul pe care noi (omenirea) îl 
avem cu Dumnezeu rămâne ireconciliabil fără eforturile 
acestui Mijlocitor.  

Cum s-a petrecut acest lucru? Prin păcat, omul s-a 

 
(35) Ibid, 121-22. 
(36) Ibid, 123. 
(37) English Oxford Living Dictionary. https://en.oxforddictionaries.com/defini-
tion/mediator 
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despărțit pe sine de Dumnezeu.38 Acest lucru a avut loc la 
început în Grădina Eden, prin Adam și Eva,39 și este repe-
tat acum de fiecare bărbat, femeie și copil, de multe ori în 
fiecare zi. Nu este nevoie să îl învățăm pe un copil cum să 
păcătuiască. Ei vin pe lume complet echipați cu această 
trăsătură – ca noi toți.  

Ce este păcatul? Păcatul este încălcarea Legii lui 
Dumnezeu. (Noi încălcăm până și legile făcute de noi, da-
rămite pe cele ale lui Dumnezeu.) Iar pedeapsa pentru în-
călcarea poruncilor Lui este moartea.40 Dacă mai este 
cumva o știre, te informez că moartea noastră nu este re-
zultatul cauzelor naturale, ci este blestemul lui Dumne-
zeu asupra omenirii din cauza răzvrătirii noastre împo-
triva Lui și a voii Sale. Acest blestem, pedeapsa omului, 
deopotrivă fizică și veșnică.41 

 
(38) Isaia 59:2 spune: „nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și 
Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Fața Lui și-L împiedică să v-as-
culte!” 
(39) Geneza 3:6 spune: „Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de 
privit, și că pomul era de dorit ca să îi deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul 
lui, și a mâncat; i-a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el”. 
(40) Romani 6:23: „Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru”. 
(41) Apocalipsa 20:11-15 spune: „Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, 
și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și Cerul au fugit dinaintea Lui, și nu s-a mai găsit 
loc pentru ele. Și i-am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scau-
nului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este 
cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în 
cărțile acelea. Marea i-a dat înapoi pe morții care erau în ea; Moartea și Locuința 
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Cine poate interveni între Dumnezeu și om ca să re-
zolve acest conflict? Cine poate să îi împace pe păcătoși? 
Doar Isus. „Căci este un singur Dumnezeu, și este un sin-
gur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus 
Hristos” (1 Tim. 2:5). Isus Hristos este cu adevărat om și 
cu adevărat Dumnezeu. El este singurul care poate să îm-
plinească acest rol. 

Doar o natură cu adevărat umană ar putea să ne re-
prezinte înaintea lui Dumnezeu, și doar o natură cu ade-
vărat divină ar putea să Îl reprezinte pe Dumnezeu înain-
tea omului.42 

Unde a avut loc această împăcare? Pe crucea Calva-
rului, o Persoană cu două naturi a pus în aplicare acest 
mare schimb, cunoscut ca marea doctrină a substituției. 
Și iată ce a făcut-o să fie atât de mare: „Pe Cel ce n-a cu-
noscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi 
să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor. 5:21). 
Isus Hristos, ca Dumnezeu adevărat și om adevărat, a de-
venit singura jertfă posibilă pentru păcatele noastre. El a 
devenit Substitutul nostru fără păcat.  

 
morților i-au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după fap-
tele lui. Și Moartea și Locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de 
foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în 
iazul de foc”. 
(42) Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine 
(Leicester: Inter-Varsity Press: 2000), 541. 
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John MacArthur a explicat cu putere acest verset 
într-un interviu de televiziune luat în 2009 de Kirk Ca-
meron: 

[John MacArthur] Este cel mai măreț verset 
evanghelic din Biblie... dă-mi voie să explic acele 
15 cuvinte din greacă. 

„El”, adică Dumnezeu, „L-a făcut pe Isus pă-
cat”. Ce vrea să spună expresia „El L-a făcut pe 
Isus păcat”? Un singur sens, anume că El L-a 
tratat ca și cum El ar fi comis fiecare păcat comis 
vreodată de vreo persoană care avea să creadă 
vreodată, chiar dacă, în fapt, El nu a comis ni-
ciunul dintre ele. 

Țintuit pe cruce, El a fost sfânt, nevinovat și ne-
pătat. Când a fost pus pe cruce, El a fost Mielul 
nepătat. El n-a fost păcătos nici măcar pentru o 
fracțiune de secundă. El este Dumnezeul sfânt 
de pe cruce. Dar Dumnezeul Îl tratează, ca să 
mă exprim mai practic, ca și cum El ar fi trăit 
viața mea.  

Dumnezeu L-a pedepsit pe Isus pentru păcatele 
mele; și El se întoarce și mă tratează pe mine ca 
și cum eu aș fi trăit viața Lui. 

Aceasta este marea doctrină a substituției; și de 
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această doctrină a ținut întreaga reformă a Bi-
sericii. Aceasta este esența Evangheliei. Și ceea 
ce primești aici este iertarea completă, să fii aco-
perit de neprihănirea lui Isus Hristos – când El 
Se uită la cruce, te vede pe tine, și când Se uită la 
tine, Îl vede pe Hristos. 

[Kirk Cameron] Dacă există un singur lucru în 
viața mea pe care vreau să mă asigur că îl înțeleg, 
acesta este. Iată ce este Evanghelia.43 

Tot ceea ce credem depinde de acest lucru. Ce bine 
ar fi dacă am fi uimiți de Persoana și lucrarea lui Isus Hris-
tos mărturisind ca și Toma că El este „Domnul meu și 
Dumnezeul meu!” (Ioan 20:28). Să exclamăm ca și Petru: 
„Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” (Matei 
16:16). Ambii ucenici au înțeles corect: Isus este om cu 
adevărat și Dumnezeu cu adevărat. 

REZUMAT 

• Jumătatea de adevăr: Isus este cu adevărat om. Ma-
joritatea oamenilor nu ar pune în discuție faptul că 
Isus din Nazaret, ca personaj istoric, a existat. Niciun 
expert adevărat nu ar nega acest lucru, iar cei care au 
petrecut timp cu Isus n-au pus niciodată la îndoială 

 
(43) Acest dialog merită un minut și jumătate din viața ta: https://youtube. 
com/SZuVt7qWO80. 
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acest adevăr. Totuși, când o persoană ia Numele lui 
Isus în deșert, în fapt ea declară că El este un om din 
istorie, dar nimic mai mult. Aceasta este o încercare 
de a face ca Persoana Lui sfântă să fie subiectul unor 
pângăriri murdare, ca Fiul înălțat al lui Dumnezeu să 
ajungă subiectul injuriilor oamenilor.  

• Tot adevărul: Isus este om cu adevărat și Dumnezeu 
cu adevărat. Umanitatea Lui a fost ca a noastră (cu o 
singură excepție: Isus nu a păcătuit), iar atributele 
Sale divine sunt aceleași cu ale Tatălui (de ex. atotști-
ința, omniprezența și atotputernicia). Indiferent 
cum un om I se adresează lui Isus Hristos în această 
viață, printr-o înjurătură sau ca tratându-L ca Mân-
tuitor al lui, realitatea naturii Sale duale rămâne. Nu 
poți inventa pretenția că El ar fi fost „un bun învăță-
tor”. Este fie un lunatic, un mincinos sau Domnul. 

• Sensul complet: Isus trebuia să fie om ca să poată fi 
Substitutul perfect pentru om. Altfel, El nu putea fi 
Mântuitorul omului. Natura Lui divină a fost și ea 
necesară ca El să fie Mijlocitorul nostru. Doar o na-
tură cu adevărat umană putea să ne reprezinte înain-
tea lui Dumnezeu; și doar o natură cu adevărat divină 
putea să Îl reprezinte pe Dumnezeu înaintea omului. 
Pe crucea Calvarului, o singură Persoană cu două na-
turi a pus în practică un mare schimb. Isus Hristos, 



166 CINCI JUMĂTĂȚI DE ADEVĂR | MICHAELS 

ca om adevărat și Dumnezeu adevărat, a devenit sin-
gura jertfă posibilă pentru păcat, ca Substitutul nos-
tru fără păcat. 
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CAPITOLUL 5 

JUMĂTATEA DE ADEVĂR NR. 5:                      
FAPTELE NOASTRE BUNE CONTEAZĂ 

DESPRE CREDINȚĂ 
 

Notarea comparativă este folosită pe largă în uni-
versitățile de azi. Cere-i unui părinte opinia despre in-
stituțiile care îi încurajează pe profesori să umfle notele 
studenților, și vei descoperi că mulți sunt uluiți să afle 
că practica aceasta există cu adevărat și că este încura-
jată public. (Cel puțin sperăm că ei sunt uluiți.) De ce? 
Pentru că notarea de acest fel îi va răni în final – nu să 
îi ajute – pe tineri dându-le note comparativ, nu obiec-
tiv. Bunul simț ne învață că sălile de clasă îi mână pe 
copii către eșec când evaluarea lor este departe de a fi 
autentică, și când standardul după care sunt pregătiți 
nu este nici pe departe ceea ce pare. Ștacheta devine o 
curbă ca un clopot. Nivelul este scăzut, iar talerele ba-
lanței sunt alunecoase.  

Dar aceasta este o realitate jenantă în multe dintre 
școlile noastre. Așa cum spunea un profesor de drept 
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de la UCLA, „presiunile în favoarea unei inflații a no-
telor sunt destul de reale, și decurg din esența naturii 
umane: majoritatea profesorilor nu găsesc ceva plăcut 
să le dea studenților note mici, în special după ce apucă 
să îi cunoască destul de bine”.1 Acest lucru sună a o altă 
epidemie, în care fiecare copil care participă la o activi-
tate sportivă primește un trofeu indiferent dacă câștigă, 
dacă pierd sau dacă este remiză – în esență, o zonă în 
care „nu există pierzători”.  

Ambele sunt rezultatul unei noi tendințe către iu-
birea de sine, în care totul trebuie văzut asemenea unui 
Happy Meal cu un premiu la interior. 

Oare cea mai mare problemă din sala de clasă nu 
sunt studenții care trișează, nu profesorii? Îmi amin-
tesc de anii mei de liceu când profesorul de istorie ne 
dădea subiectele de examen cu un avertisment aspru 
„să ne ținem ochii în foile proprii!” Trebuie să recu-
nosc că eram unul dintre cei vizați. Câțiva dintre noi ne 
însușisem un sistem destul de bun prin care să stabilim 
răspunsul la o întrebare necunoscută. Este suficient să 
spun că semnalele noastre erau mereu undeva între co-
dul Morse și limbajul telepatic al lui Vulcan. Îmi pot 

 
(1) Eugene Volokh, ‘In Praise of Grading on a Curve,’ The Washington Post (Fe-

bruary 9, 2015), accesibil online la adresa: https://www.washingtonpost.com/ 
news/volokh-conspiracy/wp/2015/02/09/in-praise-of-grading-on-a-curve/ 
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imagina care sunt căile prin care studenții de azi pot 
face așa ceva prin Google și un dispozitiv mobil. 

