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CAPITOLUL 1

Casa zidită pe stâncă

Rezumat

† Problemele practice, precum călăuzirea sau luarea unei deci-
zii, sunt strâns legate de ceea ce spune Biblia despre în țe lep-
ciu ne. Punctul nostru de pornire este Isus Hristos, deoarece 
El ne unește, prin Evanghelie, cu Dumnezeu și, ca urmare, 
cu realitatea. În țe lep ciu nea este interesată de natura realită-
ții. Cele patru evanghelii Îl prezintă pe Isus ca pe un om mai 
înțelept decât oricare altul. Această imagine are la bază învăță-
tura Vechiului Testament despre natura și locul în țe lep ciu nii 
în viața oamenilor lui Dumnezeu.

Decizii! Decizii! Decizii!
Toți avem zile când iureșul circumstanțelor ce reclamă decizii pare 
să nu mai contenească. Astfel de perioade pot fi istovitoare, mai ales 
atunci când deciziile sunt importante și ne afectează cursul vieții. 
Nu putem fugi de decizii. Ele sunt inerente existenței umane. Pen-
tru că ne pasă de consecințele hotărârilor noastre, am dori să luăm 
decizii bune. „Oh, dacă aș fi făcut așa și nu altfel!“ Maladia de tip 
„dacă...“ este una paralizantă, deoarece ne subminează încrederea 
necesară pentru deciziile ulterioare. Cultivă o nehotărâre care ne 
anchilozează nu doar capacitatea de a înfrunta viața, ci și pe aceea 
de a ne bucura de viață. Nehotărârea este o fațetă a naturii noastre 
păcătoase, trădând o problemă care afectează nu numai cunoaș-
terea sau înțelegerea lumii, ci însăși relația noastră cu lumea și cu 
Dumnezeu. Nu e de mirare, așadar, că Biblia are multe de spus des-
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pre decizii și despre procesul prin care se ajunge la ele.
Cele patru evanghelii Îl înfățișează pe Isus ca fiind o persoană 

a cărei simplă prezență îi obligă pe oameni să ia decizii. Învăță-
tura Lui face apel la credință și devotament, nu la disponibilitatea 
de a acumula informații interesante. Așa a fost atunci, la fel stau 
lucrurile și acum; atitudinea pe care o luăm față de intrarea Lui în 
lumea noastră va avea consecințe eterne. Iată care este concluzia 
Predicii de pe munte:

De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le împli-
nește se va asemăna cu un om chibzuit, care și-a zidit casa 
pe stâncă. A venit ploaia, s-au revărsat șuvoaiele, au suflat 
vânturile și s-au năpustit asupra casei, dar ea nu s-a pră-
bușit, pentru că avea temelia pe stâncă. Însă oricine aude 
aceste cuvinte ale Mele și nu le împlinește se va asemăna 
cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A venit 
ploaia, s-au revărsat șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit 
în casa aceea: ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare. 
 Matei 7:24‒27

Mesajul acestei imagini grăitoare este limpede. Cei care iau 
aminte la spusele lui Isus își construiesc casa pe temelii solide, iar 
cei care nu iau seama au ales să-și construiască viața pe nisipuri 
mișcătoare. Nu e deloc liniștitor să fii asemuit cu o casă ce se pră-
bușește sub șuvoaiele de apă și rafalele de vânt.

Ideea e că mesajul lui Isus reclamă o decizie, iar o atitudine 
neutră este imposibilă. Potrivit Noului Testament, deciziile de 
căpătâi conduc fie spre viață, fie spre nimicire. Aceasta este miza 
pe care o presupun îndemnurile evangheliștilor contemporani 
de „a te decide pentru Hristos“, adică de a crede în Evanghelie. 
În fața lui Hristos, lipsa unei decizii este echivalentă cu un refuz. 
Modul în care decidem să ne raportăm la persoana lui Isus Hris-
tos va influența orice hotărâre ulterioară. Aici începe greul, căci 
de aici pornesc întrebările despre voia lui Dumnezeu cu privire la 
viața noastră. Casa de pe stâncă trebuie construită, într-un sens, 
din temelii. Dar cum să discernem planul și ce se întâmplă dacă 
luăm o decizie greșită? Teoretic, unele decizii sunt ușor de luat, 
câtă vreme învățătura Scripturii este clară în acea privință. Anu-
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mite probleme ce țin de etica și de comportamentul creștin presu-
pun o aplicare nesofisticată a Bibliei. Evident însă, sunt și dileme 
morale complicate, care ne dau bătăi de cap, dar e de folos să știi 
unde să cauți răspunsuri.