Iarăși spun, iată ce spune un profesor de la o im-
portantă școală de drept într-un editorial din The New 
York Times:  

Întreabă oamenii ce este greșit în sistemul edu-
cațional superior din America, și ți se va spune 
despre inflația notelor. La Harvard, în urmă cu 
câțiva ani, un profesor se plângea că cea mai 
obișnuită notă era un A-. Și a fost corectat ra-
pid: cea mai obișnuită notă de la Harvard era A. 
Din 200 de colegii și universități, peste 40% din 
note erau în gama lui A. Atât la școlile de patru 
ani cât și la cele de doi ani, mai mulți studenți 
au primit note de A decât orice altă notă – un 
procentaj care a crescut de-a lungul ultimelor 
trei decenii.2 

Dacă vei căuta pe internet, vei descoperi că o mul-
țime de alte articole și postări pe bloguri par să citeze 

 
(2) Adam Grant, „Why We Should Stop Grading Students on a Curve”, The New 

York Times (September 10, 2016), accesibil online la adresa: https://www.nyti-
mes.com/2016/09/11/opinion/sunday/why-we-should-stop-gradingstu-
dents-on-a-curve.html. Grant este mai este îngrijorat de o practică a profesori-
lor: „problema opusă mă îngrijorează mai mult: deflația notelor. Acest lucru 
are loc când profesorii folosesc o curbă de notare forțată: primii 10% dintre elevi 
primesc A-uri, următorii 30% primesc B-uri, și așa mai departe. Uneori, aceste 
practici sunt cerute de instituții, alteori sunt alegerea profesorilor”.  
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același studiu, prin care au fost analizați 70 de ani uimi-
tori de evaluări în colegiile și universitățile din Ame-
rica. Cercetarea publicată de Colegiul Didactic de la 
Columbia University a analizat 200 de colegii și univer-
sități de patru ani, cu un total de 1,5 milioane de stu-
denți. Raportul spune că excelența a devenit ceva înve-
chit: „Ca rezultat al scăderii graduale a standardelor ca-
drelor didactice, A a ajuns să fie nota cea mai obișnuită 
în campusurile universitare din America. Fără regle-
mentare, sau cel puțin fără ghiduri categorice pentru 
evaluare, notele din instituțiile de învățământ superior 
din America vor continua cel mai probabil să aibă din 
ce în ce mai puțin sens”.3 

Oamenii tind să se uite la intrarea lor în veșnicie în 
același fel, ca și cum Dumnezeu i-ar nota folosind o 
curbă. El este privit ca un tip drăguț, preocupat ca tu 
să te simți pozitiv în privința eforturilor tale. El vrea ca 
tu să ții că El le vede și că a conceput un proces prin 
care El va lua toate notele date la evaluarea omenirii, va 
face o medie, după care va ajusta notele la nivel indivi-

 
(3) Stuart Rojstaczer & Christopher Healy, ‘Where A Is Ordinary: The Evolution 

of American College and University Grading, 1940–2009,’ Teachers College Re-
cord, Vol. 114, No. 7 (Teachers College of Columbia University, 2012), 4. Dis-
ponibilă online la adresa: http://www.tcrecord.org/Content.asp?Conten-
tId=16473. 
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dual. Câtă vreme trăiești (relativ vorbind) mai bine de-
cât altcineva, cel mai probabil vei trece, vei primi $200, 
și vei intra într-un loc al binecuvântării. Când participi 
la anumite fapte bune, ți se va garanta un trofeu. Poți 
să te simți satisfăcut în sine și cu abilitățile tale, pentru 
că, fiind „o persoană bună”, vei merita să primești un 
A în Cer.  

Încă ești nesigur de destinul tău veșnic? Nu te în-
grijora. Poți să te simți chiar mai bine pentru „șansele” 
tale făcând oricâte dintre aceste fapte bune. Există câ-
teva fapte considerate a fi de o valoare deosebită înain-
tea lui Dumnezeu, în evaluarea Lui: 

• Poți să numeri felurile în care ai avut grijă de 
copii? (Deloc rău, pentru că este util să faci 
asta). 

• Ai donat vreodată bani la o colectă pentru vin-
decare cuiva bolnav? (Asta da faptă bună). 

• I-ai ajuta vreodată pe cei înfometați și fără lo-
cuință? (Chiar mai bine). 

• Ai fost vreodată gata să slujești pentru binele 
altcuiva? (Una dintre cele mai bune fapte). 

Lăsând sarcasmul deoparte, prin asta nu vreau să 
spun că ar trebui să fim indiferenți la suferința care ne 
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înconjoară. Nici nu trebuie să fugim de oportunitățile 
care ne constrâng să manifestăm compasiune. Cu sigu-
ranță că trebuie să fim oameni generoși, cărora le pasă 
suficient de mult ca să își dedice timpul și banii ca să îi 
ajute pe cei în nevoi. În acest sens, faptele bune sunt 
bune. Totuși, dacă înțelegerea noastră este că aceste 
fapte ne ajută în vreun fel ca să ne asigurăm de un statut 
neprihănit înaintea lui Dumnezeu, care este sfânt și 
drept, vom descoperi că am greșit grav, și vom vedea asta 
în acea zi – o zi în care toți ne vom înfățișa înaintea Lui 
la judecata finală. Aceea va fi o zi când vei încerca să ex-
plici cum faptele tale ar fi suficiente să te mântuiască.4 

JUMĂTATEA DE ADEVĂR: FAPTELE NOASTRE                                  
BUNE CONTEAZĂ. 

Jumătatea de adevăr din acest capitol are mult de-
a face cu profesorii care le umflă notele studenților 
lor. Acei copii vor ajunge să creadă că ei au trecut 
clasa, numai că vor afla ulterior cât de nepregătiți sunt 

 
(4) Cuvintele lui Isus din Matei 7:21-23 prezintă unele dintre cele mai înfricoșă-

toare adevăruri pe care o persoană le-ar putea auzi de la El: „Nu oricine-Mi zice: 
‚Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui 
Meu care este în ceruri. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: ‚Doamne, Doamne! N-
am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am 
făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ Atunci le voi spune curat: ‚Niciodată 
nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege’”. În 
esență, El le spune celor care și-au pus încrederea în faptele lor bune pentru ac-
cesul în Rai că vor merge în Iad. 
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ei cu adevărat pentru lumea reală. Tot așa, se crede că 
oamenii vor ajunge în Rai ca rezultat al faptului că 
Dumnezeu ar da notele după o scală anume. Unii ar ex-
prima această gândire insistând că, „atâta timp cât viața 
mea este mai puțin păcătoasă decât a celui de lângă mine, 
sunt sigur că sunt suficient de bun ca să ajung în Rai”.  

Ca să fiu franc, este naiv să crezi că faptele bune ale 
cuiva ar putea face vreodată ca balanța să se încline în 
favoarea lor. O astfel de concluzie ar fi în cel mai fericit 
caz un calcul greșit. Este o greșeală să îndrepți pe cineva 
să se evalueze după o scară a bunătății, în loc să îl în-
drepți către jertfa lui Hristos de pe cruce. Faptele noas-
tre bune nu ne vor câștiga niciodată mântuirea. A o 
merita ar însemna că noi am putea face ceva prin forțele 
proprii ca să o câștigăm, când în realitate nu putem. 
Sau chiar să o merităm, ceea ce nu este posibil. Și totuși, 
tocmai acest lucru este promovat pe larg. Orice religie 
omenească susține că faptele noastre bune contează ca 
să intrăm în veșnicie – unele ne-ar conduce către ea, în 
timp ce altele ne fac să o ocolim. Analizează-le, și vei 
descoperi că faptele bune sunt numitorul lor comun.  

Să luăm exemplul zeului Islamului, pe Allah, ai că-
rui ucenici cred că el va evalua oamenii pe o scară a 
dreptății absolute, cântărind faptele bune și faptele rele 
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ale cuiva pe un cântar. Această judecată finală este în-
temeiată pe mărturia a doi îngeri, care au fost desem-
nați fiecărei persoane, ca să înregistreze acțiunile din vi-
ața fiecăruia. Pentru musulmani, speranța paradisului 
ține de cât vor cântări faptele lor pe cântarul lui Allah.5 
Ca să citez din Coran, „cei a căror balanță [de fapte 
bune] va cântări greu – vor obține mântuirea; dar cei a 
căror balanță este ușoară, își vor pierde sufletele; și Ia-
dul va fi locașul lor” (Sura 23:102-103). 

Un alt exemplu se găsește în sistemul Martorilor 
lui Iehova. Faptele bune sunt absolut necesare pentru 
ca un Martor să fie eligibil la viața veșnică. Propria pu-
blicație susține acest lucru: „Ca să aibă numele scrise în 
acea Carte a Vieții, totul va depinde de faptele fiecă-
ruia... [ei trebuie să] lucreze asiduu pentru răsplata vi-
eții veșnice”.6 Această lucrare asiduă include să faci 
parte din Watchtower Society, o organizație despre 
care ei cred că este singurul arbitru al lui Dumnezeu 
pe pământ. Apoi ei mai spun: „Dacă vrem să umblăm 
în lumina adevărului, trebuie să recunoaștem nu doar 

 
(5) Pentru mai multe informații, vezi ghidul concis al lui Ron Rhodes, Islam: 

What You Need to Know (Eugene: Harvest House Publishers, 2000). El a creat 
aceste broșuri ajutătoare din seria „Ce trebuie să știi despre...” pe o varietate de 
teme.  

(6) Citat în The Watchtower, 1 aprilie 1947, 107. Toate numerele revistei sunt ac-
cesibile online la adresa http://avoidjw.org/magazines/. 
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că Iehova Dumnezeu este tatăl nostru, ci și că organiza-
ția lui este ‚mama’ noastră”.7 

Există multe alte religii pe care le-am putea analiza 
– toate reducându-se la o teologie bazată pe fapte ca să 
capeți un fel de acces la o viață de apoi. Ai auzit de cele 
opt căi nobile ale budismului? Sau de reflectarea scien-
tologilor la gândul divin? Sau de practica yoga din hin-
duism? Ori de păzirea Legii și a ritualurilor din iuda-
ism? Dar de împlinirea rânduielilor din mormonism? 
Sau de lista de sacramente ce trebuie împlinite în ro-
mano-catolicism? Nu ar trebui să fim surprinși de nu-
mărul căilor inventate de om ca să se mântuiască. To-
tuși, așa cum vom vedea îndată, toate acestea duc la 
pierzarea lui veșnică. În fapt, tocmai acesta a fost aver-
tismentul lansat de Isus către mulțimile de oameni în 
Matei 7:13, când a spus: „largă este poarta, lată este ca-
lea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea”.  

TOT ADEVĂRUL: FAPTELE NOASTRE BUNE CONTEAZĂ,                   
CÂND SUNT PRECEDATE DE CREDINȚĂ. 

Înainte să trecem mai departe, trebuie să punem 

 
(7) Și acest citat este preluat din publicația lor, The Watchtower, 1 mai 1957, 274. 

O ediție ulterioară susține aceeași idee greșită: „Pentru a primi viața veșnică în 
Paradisul pământesc, trebuie să identifici acea organizație și să Îl slujești pe 
Dumnezeu făcând parte din ea”, 15 februarie 1983, 12. 
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lucrurile la punct: mântuirea nu este bazată pe bunăta-
tea noastră, ci pe bunătatea lui Isus Hristos. Nu putem 
adăuga faptele noastre la ceea ce Hristos a făcut deja pe 
cruce. Decența și blândețea ta nu îți vor acorda nicio 
favoare înaintea lui Dumnezeu. Este Isus + nimic, nu 
Isus + decență, nici Isus + blândețe, nici măcar Isus + 
ceva religios.  

Dumnezeu evaluează totul folosind crucea, nu o 
curbă de notate.8 

În ultimă instanță, există o singură întrebare ce va 
face obiectul examenului final pe care Dumnezeu ni-l va 
da: „Cine ziceți voi că sunt Eu [Isus]?”9 A-L respinge pe 
Isus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, care a venit în trup 
omenesc ca să ia păcatele noastre nu înseamnă doar să 
ratăm testul, ci și să renunțăm să-l dăm. Și o spun iarăși, 
nu există decât o singură întrebare pe această pagină de 
hârtie. Mulți au refuzat chiar și să se uite la ea și, prin acel 
act de superioritate, ei primesc automat nota zero. De-
loc o notă de trecere. Nu există nimic altceva ceea ce tu 

 
(8) Această frază nu îmi aparține și i-a fost atribuită deseori Dr. Adrian Rogers, 

ADRIANISMS: The Collected Wit and Wisdom of Adrian Rogers (Colli-
erville: Innovo Publishing, 2015), 14. 

(9) Isus Hristos i-a pus această întrebare lui Petru în Matei 16:15. El a răspuns: „Tu 
ești Hristosul [Mesia făgăduit în Vechiul Testament], Fiul Dumnezeului celui 
viu” (v. 16).  
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sau eu am putea face ca să schimbăm cu ceva rezultatul 
notei noastre. Nicio faptă bună, nici măcar faptele reli-
gioase, nu ne vor mântui.  

Realitatea este că cel mai bun comportament al 
unui necredincios este văzut în ochii lui Dumnezeu ca 
nimic altceva decât o „haină mânjită”. Aceste două cu-
vinte importante se găsesc în Isaia 64:6, unde citim ur-
mătorul adevăr: „Toți am ajuns ca niște necurați, și 
toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită”. 
Înaintea lui Dumnezeu, faptele noastre sunt impure 
pentru că păcatul nostru le-a mânjit. Păcatul distruge 
orice lucru de care se atinge într-un om – emoțiile, in-
telectul și voința. Atitudinile noastre devin arogante, 
scopurile noastre promovează eul, iar dorințele noastre 
sunt amăgitoare. Profetul Isaia ilustrează grafic acest 
lucru făcând referire la o cârpă mânjită de la folosirea ei 
în ciclul menstrual al femeilor. Iată ideea lui: Dumne-
zeu vede cele mai bune fapte ale omului ca fiind cu to-
tul necurate. Ele au fost mânjite de păcat.  

„Haina mânjită” este în contrast direct cu „mântu-
irea și neprihănirea care îi îmbracă pe credincioși când ei 
primesc prin credință lucrarea lui Isus de pe cruce.10 

 
(10) Gary V. Smith, New American Commentary: Isaiah 50-66, vol. 15b 

(Nashville: B&H Publishing Group: 2009), 691.  
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Dumnezeu promite să ne dea nota de trecere când noi 
răspundem corect la întrebare, când răspundem prin 
credință la lucrarea încheiată a lui Hristos de pe cruce. 
El mai promite și să ne curețe ne impuritățile noastre, 
căci citim în Scriptură că, „de vor fi păcatele voastre 
cum este cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi 
roșii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 1:18). Și 
există aici chiar un trofeu!11 

Observă că există doar două feluri de fapte despre 
care am discutat în acest capitol: faptele omului și lu-
crarea lui Hristos. Dr. Steve Lawson explică acest lucru 
în cartea lui, Heaven Help Us [Să ne ajute Cerul]: 

Toate religiile din lume pot fi puse în două ca-
tegorii. De o parte există religia realizărilor ome-
nești. De cealaltă parte este religia realizărilor di-
vine. Toate religiile, cu excepția uneia, ne învață 
că omul trebuie să facă fapte bune ca să își poată 
câștiga calea către Cer. Doar creștinismul ne în-
vață că mântuirea este un dar fără plată oferit 
păcătoșilor fără merite pe baza lucrării încheiate 
de Hristos pe cruce. Doar credința în Hristos 

 
(11) Iacov 1:12, „după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții, pe care le-a făgă-

duit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc”. Expresia „cununa vieții” poate fi tradusă 
literal din originalul din greacă prin „cununa care este viața”. O făgăduință le-a 
fost dată celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu – și ea este viața veșnică cu El în Cer. 
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mântuiește. 

Iată de ce în Cer, noi Îl vom lăuda pe Hristos. Nu 
ne vom lăuda pe noi înșine, pentru că oricâte fapte 
bune am avea, oricât de buni membri ai bisericii am fi, 
oricâte certificate de botez am deține și oricâtă slujire 
am face, nu ne poate îndepărta păcatul. Doar Hristos 
ne poate mântui de păcat.12 

De aceea, răspunsul tău la examenul final dat de 
Dumnezeu va depinde de ceea ce tu crezi că merită (sau 
câștigă) o notă de trecere. Este acel lucru centrat pe om, 
sau pe Hristos? Este centrat pe fapte, sau pe lucrarea lui 
Hristos? Este ceva ce tu câștigi, sau ceva ce ți-a fost dat 
de Hristos? Vei primi nota pe baza curbei de notare, 
sau pe baza Crucii? 

Faptele omului 

Nota ce poate fi acordată faptelor omului este în-
totdeauna una care marchează eșecul, pentru că ea nu 
are absolut nimic de-a face cu lucrarea lui Hristos de pe 
cruce. Fiecare efort de a ne mântui pe noi înșine prin 
puterile noastre este zadarnic – de fiecare dată.13 Este 

 
(12) Steven J. Lawson, Heaven Help Us! Truths About Eternity That Will Help 

(Colorado Springs: NavPress, 1995), 92. 

(13) Pavel scrie în Romani 14:23 că „tot ce nu vine din încredințare [credință], este 
păcat”. 
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un efort zadarnic când este o lucrare fără Hristos, o lu-
crare care depinde de meritele omului, nu de Hristos. 
Noi eșuăm, cădem și bâjbâim în truda noastră de a fi 
sfinți, când facem acest lucru fără ajutorul Celui Sfânt. 
Noi suntem incapabili să Îi câștigăm favoarea prin fap-
tele noastre. 

Poate că gândești astfel: „De ce este asta o pro-
blemă atât de mare? Oare omul acesta n-a auzit că, dacă 
cineva face un bine în fiecare zi, lumea asta ar fi un loc 
mai bun?” A trimite gânduri bune în Univers nu este 
doar o chestiune budistă, ci și trecătoare. Da, sunt cu 
totul de acord să ne tratăm reciproc cu cinste, dar acest 
lucru nu va schimba statutul nostru păcătos înaintea 
lui Dumnezeu, care este sfânt. Te rog să înțelegi asta: 
tu și eu suntem incapabili să facem o singură faptă lip-
sită de păcat prin puterile noastre. Vorbesc serios. Uită 
de ideea că faptele tale bune le vor contrabalansa pe cele 
rele. Aceasta este o credință fără temei. Nu ai nici mă-
car o singură faptă bună. Nu, nici măcar una!  

„Nu este adevărat”, ai putea spune. Bun, atunci 
hai să vedem ce poți mai bine. Pune deoparte cartea 
aceasta pentru o clipă, ca să vezi dacă poți să strângi la-
olaltă faptele tale pentru o evaluare cinstită. Dar nu 
doar o faptă – adică să alegi ceva cu totul strălucit, unul 
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dintre cele mai bune momente ale tale. Nu o povestioară 
cu care să te poți făli. Nu te îngrijora, te aștept aici... 

Gata? Bun, hai să evaluăm aceste fapte din per-
spectiva corectă, adică a lui Dumnezeu.  

Este imperativ să începem cu definiția dată de El 
păcatului, care este „nelegiuire”, sau respingerea Legii 
lui Dumnezeu. Noi aflăm din 1 Ioan 3:4 că „oricine 
face păcat, face și fărădelege; și păcatul este fărădelege”. 
Pavel detaliază pentru noi acest lucru în Romani 8:7, 
unde spune: „umblarea după lucrurile firii pământești 
este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se 
supune Legii lui Dumnezeu, și nici nu poate să se su-
pună”. Aici este făcut un diagnostic care spune că 
omul, mai precis în gândirea și voința lui, este infectat 
de o înclinație către nelegiuire. El refuză să se supună 
din cauza păcatului. Aceasta este „o natură orientată 
departe de Dumnezeu”.14 Omul este incapabil (în firea 
lui pământească) să se supună complet față de ceea ce 
Dumnezeu dorește și cere de la el.  

John Piper, fondator și învățător la lucrarea De-
siring God, descrie acest păcat inerent ca „orice simță-
mânt, gând, vorbă sau acțiune care provine dintr-o 

 
(14) Lambert, A Theology of Biblical Counseling, 217. 
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inimă care Îl prețuiește pe Dumnezeu mai presus de 
toate celelalte lucruri”.15 Este o dragoste de ceva sau ci-
neva mai presus de Dumnezeu. Țelul ei este să înalțe eul. 
Ca să fiu mai precis, putem caracteriza aceasta ca păcatul 
mortal al mândriei.16 Jonathan Edwards a descris mân-
dria ca „cel mai ascuns, mai secret și mai înșelător dintre 
toate păcatele”.17 În timp ce filozofia mândră a umanis-
mului crede că omul este un în esența lui – fără vreo 
formă de rău moral care să pătrundă în miezul lui – Bi-
blia ne spune direct și ne învață că această față desfigu-
rată a înălțării de sine18 a pătruns în orice aspect al vieți-
lor noastre. (Și aici intervin cele mai bune fapte ale tale). 
Piper continuă astfel argumentul lui pe tema păcatului: 

Păcatul este preferința noastră pentru orice, nu 
pentru Dumnezeu. Păcatul este dezacordul nos-
tru față de Dumnezeu. Păcatul este schimbul pe 

 
(15) Preluat din mesajul lui John Piper, „What Is Sin? The Essence and Root of 

All Sinning”, de la conferința păstorilor Desiring God 2015 din Bethlehem, 
MN. Mesajul poate fi accesat la adresa: https://www.desiringgod.org/messa-
ges/the-origin-essence-and-definition-of-sin.  