Mai există un domeniu al vieții unde, iarăși, deciziile nu se pot 
lua cu ușurință. Cât e ziua de lungă, fiecare luăm diverse hotărâri, 
unele fiind de mai mare însemnătate personală, altele fiind abso-
lut banale. Multe dintre ele nu au vreo legătură evidentă cu princi-
piile deduse din Scriptură și nu angajează mize ce țin de sfințenie 
sau drep ta te. Indiferent ce am hotărî în asemenea cazuri, decizia 
nu pare să aibă conotații imorale sau să presupună compromite-
rea Evangheliei. Meniul de la cina de mâine e în mare măsură o 
decizie neutră, presupunând că dieta noastră curentă e una ce are 
în vedere o grijă rezonabilă pentru propriul trup. Dar deciziile pri-
vitoare la carieră, la biserica pe care să o frecventăm, la viitorul 
tovarăș de viață sunt toate chestiuni cu miză serioasă. Scriptura 
elimină din start anumite opțiuni. Nu vom alege o profesie imo-
rală, o biserică eretică sau un consort necredincios. Dar se prea 
poate să rămânem cu numeroase variante încă valide, pentru fie-
care caz în parte. 

Capacitatea de a lua decizii bune face parte dintre lucrurile 
pe care le punem în legătură cu în țe lep ciu nea. Iacov ne spune să 
cerem în țe lep ciu ne de la Dumnezeu, dacă ne lipsește, iar El ne-o 
va da (Iac. 1:5). Așa că Îi cerem lui Dumnezeu și ne așteptăm ca 
El să ne călăuzească și să ne împiedice, cumva, să luăm decizii 
care se vor întoarce împotriva noastră. Dar Iacov precizează că 
trebuie să-I cerem lui Dumnezeu cu credință. Ce consecințe are 
acest fapt asupra procesului nostru decizional? Am ajuns în câteva 
rânduri să discut cu creștini care credeau că în țe lep ciu nea pre-
supune nici mai mult nici mai puțin decât soluții de-a gata, ofe-
rite de Dumnezeu pentru fiecare problemă a lor în parte. La prima 
vedere, perspectiva este ispititoare. Gata cu grijile! Gata cu evalu-
ările argumentelor pro și contra. Gata cu teama de posibilele con-
secințe ale acțiunilor pe care decidem să le întreprindem. Nu mai 
trebuie decât să așteptăm ca Dumnezeu să ne conducă la decizia 
corectă. Întrebarea firească este: promite Dumnezeu ceva de felul 
acesta? Este, într-adevăr, în țe lep ciu nea o legătură directă cu cerul 
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și Se angajează Dumnezeu să ne conducă în acest mod viețile? 
Din păcate, atunci când creștinii ajung să gândească așa, adesea 
nu mai acordă suficientă atenție studierii Bibliei. Deciziile lor nu 
se mai bazează în mod deliberat pe ceea ce spune Scriptura și pe 
principiile ei, ci pe simțăminte difuze și subiective față de ceea 
ce ar putea fi voia lui Dumnezeu pentru respectiva împrejurare. 
Biblia vorbește mult despre călăuzire și despre luarea deciziilor, 
însă bănuiala mea este că unele dintre concepțiile foarte populare 
despre aceste teme importante nu sunt întemeiate pe argumente 
biblice.