(16) Psalmul 10:4 spune: „Cel rău zice cu trufie: ‚Nu pedepsește Domnul! Nu este 
Dumnezeu!’ Iată toate gândurile lui”. 

(17) Jonathan Edwards, Advice to Young Converts, citat în C.J. Mahaney’s Humi-
lity: True Greatness (Sisters: Multnomah, 2005), 30.  

(18) Îmi place această frază (și acest capitol) pe care Jason Meyer l-a scris în scurta 
carte intitulată Killjoys: The Seven Deadly Sins, Marshall Segal ed. (Minneapo-
lis: Desiring God, 2015), 10. El numește mândria și „o crimă cosmică”, și spune 
că „noi, niște ființe limitate, nu putem înțelege pe deplin repulsia infinită a lui 
Dumnezeu față de răzvrătirea mândriei. Dumnezeu urăște mândria”, 9. 



CAPITOLUL 5           183 

care noi îl facem între gloria Lui și tot felul de lu-
cruri înlocuitoare. Păcatul are loc când noi res-
pingem adevărul lui Dumnezeu. Păcatul este 
ostilitatea inimilor noastre față de Dumnezeu. 
El este cine suntem noi în profunzimea inimilor 
noastre. Până ce vine Hristos. 

Așadar, pot astfel de păcătoși să facă fapte bune 
– să construiască spitale, să respecte limitele de 
viteză, să negocieze pacea, să vindece boli, să îi 
hrănească pe săraci, să plătească un salariu co-
rect? Și sigur că, dintr-un unghi anume, răspun-
sul este da... [dar] mai există un unghi din care 
trebuie să privim. Un unghi biblic. 

Celălalt unghi începe din Romani 3:10, 12, „Nu 
este nici un om neprihănit, niciunul măcar... Nu 
este niciunul care să facă binele, niciunul măcar”. 
Din acest unghi, noi nu putem face niciun bine 
fără Hristos. Autorul Epistolei către Evrei ex-
primă acest adevăr astfel: „fără credință este cu 
neputință să fim plăcuți Lui” (Evrei 11:6). Iar Pa-
vel îl exprimă astfel: „Tot ce nu vine din credință 
este păcat” (Rom. 14:23, lit. ESV). 

Cu alte cuvinte, motivul pentru care unele 
fapte ale necredincioșilor sunt numite „bune” 
în Noul Testament este că, în limbajul comun, 
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noi descriem uneori faptele potrivit standarde-
lor omenești obișnuite. A comite adulter este 
rău. A nu comite adulter este bine. 

Dar mai există un unghi din care trebuie privite 
ele. Dacă a nu comite adulter vine dintr-o inimă 
care nu are nicio dragoste față de Dumnezeu și 
care prețuiește multe lucruri mai mult decât pe 
Dumnezeu, atunci acel act de castitate nu este o 
expresie a dragostei față de Dumnezeu. Nu este 
o cale de a exprima care este valoarea Lui. Astfel, 
ea este o dezonoare la adresa lui Dumnezeu. El 
este neglijat, ignorat și nu este un factor decisiv, 
și, în acel sens, este rodul acelei inimi care nu 
este bună... fapte care nu vin din credință, care 
nu vin din prețuirea lui Dumnezeu mai presus 
de orice. Și asta este păcatul – a nu-L prețui pe 
Dumnezeu mai presus de orice, preferând orice 
mai mult decât pe Dumnezeu.19 

Așa că este adevărat că cele mai bune fapte ale tale 
pot fi, în fapt, fapte bune, dar doar când te uiți la ele 
din perspectiva faptului că ele sunt benefice altei per-
soane decât tine. Dintr-o perspectivă omenească, sunt 
bune. Totuși, rămâne valabil faptul că faptele tale sunt 

 
(19) Piper, „What is Sin? The Essence and Root of All Sinning”. 
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pătate de păcatul tău. În miezul ei, fapte ta este incon-
testabil centrată pe om – ceea ce o face să fie o „cârpă 
mânjită” în ochii lui Dumnezeu. În trupul ei, fiecare 
ființă20 este incapabilă să împlinească perfect voia lui 
Dumnezeu. Adu-ți aminte ce am spus în urmă cu doar 
câteva pagini, anume că noi suntem incapabili să facem 
o singură faptă lipsită de păcat prin puterile noastre. 
Acesta este un adevăr cunoscut prin expresia „păcatul 
original”. 

Da, „păcatul original” se referă primul păcat săvâr-
șit de Adam și Eva în Gradina Eden. Dar el implică și 
consecințele acelui act, care au fost transferate întregii 
rase omenești. Altfel spus, fața omenirii a fost pătată. În-
treaga persoană este afectată acum de acest defect. Dacă 
ai o mamă și un tată omenești (ceea ce ai!),21 felicitări, ești 
inclus în această tranziție – de la starea fără păcat la cea 
păcătoasă. Boala depravării a fost transmisă de la om la 
om pe tot parcursul istoriei omenirii. Fiecare persoană 
din linia genealogică din familia ta a căzut în păcat odată 

 
(20) Geneza 1:27: „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chi-

pul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut”. 

(21) Nu uita că acesta este un aspect crucial al naturii fără păcat a lui Hristos. El 
nu a fost conceput în fecioara Maria din sămânța omenească care să își pună 
amprenta asupra naturii Lui umane. Da, Isus S-a născut dintr-o femeie (o naș-
tere ca a noastră), ceea ce demonstrează umanitatea Lui, dar pruncul a fost con-
ceput în pântecele ei prin puterea supranaturală a Duhului Sfânt (o concepere 
miraculoasă, foarte diferită de a noastră). 
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cu Adam și Eva. Regele David arată foarte clar acest lu-
cru când scrie în cartea Psalmilor: „Iată că sunt născut în 
nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama mea” (Ps. 
51:5).22  

Cuvintele psalmistului sunt dureroase și adevărate 
la nivel personal. Ele descriu natura decăzută care se 
atinge de fiecare parte din noi. Adam, Eva, șarpele și în-
treaga omenire au primit acest blestem ca rezultat al pă-
catului lor care a început din Geneza 3.  

Faptele tale bune (chiar și cele mai bune dintre ele) 
nu pot și nu sunt inerent bune, oricât te-ai strădui. Știu 
că este greu să auzi așa ceva. Dar tot adevărul este că ni-
meni nu este perfect, nici pe departe. D.A. Carson 
spune că „trăim într-o epocă în care singurul lucru gre-
șit pe care să-l spui este că altcineva este greșit”.23 

Iată cum răspunde Dumnezeu la păcatul nostru: 
„Mânia lui Dumnezeu se descoperă din Cer împotriva 

 
(22) David nu spunea că era greșit ca tatăl și mama lui să fi conceput un copil, nici 

nu făcea ca nașterea lui să fie un act păcătos în vreun fel. Aceasta este o referință 
mai degrabă la natura lui decăzută, ca a noastră. R.C Sproul a afirmat cel mai 
bine acest adevăr: „Ideea este că noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim, ci 
păcătuim pentru că suntem păcătoși. Noi suntem păcătoși prin natura noastră”. 
(Renewing Your Mind radio broadcast from February 17, 2015, ‘Total Depra-
vity, Part One’, archived online at: http://renewingyourmind.org/2015/02/ 
17/totaldepravity-part-1.) 

(23) D. A. Carson, Scandalous: The Cross and Resurrection of Jesus (Wheaton: 
Crossway, 2010), 42. 
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oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei 
nelegiuiri a oamenilor, care înăbușă adevărul în nele-
giuirea lor” (Rom. 1:18). Ce este necinstirea noastră? 
Dar nelegiuirea noastră? Dar păcatul nostru? Pavel le 
enumeră pentru noi în aceeași Epistolă către Romani 
(citând din Vechiul Testament) 3:10-18. Dacă ai o Bi-
blie, simte-te liber să o deschizi și să urmărești acest pasaj: 

• Noi suntem nedrepți: „Nu este niciun om ne-
prihănit, nici unul măcar. Nu este niciunul 
care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să 
Îl caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toți 
s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este 
niciunul care să facă binele, nici unul măcar” 
(v. 10-12; preluat din from Ps. 14:1-3; 53:1-3; 
Ecl. 7:20). 

• Noi nu suntem vrednici de încredere: „Gâtlejul 
lor este un mormânt deschis; se slujesc de lim-
bile lor ca să înșele; sub buze au venin de aspidă 
[viperă]” (v. 13; preluat din Ps. 5:9; 140:3). 

• Suntem neobosiți în facerea răului: „gura le 
este plină de blestem și de amărăciune” (v. 14; 
preluat din Ps. 10:7). 

• Suntem nerușinați: „au picioarele grabnice să 
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verse sânge; prăpădul și pustiirea sunt pe dru-
mul lor; nu cunosc calea păcii” (v. 15-17; pre-
luat din Isaia 59:7-8). 

• Suntem lipsiți de frică: „frica de Dumnezeu nu 
este înaintea ochilor lor” (v. 18; preluat din Ps. 
36:1) 

Ceea ce am citit este nemilos, nu-i așa? Ești de 
acord că faptele și căile omului sunt departe de a fi ne-
prihănite și că nu ne dau nicio speranță la Cer? Dacă 
am fi lăsați de capul nostru, am fi un dezastru moral. 
Patetici. Această înclinație, o natură decăzută, este pro-
blema fundamentală a întregii istorii a omenirii; păca-
tul nostru a mânjit-o cu totul. Fiecare părticică a ei. Ni-
cio faptă a noastră nu poate scăpa de această problemă. 

D. A. Carson face ca acest lucru să sune chiar mai 
personal: 

Pentru mulți dintre noi, este încă dificil să sim-
țim empatie cu atitudinea lui Pavel... afirmațiile 
lui par că sunt un pic prea de tot, aproape de un 
negativism grotesc. La urma urmei, tu nu mergi 
ce colo-colo clamând, „eu sunt centrul Univer-
sului”. 

Pe de altă parte, dacă cineva ți-ar aduce dintr-o 
dată o poză a clasei cu care ai absolvit liceul sau 
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facultatea și ar spune, „aceasta este clasa cu care 
ai absolvit școala”, după care față te-ai uita mai 
întâi – doar ca să te asiguri că este acolo? 

Sau dacă ai o discuție contradictorie – un soi de 
ceartă reală, un fel de bătălie care-pe-care ce sur-
vine odată la zece ani, o dispută de primă clasă 
– și pleci de acolo clocotind, gândindu-te la 
toate lucrurile pe care le-ai fi putut spune, la 
toate lucrurile pe care le-ai fi spus dacă te-ai fi 
gândit la ele suficient de rapid, după care să re-
faci toată discuția în mintea ta – cine ar câștiga? 

Eu am pierdut o mulțime de discuții de acest fel 
la vremea mea, dar nu am pierdut-o pe niciuna 
în această repunere mentală în scenă a lor. 

Problema este că, dacă eu cred că sunt centrul 
Universului, cel mai probabil că și tu crezi asta. 
Și, ca să fiu franc, prostovane, cum îndrăznești 
să te pui cu mine?, gândim noi. Iar acum, în loc 
ca Dumnezeu să fie în centru, fiecare ființă 
omenească, fiecare dintre purtătorii chipului lui 
Dumnezeu, crede că el sau ea este în centru. Noi 
nu ne găsim identitatea de sine în a fi ființele 
create de Dumnezeu, ci în orice altă persoană, 
instituție, sistem de valori, ritual – în orice, doar 
ca Dumnezeu să nu poată fi auzit, doar ca să nu 
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I se permită să emită pretenția supremă de a fi 
Creatorul și Judecătorul nostru... această atitu-
dine înseamnă că mă aflu acum și în conflict cu 
toți ceilalți care vor să fie în centrul Universului, 
și iată cum începe războiul, ura, violul și dezbi-
nările – toate pentru că eu spun: „Eu voi fi 
dumnezeu”.24 

Cine stă în centrul eforturilor noastre? Trinitatea 
nesfântă formată din eu, eu însumi și cu mine. Cu acest 
fel de atitudine denigratoare la adresa lui Dumnezeu, 
cu siguranță că nu avem absolut nicio șansă ca El să 
spună despre faptele noastre că ar fi bune. „Dumnezeu 
stă împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriți” 
(Iacov 4:6). Păcatul nostru ne-a despărțit de ceea ce este 
cu adevărat bun, și ne-a pângărit eforturile de a fi păr-
tași harurilor Lui bune. Toți suntem vinovați înaintea 
lui Dumnezeu. Avem nevoie de împăcare. Avem acum 
o datorie înaintea Judecătorului sfânt și neprihănit, și 
este una infinită. Păcatul nostru va cere ca plată o veș-
nicie în Iad, iar pedeapsa nu va fi niciodată suficientă 
pentru satisfacerea datoriei. De ce? „Cine păzește toată 
Legea, și greșește într-o singură poruncă, se face vino-
vat de toate” (Iacov 2:10). Un singur punct în care să 

 
(24) Ibid, 44-45. 
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ne poticnim este egal cu o notă care nu ne califică la 
viață. 

Lucrarea lui Hristos 

Înțelegi că există o singură cale pentru a primi o 
notă de trecere din această viață în cea viitoare? Acest 
lucru nu se poate face punându-ți credința pe o curbă 
de notare, depinzând de faptele eului păcătos. Binecu-
noscutul predicator din secolul al XX-lea, Dr. Martyn-
Lloyd Jones, i-a transmit aceeași veste congregației sale, 
în anul 1941: 

Omul trebuie să fie convins și străpuns de păca-
tul lui. El trebuie să se confrunte cu adevărul 
gol-goluț și îngrozitor despre sine și atitudinea 
Sa față de Dumnezeu. Doar când el conștienti-
zează acel adevăr, doar atunci va fi gata să creadă 
Evanghelia și să se întoarcă la Dumnezeu.25 

Păstorul de la Capela Westminster nu s-a jucat de-
a predicarea la amvonul lui din Londra. El a fost în 
ofensivă, observând că „filozofia a fost proslăvită și 
omul a pretins că poate rezolva dilema vieții și a Uni-
versului. Omul n-a fost niciodată atât de mândru de 

 
(25) Dr. Martyn Lloyd-Jones, The Plight of Man and the Power of God (Ross-

shire: Christian Focus Publications, 2010), 29. 
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sine, de realizările și de priceperea sa”.26 

Și evaluarea lui rămâne valabilă și astăzi. Omul re-
fuză să își recunoască vinovăția înaintea lui Dumnezeu, 
astfel că, hârtie după hârtie, an după an, el se întoarce 
cu răspunsul greșit: „Sunt mântuit prin faptele mele 
bune”. 

Evrei 9:22 prescrie procesul necesar pentru ca noi 
să trecem examenul: „fără vărsare de sânge, nu este ier-
tare”. Putem fi răscumpărați din prezența și puterea pă-
catului nostru printr-o jertfă. Dar, pentru ca acest lu-
cru să aibă loc, vom avea nevoie de ajutor. Avem nevoie 
să se facă o jertfă pentru păcatele noastre, una care să 
satisfacă cerințele lui Dumnezeu. Avem nevoie de o jer-
tfă finală și supremă. De o substituție penală. De cineva 
(un substitut) care poate să ia asupra sa pedeapsa (pe-
nală) a nelegiuirilor noastre. Aceasta este o sarcină 
URIAȘĂ! Ofensa noastră infinită necesită o plată 
printr-un Dumnezeu infinit de sfânt.  

Iată care este vestea bună:27 crucea Calvarului este 
locul unde pedeapsa pentru păcatele noastre a fost plă-
tită complet. În prima sa epistolă către creștinii din 

 
(26) Ibid, 105. 

(27) Vestea bună este Evanghelia - literal! Termenul din greacă pentru ambele sub-
stantive este εὐαγγέλιον.  
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Asia Mică, Petru a recunoscut acest adevăr glorios – că 
Hristos a fost Cel ce a împlinit această lucrare: „El a 
purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru 
ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru ne-
prihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați” (1 Petru 
2:24). Și Pavel a recunoscut acest lucru când i-a scris 
bisericii din Roma: „Dar Dumnezeu Își arată dragostea 
față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcă-
toși, Hristos a murit pentru noi” (Rom. 5:8). 

Gândește-te pentru o clipă la contrastul izbitor în-
tre ceea ce ai citi mai devreme – cuvintele pline de con-
damnare transmise prin Pavel (în Romani 3:10-12), și 
cele lui Petru de aici – despre lucrarea Celui neprihănit 
(din 1 Petru 2:21-23):  

• Plata făcută de Hristos pentru noi: „Hristos a 
suferit pentru voi” (v. 21b). 

• Planul pe care Hristos l-a avut am fost noi: „v-
a lăsat o pildă , ca să călcați pe urmele Lui” (v. 
21c). 

• Desăvârșirea lui Hristos, spre deosebire de noi: 
„El n-a făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit 
vicleșug” (v. 22; preluat din Isaia 53:9). 

• Răbdarea lui Hristos față de noi: „când era 
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batjocorit, nu răspundea cu batjocuri” (v. 
23a). 

• Suferința lui Hristos din cauza noastră: „când 
era chinuit, nu amenința, ci Se supunea drep-
tului Judecător” (v. 23b). 

Noi nu avem fapte bune ale noastre, nici fapte ne-
prihănite, fără păcat, suficient de curate ca să ne ispă-
șească păcatele. S-a spus că „noi suntem datornici care 
nu își pot plăti datoriile”.28 O ispășire trebuia făcută în 
contul omului, ca părtășia lui cu Dumnezeu să poată fi 
refăcută, o părtășie întreruptă la început în Grădină.29 
Doar Fiul fără păcat al lui Dumnezeu putea suporta 
mânia lui Dumnezeu Tatăl pe cruce. El a trăit o viață 
perfectă și a avut parte de o moarte ca pedeapsă; aceasta 
a fost o lucrare mântuitoare pentru omul păcătos.  

Galateni 3:13 spune: „Hristos ne-a răscumpărat 
din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi”. 
În felul acesta, El a făcut lucrarea Sa meritorie disponi-
bilă pentru „toți cei ce vor crede” (Ioan 17:20). Dispo-
nibilă și fără plată este această lucrarea bună și plină de 

 
(28) R.C. Sproul, Essential Truths of the Christian Faith (Carol Stream: Tyndale 

House Publishers, 1992), 181. 

(29) Geneza 3:23-24: „Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului... As-
tfel L-a izgonit El pe Adam”. 
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har, care trebuie primită prin credință. Ea nu poate fi 
câștigată prin eforturile noastre. Aceasta este singura 
plată acceptabilă pentru Dumnezeu și de la Dumnezeu 
pentru pedeapsa noastră. Când ea a fost făcută, Hristos 
a proclamat cu glas tare: „S-a isprăvit!” (Ioan 19:30). 

Dar cum pot fi sigur că mânia lui Dumnezeu față 
de sufletul meu a fost stinsă? Cum să fac diferența între 
adevăr și erezie? (Știi răspunsul). Această siguranță 
poate fi găsită doar în Cuvântul lui Dumnezeu vrednic 
de crezare. Dacă te-ai îndrepta către manualele religi-
oase ale omului, vei „pluti încoace și încolo, purtat de 
orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin 
șiretenia lor în mijloacele de amăgire” (Efes. 4:14). To-
tul s-ar dovedi o afacere mortală în final. Nu te lăsa tâ-
rât de înțelepciunea acestei lumi cu jumătățile ei de ade-
văr. Pune în practică discernământul, astfel încât să fii 
în stare să faci diferența între ce este biblic și ce este ne-
biblic. Caută răspunsurile în Cuvântul lui Dumnezeu.  

Biblia spune că lucrarea lui Hristos de la cruce a 
propițiat30 judecata Tatălui. Termenul „propițiere” are 
esențialmente sensul unui act de satisfacere. El este de-
finit ca „o jertfă ce îndepărtează mânia lui Dumnezeu 

 
(6) Termenii propițiat, propițiere sunt adoptați în limba română prin transliterație, 

neexistând un echivalent direct în dicționarul limbii române – n.tr. 
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îndreptată împotriva păcatului”.31 Pavel explică acest 
lucru în Romani 3:23-25, când spune: „Căci toți au pă-
cătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt so-
cotiți neprihăniți [literal „iertați de pedeapsă” sau „de-
clarați neprihăniți”], fără plată, prin harul Său, prin răs-
cumpărarea, care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu 
L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele 
Lui, o jertfă de ispășire [propițiere]”. Moartea Fiului 
fără păcat al lui Dumnezeu este ceea ce a satisfăcut ce-
rința Tatălui pentru păcatul nostru. Biblia ne spune că 
nimic altceva nici măcar nu se apropie de această împli-
nire. 

Evrei 2:17 subliniază acest adevăr, spunând: „Prin 
urmare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lu-
crurile [umane], ca să poată fi, în ce privește legăturile 
cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încre-
dere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului”. 
Hristos a fost Substitutul nostru în orice fel posibil. El 
a fost uman în orice fel suntem noi, cu excepția păca-
tului, fiind astfel un Substitut perfect. Această viață 
perfectă jertfită pentru păcătoși printr-o pedeapsă cu 
moartea a fost ceea ce a stins mânia Tatălui.  

Mai mult, „învierea a fost pecetea aprobării din 

 
(31) Grenz, Guretzki & Nordling, Pocket Dictionary of Theological Terms, 96. 
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partea lui Dumnezeu a propițierii aduse de Hristos”. 