Începutul în țe lep ciu nii
Această carte nu are ca temă principală călăuzirea, ci  conceptul 
biblic de în țe lep ciu ne. Relația dintre în țe lep ciu ne și călăuzire va 
deveni, nădăjduiesc, foarte clară după ce vom examina dovezile 
care ne stau la dispoziție. Atunci când am scris cartea Evanghelia
și Împărăția,1 cu scopul de a articula o perspectivă creștină asu-
pra Vechiului Testament, am comis deliberat o omisiune, având 
în vedere că trebuia să fie o carte scurtă. N-au fost luate în dis-
cuție nici pietatea lui Israel (așa cum o relevă Psalmii), nici cău-
tarea cunoștinței și a priceperii (așa cum se regăsește în cărțile 
de în țe lep ciu ne). Se prea poate ca cititorilor atenți ai cărții mele 
să li se fi părut că am ignorat – convenabil – o parte consistentă 
din Vechiul Testament care nu se potrivea foarte bine în schema 
revelației Împărăției lui Dumnezeu, pe care am propus-o. Intenți-
onez să dovedesc în lucrarea de față că nu așa stau lucrurile. Sper 
să demonstrez că, în ciuda dificultăților pe care le ridică, litera-
tura sapi en țială ebraică poate fi pusă în legătură cu legământul 
lui Israel de credință și că, împreună cu promisiunile profetice, ea 
anunță venirea lui Hristos.

Așadar, prima mea preocupare este să analizez întregul demers 
pe care trebuie să-l facă un creștin pentru ca să citească și să aplice, 
ca învățătură creștină, ținând cont și de specificul vieții sale, căr-
țile Proverbe, Iov, Eclesiastul și alte părți din Vechiul Testament 

1 Evanghelia și Împărăția, Editura LOGOS, Cluj-Napoca, 2008.
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CAPITOLUL 2

Hristos, în țe lep ciu nea noastră

Rezumat

† Orice problemă se repercutează și asupra relațiilor. Relația 
noastră cu Dumnezeu reprezintă, probabil, cea mai complexă 
problemă dintre cele pe care le putem întâmpina. Soluția la 
această problemă, ca de altfel și la toate celelalte, stă în per-
soana lui Isus, care este Omul desăvârșit de înțelept în rela-
ția Sa cu Dumnezeu. Învățăturile lui Isus despre în țe lep ciu ne, 
precum și recursul permanent la vorbe de în țe lep ciu ne pre-
gătesc terenul pentru învățăturile lui Pavel, care-L numește 
pe Isus în țe lep ciu nea noastră. În țe lep ciu nea este o trăsătură a 
omului aflat într-o relație corectă cu Dumnezeu. Isus a venit 
ca să fie, pentru noi, Omul aflat într-o relație perfect armo-
nioasă cu Dumnezeu, deci El este în țe lep ciu nea noastră. Una 
dintre consecințele acestei stări de fapt asupra vieții noastre 
este aceea că modul de percepere a tuturor acestor lucruri e 
transformat prin Evanghelie. Adevărata în țe lep ciu ne decurge 
din relația cu Dumnezeu mediată de persoana și lucrarea lui 
Isus.

Identificarea problemei
Viața creștină este trăită într-o lume extraordinar de complexă. 
Dintr-o anumită privință, complexitatea este accentuată de însăși 
credința noastră creștină, pentru că ne trezim în conflict cu men-
talitatea lumii lipsite de credință. Cei încă nostalgici după relativa 
simplitate a „vremurilor de altădată“ vor fi nevoiți să admită că cel 
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mai probabil nu aveau mai puține probleme în trecut, ci doar pro-
bleme de altă natură. Viețile noastre sunt constituite din descope-
riri, decizii și relații care ne dau sentimentul că existența noastră 
are un rost pe lume. Oamenii care nu au sentimentul că se află 
într-o relație anume cu semenii sau cu lumea creată ajung la con-
cluzia că viața nu are sens. Problema cu care ne confruntăm cu 
toții este aceea de a înțelege ce e viața și de a ști cum să o gestio-
năm. Incapacitatea de a dobândi o viziune coerentă asupra reali-
tății poate atrage după sine boli mintale grave sau chiar moartea.

Niciodată n-am dus lipsă de predicatori gata să ne spună că 
Isus este răspunsul. Dar observația justă a venit numaidecât: „Dacă 
Isus este răspunsul, care e întrebarea?“ Ceea ce ne amintește că 
trebuie să lămurim exact ce înțelegem prin faptul că Isus este răs-
punsul la toate problemele noastre. Evanghelia este cea care ne 
descrie atât problema, cât și rezolvarea ei. Iar perspectiva pe care 
o prezintă are legătură mai ales cu relațiile. De pildă, definiția 
biblică a omului este cu precădere o afirmare a modului în care 
omul se raportează la Dumnezeu, la sine, la ceilalți și la creație. 
Istoria Creației și a Căderii, din Geneza 1–3, este relatată exclusiv 
din această perspectivă. Ideea unui om creat dupăchipulluiDum-
nezeu are în miezul ei relația; definiția omului nu este formulată 
în funcție de materia din care a fost el făcut, ci prin raportare la 
cei cu care se află în relație și prin natura acestor relații. Cel dintâi 
efect al păcatului lui Adam a fost subminarea relației lui desăvâr-
șite cu Dumnezeu.