John MacArthur scrie că ea „este pecetea și pivotul ade-
vărului Evangheliei”.32 Fără înviere, credința noastră în 
lucrarea ispășitoare de păcat a lui Hristos ar fi zadar-
nică. Dacă Hristos ar fi rămas printre morți, lucrarea 
Lui n-ar fi însemnat nimic mai mult decât ar fi fost 
moartea mea sau a ta.  

Ar fi doar o altă moarte, doar o altă faptă. N-am 
avea niciun motiv să avem încredere în ea. Nota ar ră-
mâne una care nu ne-ar asigura trecerea. Literalmente 
ea n-ar avea niciun sens.  

Pavel tratează direct acest lucru când le scrie corin-
tenilor: „dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este 
zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre” (1 Cor. 
15:17). Învierea este dovada acestei propițieri. Dumne-
zeu a avut un alt plan. El avea să Se asigure că cei ce sunt 
„străpunși în inimă” (F.A. 2:37) de adevărul glorios al 
Evangheliei sunt siguri, astfel că Dumnezeu Tatăl L-a 
înviat pe Fiul din mormânt, prin puterea Duhului 
Sfânt, ca să declare înaintea lumii întregi că Isus a fost 
Cel ca a putut plăti pentru păcat. Isus este singurul 
vrednic de credința noastră. Fiind înviat din morți, 

 
(32) Postarea lui John MacArthur pe blogul Grace to You: Paul’s Gospel Essentials: 

Resurrection and Eyewitnesses, 2 martie 2017. Accesată la adresa: https://www. 
gty.org/library/blog/B170302/. 
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Mântuitorul nepătat le oferă iertarea tuturor celor ce se 
pocăiesc de păcatele lor și cred în lucrarea Sa de la Calvar.  

Ești convins de nevoia de a face asta în timp ce 
citești acest capitol? 

Vei mărturisi că ești un păcătos care nu are fapte 
bune și care are nevoie de mântuire? 

Crezi că lucrarea Sa de pe cruce a plătit pentru 
păcatele tale din trecut, prezent și viitor? 

El este singurul Obiect valid al credinței tale mân-
tuitoare. El este singurul Substitut viabil pentru păca-
tele tale.  

Pavel scria: „Dacă Îl mărturisești deci cu gura ta pe 
Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-
a înviat din morți, vei fi mântuit” (Rom. 10:9). Nu rata 
acest lucru: Evanghelia are puterea de a-i mântui pe pă-
cătoși. Eu sunt unul dintre cei ce au fost răscumpărați 
prin această lucrare minunată a Fiului lui Dumnezeu. 
Iertarea păcatelor tale, alături de împăcarea și pacea cu 
Dumnezeu, toate aceste pot fi ale tale doar prin credință.  

Îți spun sincer că, în timp ce scriu aceste lucruri, 
mă rog să fii dornic și în stare să îți mărturisești păca-
tele, să te pocăiești de ele, să crezi și să te bucuri împre-
ună cu mine ca frate sau soră în familia lui Dumnezeu 
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„prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpă-
tat împăcarea... Căci, după cum prin neascultarea unui 
singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, 
prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți 
neprihăniți” (Rom. 5:11, 19). Dacă n-ai făcut deja 
acest lucru, te implor să strigi către Dumnezeu după în-
durare și să primești azi darul harului Lui mântuitor. 

SENSUL COMPLET 

Despre ce am discutat până aici în acest capitol? 
Putem răspunde printr-un singur verset care vorbește 
despre mântuire: „La oameni lucrul acesta este cu ne-
putință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu pu-
tință” (Matei 19:26). Am analizat greșelile făcute în în-
crederea în faptele „bune” ale omului ca să mergem în 
Cer și să avem parte de bucuriile Cerului (imposibil), și 
credința adevărată ce este necesară pentru a primi lu-
crarea lui Hristos (posibil). Ca să închidem cercul, tre-
buie să ne punem întrebarea: „Faptele noastre bune 
contează în vreun fel înaintea lui Dumnezeu?” 

Pentru credinciosul în Hristos, răspunsul este un 
„da” categoric! Credința noastră în El va produce fapte 
bune. Dumnezeu le declară bune pentru că ele Îl pros-
lăvesc pe El, nu pe noi. În Predica de pe Munte, Isus a 



200 CINCI JUMĂTĂȚI DE ADEVĂR | MICHAELS 

spus: „Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oa-
menilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să Îl slă-
vească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:16). 
Iată de ce Iacov a scris: „Tot așa și credința: dacă n-are 
fapte, este moartă în ea însăși” (2:17). Absența faptelor 
bune arată că nu există credință. Cu alte cuvinte, „o cre-
dință fără fapte nu este o credință mântuitoare. A rata 
acest punct înseamnă să nu vedem pădurea de copaci”.33 
Acele fapte bune sunt posibile doar datorită credinței. 

Gândește-te la acest lucru în felul următor: dacă 
ești credincios în Hristos, ar trebui să fii în stare să te 
uiți înapoi către viața ta de creștin și să vezi creștere. 
Credința ta va produce o creștere în evlavie de-a lungul 
timpului. Poate că această creștere se vede în câteva săp-
tămâni, luni sau chiar ani – dar ideea este că credința ta 
dezvoltă evlavia din interior spre exterior. Credința ta 
va aduce roade de la Duhul lui Dumnezeu care locu-
iește în tine. Ce fel de roade sunt acestea? 

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, 

 
(33) Deși nu este intenția mea să detaliez asupra pasajului din Iacov 2:14-26, James 

R. White face acest lucru foarte bine în cartea sa, The God Who Justifies: The 
Doctrine of Justification (Minneapolis: Bethany House Publishers, 2001), 331-
332. White începe capitolul spunând că pasajul „poate fi rezumat la cuvântul 
‚arată-mi’... Acest îndemn către creștini nu tratează cum sunt declarați păcătoșii 
a fi neprihăniți înaintea lui Dumnezeu [căci eu nu sunt], ci arată cum acea de-
clarație se demonstrează în exterior în viața creștină”, 329. 
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bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, fa-
cerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea 
poftelor... caută neprihănirea, evlavia, credința, 
dragostea, răbdarea, blândețea... [fii] primitor de 
oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, 
înfrânat; să te ții de Cuvântul adevărat, care este 
potrivit cu învățătura, ca să fii în stare să sfătuiești 
în învățătura sănătoasă și să îi înfrunte pe potriv-
nici (Gal. 5:22-23; 1 Tim. 6:11; Tit 1:8-9). 

Viața ta nouă în Hristos ar trebui să producă fapte 
bune, care vor „vesti puterile minunate ale Celui ce te-
a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Pe-
tru 2:9). Fără această credință, o faptă este doar atât – 
o faptă. Dar având credință, fapta este un rezultat pe 
care credința îl va folosi spre proslăvirea lui Dumnezeu. 
„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va 
fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei” (Ioan 15:8). 

Alistair Begg folosește o analogie utilă în cartea lui, 
What Angels Wished They Knew [Ceea ce îngerii do-
reau să știe]:34 

Gândește-te la o cutie de penicilină, faimosul 
antibiotic descoperit de Alexander Fleming și 

 
(34) Alister McGrath, Bridge-Building, citat în Alistair Begg, What Angels 

Wished They Knew: The Basics of True Christianity (Chicago: Moody Press, 
1998), 168-169. 



202 CINCI JUMĂTĂȚI DE ADEVĂR | MICHAELS 

produs pentru prima dată pentru utilizare cli-
nică la infirmeria Radcliffe din Oxford, medica-
ment responsabil pentru salvarea vieților a ne-
numărate persoane care altfel ar fi murit de di-
ferite forme de septicemie. Imaginează-ți că  

(a) această cutie stă pe noptieră și că  

(b) sufăr de septicemie.  

Ce opțiuni am?  

(a) Pot să accept că această cutie de pe-
nicilină există. 

(b) Pot să am încredere că ea poate să 
mă vindece de boală, care altfel m-ar 
ucide. Dar nu voi fi vindecat niciodată 
de septicemia mea dacă nu... 

(c) Acționez pe baza acelei încrederi și 
nu iau doza de penicilină. Acceptul și 
încrederea pregătesc calea pentru com-
ponenta finală a credinței – intrarea în 
făgăduință și primirea a ceea ce ea 
oferă. Pot să accept că acea cutie există, 
și pot avea încredere în abilitatea ei de 
a-mi vindeca septicemia, dar dacă nu 
iau medicamentul din cutie, nu am be-
neficiat de pe urma încrederii mele în 
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el. Voi muri, cu tot acceptul și toată în-
crederea, ratând să beneficiez câtuși de 
puțin de pe urma resursei care m-ar fi 
putut salva. 

Credința ta trebuie să fie o credință autentică. Cu-
noașterea cu mintea poate însemna că ești isteț, dar nu 
în mod necesar și înțelept. Atenție că mulți oameni is-
teți vor ajunge în Iad. Faptele tale „bune” nu pot fi pri-
mele; ele trebuie să fie precedate de o credință auten-
tică. Oprește-te. Oprește-te și cercetează-ți inima ca să 
vezi dacă ai o credință reală. Acesta nu este un exercițiu 
banal. Cercetează-te, căi doar credința din toată inima 
este utilă, rodnică și mulțumitoare față de Cel care te-a 
mântuit. 

REZUMAT 

• Jumătatea de adevăr: Faptele noastre bune con-
tează. Asemenea profesorilor care le umflă notele 
elevilor lor, există o credință că oamenii ar putea 
ajunge în Cer ca rezultat al notării lor de către 
Dumnezeu pe baza faptelor lor. Dar faptele noas-
tre bune nu vor putea merita niciodată mântuirea. 
Omul a inventat o mulțime vastă de căi religioase și 
seculare prin care să se mântuiască. Trist este că 
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toate acestea duc la pierzarea lui veșnică. 

• Tot adevărul: Faptele noastre contează, când sunt 
precedate de credință. Există doar două feluri de 
fapte: realizările omenești și realizarea divină. Răs-
punsul tău la examenul final al lui Dumnezeu va fi 
bazat pe ceea ce crezi că merită o notă de trecere. Și 
va fi un răspuns centrat fie pe om, fie pe Hristos. 
Faptele omului au fost mânjite de Păcatul Original, 
în timp ce lucrarea de la cruce a lui Hristos a ispășit 
mânia lui Dumnezeu. Nu există o scară de notare, 
ci doar Crucea. În care faptă îți vei pune credința? 

• Tot sensul: Noua ta viață în Hristos ar trebui să 
producă fapte bune care Îl proslăvesc pe Dumne-
zeu, nu vice-versa. Faptele nu vor produce nicio-
dată mântuirea sau să promoveze eul. Cercetează-
ți inima! Aceasta este o chestiune foarte serioasă. 
Ține minte că faptele „bune” nu pot veni primele. 
Ele trebuie să fie precedate de o credință autentică 
– una care va produce roade de la (Duhul lui) 
Dumnezeu care locuiește în tine. 

 



 

205 

CAPITOLUL 6 

TOT ADEVĂRUL. CĂLĂTORIA MEA 
 

Aceste cinci jumătăți de adevăr au fost adevărurile 
mele. Aveam să le folosesc frecvent ca să fug de adevăr 
și să mă amăgesc, ca și de alte persoane care voiau să le 
discutăm. Poți să vezi acum ce lipsește din fiecare din-
tre ele?  

Biblia a fost scrisă de oameni... și inspirată de 
Dumnezeu. 

Toate religiile sunt la fel... cu excepția creștinis-
mului. 

Dumnezeu este dragoste... și El este sfânt, sfânt, 
sfânt. 

Isus este cu om adevărat... și Dumnezeu adevă-
rat. 

Iar faptele noastre bune contează... când sunt 
precedate de credință. 

Pot încă să îmi aduc aminte de momentul când am 
aflat că aceste cinci jumătăți de adevăr mă împiedica-
seră să văd tot adevărul. În acel moment, eu am fost 
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născut din nou. Când am fost salvat din amăgirea seacă 
a înțelepciunii omenești și introdus supranatural în în-
țelepciunea lui Dumnezeu, am fost literalmente „născut 
de sus”. Aceasta este cunoscută ca nașterea din nou – 
când viața lui Dumnezeu intră în sufletul omului. Spiri-
tual vorbind, eu fusesem mort în nelegiuirile și păcatele 
mele, dar Dumnezeu mi-a dat ochi noi ca să văd, urechi 
noi ca să aud, și o inimă nouă ca să cred adevărul Lui glo-
rios. El m-a schimbat ca să trăiesc o viață nouă în Isus 
Hristos. Și acesta a fost cu adevărat un har măreț. 

Totul a început în 1993, pe când lucram la o stație 
radio în New York. Un disc-jockey pe nume Barbara își 
câștigase rapid reputația de a fi „ciudata lui Isus” din 
echipă. Am fost avertizat de colegi să nu intru în discuții 
cu ea despre căutarea adevărului, lucru care n-a făcut de-
cât să mă provoace să fac asta. În timp ce mărturisesc 
aceste lucruri mă simt atât de recunoscător pentru că ea 
m-a provocat cu politețe și fermitate în discuțiile dintre 
noi. Barbara nu s-a ferit niciodată de acele cuvinte clare 
cu care eram atât de obișnuit să le consider insulte. Ele 
erau mecanisme de apărare la care eu apelam ca în timp 
ce aruncam în jurul meu cu jumătăți de adevăr despre 
Biblie, prezentându-le ca și cum erau adevărul complet. 
Dar ea nu m-a lăsat să rămân cu astfel de idei. Deloc. 
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Niciun pic. În schimb, ea m-a provocat să caut eu în-
sumi răspunsurile adevărate. 

De exemplu, mie îmi place istoria și am fost uimit 
să aflu că Biblia n-a fost tradusă de „o mână de bătrâ-
nei” (așa cum susțineam eu), ci că existau mai multe 
dovezi din manuscrise decât are oricare dintre operele 
clasice pe care trebuia să le citesc la școală! Iliada lui 
Homer și Tetralogiile lui Platon nici nu pot fi puse pe 
același picior de egalitate dacă este să le comparăm cu 
numărul manuscriselor la Noul Testament. 

Un alt adevăr pe care l-am învățat, din perspectiva 
dovezilor, are de-a face cu apostolul Petru și cu sentința 
la moarte pe care el a primit-o pentru propovăduirea 
Evangheliei. Tradiția spune că, înainte de a fi răstignit, 
Petru a fost forțat să privească răstignirea soției sale. Is-
toricul Eusebiu, din secolul al IV-lea, scria: „el a stat la 
piciorul crucii soției lui și a repetat continuu: ‚Adu-ți 
aminte de Domnul, adu-ți aminte de Domnul’. Și 
după ce ea a murit, el însuși a fost răstignit, el pledând 
să fie pus pe cruce cu capul în jos, pentru că nu se con-
sidera vrednic de a muri ca Domnul lui”.1  

Am ajuns astfel să conștientizez că Biblia chiar este 

 
(1) Eusebius, Ecclesiastical History, 3:1, 30. Accesată online la adresa: http://www. 
newadvent.org/fathers/250103.htm. 
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Cuvântul lui Dumnezeu. Pretențiile creștinismului 
sunt exclusive, nu incluzive. Dumnezeu este dragoste, 
da, dar El este și sfânt, sfânt, sfânt, și trebuie să judece 
păcatul. Iată de ce El L-a trimis pe singurul Lui Fiu ca 
să ne răscumpere de sub puterea și pedeapsa păcatului. 
Faptele noastre nu ne pot mântui, ci credința noastră 
în Acela care a făcut deja lucrarea de pe cruce. El a plătit 
totul. Acesta este tot adevărul. 

Așa că, la acea stație radio, am ajuns să mă rog cu 
glas tare lui Dumnezeu în timpul unei pauze de re-
clame. Barbara a văzut că eram zdrobit de păcatul meu 
și că doream să am o relație corectă cu El. Ea m-a ajuta 
să îmi conștientizez nevoia cea mai presantă: că pot să 
mă încred în Dumnezeu și în Cuvântul Lui. Acum tre-
buia să îmi pun credința doar în Hristos spre iertarea 
păcatelor mele și ca să pot trăi o viață nouă, căci Isus 
este cine a spus că este: „Eu sunt Lumina lumii; cine 
Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va 
avea lumina vieții” (Ioan 8:12).  

Astăzi, te invit să mi te alături făcând același lucru. 
Și ție ți s-a prezentat adevărul întreg. În fapt, aceste 
cinci capitole precedente au descoperit fiecare câte o 
jumătate de adevăr, apoi un adevăr complet anume, și 
apoi au explicat sensul lui complet. Ne mai rămâne o 
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singură întrebare: te vei pocăi de păcatele tale și vei 
crede în Isus Hristos ca Mântuitor al tău? (Cu sigu-
ranță că acesta ar fi un final fericit.) 

Aici îmi aduc aminte de cuvintele lui Iacov din 
4:7-10: 

Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă 
diavolului, și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de 
Dumnezeu, și El Se va apropia de voi. Curățiți-
vă mâinile, păcătoșilor; curățiți-vă inima, oa-
meni cu inima împărțită! Simțiți-vă ticăloșia; 
tânguiți-vă și plângeți! Râsul vostru să se pre-
facă în tânguire, și bucuria voastră în întristare: 
Smeriți-vă înaintea Domnului, și El vă va înălța. 
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CAPITOLUL 7 

GÂNDEȘTE-TE PROFUND.                                       
PROVOCAREA TA 

 

Tot ce am spus în această carte a țintit să împli-
nească două obiective: să Îl prezinte pe Hristos corect 
prin Scriptură, și să pledeze fierbinte pentru pocăința 
ta în această scurtă fereastră de timp pe care o avem îm-
preună. Dacă crezi că Isus este Mesia cel făgăduit, Fiul 
lui Dumnezeu și Mântuitorul tău – trebuie mai întâi să 
Îl primești. Iată ce citim în Biblie: „Dar tuturor celor ce 
L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat 
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12).  

Ai făcut asta? Această oportunitate poate să nu ți se 
mai ofere niciodată, căci nu știm ce ne așteaptă mâine. 
(Dacă nu ești gata să Îl primești pe Hristos, te rog, con-
tinuă să citești.) Dar dacă L-ai primit pe Hristos, dă-mi 
voie să te ajut în cele ce urmează cu o simplă călăuză care 
să îți sugereze următorii pași din călătoria ta spirituală. 

Știai că, prin citirea celor cinci capitole precedente 
– cele cinci jumătăți de adevăr – că ai finalizat un stu-
diu academic condensat în teologie sistematică? Se 
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poate să nu ți se fi părut astfel, dar asta ai făcut. Teolo-
gia sistematică aranjează într-un fel unic doctrinele (în-
vățăturile) biblice în categorii:  

• Bibliologia este studiul naturii și al caracteru-
lui Bibliei în ce privește inspirația, ineranța, 
autoritatea, suficiența ei etc. Prima jumătate 
de adevăr a fost despre Biblie (cap. 1). Ea a aco-
perit exact aceste lucruri din perspectiva jocu-
lui de-a telefonul fără fir. 

• Cristologia este studiul Persoanei și a lucrării 
lui Isus Hristos. A doua jumătate de adevăr, 
despre creștinism (cap. 2), și a treia, despre Hris-
tos (cap. 4), au tratat elemente cheie ale naturi-
lor Sale umană și divină, ca și lucrările Lui mi-
raculoase. 

• Teologia propriu-zisă este studiul lui Dumne-
zeu însuși. A treia jumătate de adevăr, cea des-
pre Dumnezeu (cap. 3), a tratat specific atribu-
tele Sale ale dragostei, harului și sfințeniei. 

• Soteriologia este studiul mântuirii, hamartiolo-
gia este studiul păcatului, iar antropologia este 
studiul omului. Fiecare dintre aceste doctrine 
au fost explorate împreună când am studiat a 
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cincea jumătate de adevăr, cea despre credință 
(cap. 5). 

Orice timp alocat studiului teologiei creștine este 
un timp bine folosit, așa cum scrie teologul David 
Wells: „ca să Îl putem cunoaște, să învățăm să gândim 
ca El, să ne trăim viețile în lumea Lui după termenii Săi, 
și, prin gând și faptă, să reflectăm adevărul Lui în vre-
murile și în societatea noastră”.1 Provocarea ta de a 
merge înainte este să nu te oprești din explorarea aces-
tor adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu. Iată trei 
feluri în care să continui să faci asta, care te vor ajuta în 
creșterea ta spirituală. 

CUMPĂRĂ-ȚI O BIBLIE DE STUDIU 

În primul rând, ți-aș recomanda să îți cumperi o Bi-
blie de studiu bună. Aceasta este o Biblie care conține 
note explicative la textul Scripturii. Vei observa că ea are 
și hărți, schițe și fotografii incredibil de utile pe paginile 
ei. The MacArthur Study Bible este cea cu care eu aș în-
cepe, și poți alege dintr-o mulțime de variante de tradu-
ceri ale Bibliei [în engleză], precum New American 

 
(1)David Wells, ‘The Theologian’s Craft,’ in Doing Theology in Today’s World: 
Essays in Honor of Kenneth S. Kantzer, as quoted in Biblical Doctrine: A Systematic 
Summary of Bible Truth, ed. John MacArthur and Richard Mayhue (Wheaton: 
Crossway, 2017), 34. 
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Standard Bible, cunoscută ca NASB, English Standard 
Version [ESV], New International Version [NIV] și 
New King James Version [NKJV]. Vizitează pagina de 
internet a Grace to You la adresa gty.org pentru a afla 
mai multe detalii. Există de asemenea câteva alte Biblii 
de studiu utile, precum The Reformation Study Bible, 
The ESV Study Bible și The NIV Zondervan Study Bi-
ble.2 

CITEȘTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 

În al doilea rând, vreau să te provoc să fii hotărât să 
citești zilnic din Biblia ta. Este nevoie să se schimbe ru-
tina ta de dimineața (sau seara)? Aceasta este o manieră 
intențională de a învăța lucruri de la Dumnezeu și de a-
L iubi mai mult. Și nu lua ca un lucru de apucat opor-
tunitatea de a face acest lucru împreună cu alte per-
soane. Darea de socoteală și încurajarea ne ajută să fa-
cem acest lucru pe termen lung, când suntem tentați să 
cedăm, când ne îmbolnăvim sau când ajungem cople-
șiți de viață. Invită-ți familia și prietenii alături de tine 
în această călătorie.  