Dumnezeu a rânduit ca toate lucrurile să aibă legătură unul cu 
celălalt și cu El însuși, potrivit cadrului stabilit de El. Așadar, uni-
versul este ordonat. În prezent, din cauza derutei aduse de păcat, 
nu mai suntem capabili să distingem întreaga dimensiune a acestei 
ordini. Dezordinea pe care a iscat-o păcatul este numită în Biblie 
moarte. Isus Hristos restituie viața prin reabilitarea relațiilor. 
Putem înțelege adevărata natură a problemei dacă observăm, de-a 
lungul Evangheliei, felul în care a tratat-o Dumnezeu. Evanghelia 
demonstrează că toate relațiile deficitare din univers sunt conse-
cința degra dării relației noastre cu Dumnezeu.
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Isus și în țe lep ciu nea
Putem lua contact în mod nemijlocit cu tradițiile în țe lep ciu nii isra-
elite dacă citim relatările despre Isus din evanghelii. Vom amâna 
examinarea lor detaliată până după ce vom fi cercetat rădăcinile 
lor veterotestamentare. Deja am făcut trimitere la cuvintele cu care 
se încheie Predica de pe munte.1 Din consternarea pe care o stâr-
nește, este evident că Isus emitea pretenții cu totul nerezonabile. 
Ce spunea El e că singura garanție pentru o viață cu un sens ultim 
se întemeiază pe devotamentul smerit față de persoana și cuvintele 
Sale. Cărturarii, care deveniseră păstrătorii în țe lep ciu nii tradiți-
onale în Israel, ar fi indicat exemplul înaintașilor și comorile de 
în țe lep ciu ne a poporului ca mijlocul prin care cineva poate învăța 
să se poarte chibzuit și să găsească viața. Dar Isus nu i-a îndru-
mat în primul rând spre tezaurul în țe lep ciu nii străvechi, ci i-a con-
fruntat pe oameni cu persoana Sa și le-a cerut ascultare deplină 
față de El și față de cuvintele Sale. Acesta este motivul pentru care 
mulțimile erau „uimite de învățătura Lui, fiindcă El îi învăța pe 
oameni ca unul care avea autoritate, nu cum îi învățau cărturarii 
lor“ (Mat. 7:29).

Există multe aluzii, în numeroase situații, care atestă funcția 
în țe lep ciu nii în lucrarea lui Isus. În concluzia relatării despre cir-
cumcizia pruncului Isus, Luca spune: „Copilul creștea și Se întă-
rea, era tot mai plin de în țe lep ciu ne, și harul lui Dumnezeu era 
peste El.“ Ar putea fi o exprimare oarecum ciudată dacă înțelegem 
harul exclusiv ca mijlocul prin care Dumnezeu rezolvă problema 
păcatului, de vreme ce Isus a fost fără păcat. Dar accentul cade aici 
pe umanitatea lui Hristos și pe faptul că El a primit de la Dumne-
zeu toate trăsăturile umanității veritabile. Pe urmă, Luca narează 
un episod ce surprinde în practică această în țe lep ciu ne și această 
lucrare a harului în viața băiatului. La numai doisprezece ani, 