Dacă nu ai citit niciodată o parte a Scripturii, dă-mi 
 

(2) Toate acestea sunt disponibile doar în limba engleză. Din nefericire, cititorii de 
limba română nu au acces la Biblii de studiu ale căror note explicative să fie fidele 
textului Scripturii. – n.tr.  
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voie să îți sugerez să începi cu Evanghelia după Ioan. The 
MacArthur Study Bible conține un calendar de citire a 
Bibliei pe un an întreg. Există de asemenea o varietate de 
planuri de citire disponibile online. Ceea ce este impor-
tant este să începi. Alege-ți un loc din casă unde să ci-
tești cu regularitatea Cuvântul lui Dumnezeu. Fă-ți ca-
feaua, ia-ți Biblia și materialele de studiu și pregătește-
le din seara anterioară. Nu sta să verifici știrile din sport 
sau de pe social media când te-ai trezit, ci citește Biblia 
în primul rând. Altfel, îți vei fura timpul prețios și în-
totdeauna fugar de dimineață. 

Cel mai important lucru pentru închinătorul ade-
vărat la Dumnezeu este ca el să citească zilnic din Cu-
vântul Lui. Psalmistul spune despre omul evlavios că 
„își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte 
cugetă la Legea Lui!” (Ps. 1:2). Jonathan Edwards a re-
cunoscut valoarea timpului petrecut în citirea Scriptu-
rii (că veni vorba, noi nu „găsim” niciodată timp, ci ni-
l „facem”). În anul 1722, el și-a scris a 28-a hotărâre, 
care spunea: „Sunt hotărât să studiez Scriptura atât de 
statornic, constant și frecvent, încât să pot vedea și să 
observ clar că cresc în cunoașterea ei”.3 

 
(3) Jonathan Edwards’ Resolutions and Advice to Young Converts, ed. Stephen J. 
Nichols (Phillipsburg: P&R Publishing, 2001), 20. 
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CITEȘTE CĂRȚI BUNE 

În al treilea rând, citește cărți bune. Tony Reinke 
are perfectă dreptate când scrie: „Există întotdeauna 
întreruperi și avem o mulțime de alte lucruri care ne so-
licită timpul. Noi toți putem găsi scuze pentru lipsa 
lecturii… Dar noi toți găsim timp ca să facem ceea ce 
‚vrem’ să facem”.4 Trist este că vedem în jurul nostru o 
mulțime întreagă de creștini care rareori citesc ceva.  

Da, lectura necesită efort, dar din anumite motive 
(și există multe), oamenii nu fac investiția care chiar 
contează – înlăuntrul lor. Ei au slăbit pentru că nu și-
au pus în mișcare mușchii lecturii. Reinke adaugă: 
„Problema nu este că nu avem timp să citim, ci că nu 
avem dorință. Așadar, învață să iubești lectura, pentru 
că îți va fi mai ușor să găsești timp pentru ce îți place”.  

Și nu vedem acest lucru demonstrat mai bine decât 
pe dispozitivele noastre mobile. În această epocă digi-
tală, noi suntem mai înclinați să tot derulăm pe profi-
lurile de pe social media decât să ne deconectăm de la 
ele și să citim cu o gândire critică.5 „Găsește cărți care să 

 
(4) Tony Reinke, Lit! A Christian Guide to Reading Books (Wheaton: Crossway, 
2011), 132. Disponibilă în limba română la Editura MAGNA GRATIA. 
(5) Dacă ești interesat de a afla mai multe informații despre impactul pe care teh-
nologia îl are asupra noastră – nu și rău – îți recomand cartea lui Tony Reinke, 12 
Ways Your Phone is Changing You (Wheaton: Crossway, 2017). 
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te captiveze. Citește cărți care să te facă să nu dormi noap-
tea. Poate că este o carte pe care ai citit-o deja. Recitește-
o”.6 Da, o carte bună ajunge citită de mai multe ori! 

Iată cinci cărți care stau în capul listei cărților mele 
favorite: 

1. The Holiness of God [Sfințenia lui Dumnezeu], 
de R.C. Sproul (Tyndale House Publishers, 1985) 

Descrierea cărții: Calitatea sfințeniei este cen-
trală pentru caracterul lui Dumnezeu. Totuși, chiar și 
așa, majoritatea oamenilor reușesc cu greu să definească 
ce este mai precis sfințenia lui Dumnezeu. Mulți  pre-
dicatori de astăzi evită cu totul acest subiect, pentru că 
oamenii nu prea știu ce să facă cu termeni precum „ui-
mire” sau „frică”. În această lucrare clasică, R. C. 
Sproul prezintă sfințenia lui Dumnezeu așezând-o în 
locul ei normal și central în viața creștină. El zugrăvește 
o imagine uimitoare a lui Dumnezeu, care îi încura-
jează pe creștini să devină sfinți, așa cum Dumnezeu 
este sfânt. Odată ce te întâlnești cu sfințenia lui Dum-
nezeu, viața ta nu va mai fi niciodată la fel. 

2. Hard to Believe: The High Cost and Infinite Va-
lue of  Following Jesus [Greu de crezut: marele cost și 

 
(6) Reinke, Lit! A Christian Guide to Reading Books, 132. 
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valoarea infinită de a-L urma pe Isus], de John MacAr-
thur (Thomas Nelson, 2003) 

Descrierea cărții: Isus Hristos nu a murit pe 
cruce pentru ca tu și eu să avem parte de o zi plăcută. 
Predicatorii și învățătorii care diluează Evanghelia lui 
Hristos ca să o facă mai populară și mai acceptabilă pot 
să își conducă auditoriul iubitor de distracții pe calea în 
jos către pedeapsa veșnică.  

Această carte este tratatul neclintit și fără menaja-
mente al lui John MacArthur pe tema tendinței mo-
derne de a altera mesajul adevărat al creștinismului cu 
scopul de a satisface ifosele și dorințele unei societăți 
care speră să primească mesaje care să nu o confrunte 
cu nimic, răspunsuri ușoare și angajamente superfici-
ale. Foarte mulți oameni vor doar un Isus de pe Madi-
son Avenue care să îi facă bine, fericiți și prosperi. Dar 
Isus Hristos nu este o lampă fermecată personală. El 
este Mântuitorul; El a murit în agonie ca să satisfacă 
mânia unui Dumnezeu sfânt și să ierte păcatele omeni-
rii. Credința în El ne cere o dorință de a face orice sacri-
ficiu ne cere El. Adevărul dur despre creștinism este că 
prețul lui este mare, dar răsplățile sunt neprețuite – vi-
ața bogată și veșnică ce vine doar prin a-L urma pe 
Hristos într-un fel credincios.  
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3. Finally Alive [În final viu], de John Piper 
(Christian Focus Publications, 2001) 

Descrierea cărții: Când Isus i-a spus lui Nico-
dim, „trebuie să vă nașteți din nou”, devotatul și edu-
catul lider religios nu prea înțelegea ce voia Isus să 
spună. Părea că nimic nu s-a schimbat. Astăzi, „crești-
nii născuți din nou” umplu bisericile care se văd în cel 
mai fericit caz ca ineficiente, și chiar caracterizate de ge-
nerația „mozaic” ca „necreștini”. Expresia „născut din 
nou” și-a pierdut sensul în societate și în biserică deo-
potrivă. Cei care pretind că sunt „născuți din nou” duc 
vieți care nu sunt diferite de ceilalți; ei păcătuiesc la fel, 
acceptă nedreptatea la fel, sunt lacomi după aceleași lu-
cruri, și fac aproape toate lucrurile la fel. A fi „născut 
din nou” este definit acum de ceea ce spun oamenii că 
cred. Totuși, Noul Testament îi definește foarte diferit 
pe creștini. 

4. In It To Win It: Pursuing Victory in the One Race 
That Really  Counts [În cursă ca să o câștigi: căutarea bi-
ruinței în singura cursă care contează cu adevărat], de 
Steven J. Lawson (Harvest House Publishers, 1992) 

Descrierea cărții: Ce credincios nu își dorește să 
aibă succes în viața creștină? Dorința lui Dumnezeu 
este ca poporul Lui să aibă succes cu adevărat – acel fel 



220 CINCI JUMĂTĂȚI DE ADEVĂR | MICHAELS 

de succes care ține o veșnicie, nu substitutul lui pămân-
tesc și firesc. Cu ajutorul ilustrațiilor atletice din Scrip-
tură și viața reală, vei învăța ce este cel mai bine pentru 
tine descoperind... 

• ce înseamnă cu adevărat să Îl pui pe Dum-
nezeu pe primul loc în toate lucrurile 

• cum să trăiești viața creștină în puterea lui 
Dumnezeu 

• lucrurile esențiale pentru zidirea anduran-
ței spirituale 

• căile eficace pentru evitarea piedicilor și a 
ispitei 

• cheile pentru a face cele mai bune alegeri și 
pentru a încheia cursa credinței în putere. 

Câștigarea cursei cu Dumnezeu te face un câștigă-
tor în fiecare aspect al vieții. Indiferent ce ocupație ai 
sau din ce mediu provii, principiile din această carte te 
vor face în stare să experimentezi felul de succes al lui 
Dumnezeu – un succes care va avea un impact pozitiv 
în tot ceea ce faci. 

5. The Man Christ Jesus: Theological Reflections on the 
Humanity of Christ [Omul Hristos Isus: reflecții teologice 
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despre umanitatea lui Hristos], de Bruce Ware (Crossway, 
2013). 

Descrierea cărții: Ce înseamnă că Isus a fost 
UMAN? Teologul Bruce Ware ne duce înapoi la textul 
biblic, unde ne întâlnim cu un Isus profund uman, care 
S-a confruntat cu aceleași dificultăți și limitări de care 
avem parte și noi astăzi. Ware explorează sensul umani-
tății lui Hristos și ne ajută să învățăm cum să mergem pe 
urmele pașilor lui Isus, prin puterea Duhului. 

Rezervă-ți un moment spunându-mi imaginar ce 
crezi despre această carte și despre următorii tăi pași, as-
tfel încât să mă rog pentru tine cu credință. Provocarea 
este aceeași pentru fiecare dintre noi: să ne ajute Dum-
nezeu să fim găsiți credincioși ca să „creștem în harul și 
în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus 
Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei” (2 
Petru 3:18).
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