1 Termenul grecesc pentru în țe lep ciu ne folosit în acest pasaj este phronimos; 
dar cuvântul cel mai frecvent în Noul Testament este sophos. La fel ca în ebra-
ica Vechiului Testament, și în greacă sunt mai mulți termeni cam din aceeași 
arie semantică. (În limba română folosim cuvinte precum chibzuință, discer-
nământ și perspicacitate cu aproximativ același sens precum în țe lep ciu nea. 
– n.t.) 
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Isus îi uimește pe învățătorii Legii cu priceperea Sa. Când părin-
ții Îl dojenesc pentru că a zăbovit la Templu, El le răspunde: „De 
ce M-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?“1 
Când Îl numește Tată pe Dumnezeu, Isus pretinde că este Fiul lui 
Dumnezeu, ceea ce, în Luca 3, se referă la umanitatea lui Isus.2 
Templul era locul cel mai potrivit pentru Isus, de vreme ce casa 
lui Dumnezeu era locul rânduit de El pentru întâlnirea cu poporul 
Său. Așadar, Isus împlinea în mod desăvârșit rolul lui Israel și pe 
cel al omenirii răscumpărate de a fi într-o relație perfectă cu Tatăl. 
După acest incident, Luca insistă iarăși că Isus creștea în în țe lep-
ciu ne (Luca 2:52). În consecință, în țe lep ciu nea este o trăsătură a 
omului aflat în relație cu Dumnezeu. Cel care a redevenit prietenul 
lui Dumnezeu este, într-o accepțiune fundamentală a termenului, 
un om înțelept. 

Dacă Luca îi tratează aici într-un registru oarecum neutru pe 
învățătorii care-L ascultau pe Isus în Templu, vom descoperi că nu 
rămâne la această atitudine. De fapt, conflictul tot mai aprig dintre 
Isus și rabinii evrei este una dintre temele Evangheliei după Luca. 
Acești oameni au devenit tot mai puțin dispuși să accepte lucrarea 
lui Isus. În Luca 11:29‒32, Isus îi mustră pe iudei pentru că ei cău-
tau semne, dar erau prea orbiți ca să vadă semnele sub nasul lor 
(vezi și Mat. 12:38‒42). În contrast cu regina păgână din Seba, ei nu 
părea deloc receptivi. Regina din Seba a fost în stare să recunoască 
strălucirea și în țe lep ciu nea lui Solomon și a venit să învețe de la 
el. Dar acum, Unul mai mare decât Solomon era de față, iar iudeii, 
care aveau toate privilegiile conferite de legământul și revelația lui 

1 „În casa Tatălui Meu“ apare în traducerile RV, RSV, NEB și NIV (același lucru 
este valabil și pentru traducerile Cornilescu și NTR, în românește – n.t.). În 
greacă, nu există vreun substantiv, traducerea literală fiind „în (cele ale) tată-
lui meu“. Nota din RV precizează „mă ocup de cele ale Tatălui Meu“ (nota din 
NTR propune: „preocupat de cele ce sunt ale Tatălui Meu“ – n.t.). Fără îndoială 
că Se afla în Templu, dar accentul cade pe ceea ce făcea în vreme ce părinții 
Lui L-au pierdut.
2 Genealogia sau arborele genealogic al lui Isus (Luca 3:23–38) este prezen-
tată imediat după scena botezului lui Isus și după cuvintele Tatălui: „Tu ești 
Fiul meu preaiubit.“ Genealogia lui este urmărită până la Adam, care este cel 
dintâi fiu al lui Dumnezeu. Între Adam și Hristos, Israel este desemnat drept 
fiu al lui Dumnezeu (Ex. 4:22; Os. 11:1).
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CAPITOLUL 4

Cizelarea în țe lep ciu nii

Rezumat

† Când Dumnezeu a creat omul, i-a încredințat misiunea de a-și 
exercita autoritatea asupra lumii create. Toată cunoștința pe 
care o obținea din interacțiunea cu natura, Adam o interpreta 
prin cuvântul lui Dumnezeu. Păcatul a perturbat procesul acu-
mulării de cunoștințe, deoarece răzvrătitul Adam a refuzat să 
mai interpreteze realitatea prin cuvântul lui Dumnezeu. Dum-
nezeu a ales Israelul pentru ca prin intermediul acestui popor 
să redea omenirii adevărata în țe lep ciu ne. Pe parcursul isto-
riei legământului dintre Dumnezeu și Israel, în țe lep ciu nea a 
început să se afirme ca o activitate umană conștientă. Ea era 
legată de modul în care oamenii lui Dumnezeu au învățat să 
se poarte, să gândească și să-și educe copiii. În țe lep ciu nea își 
are obârșia în vremuri străvechi, dar a cunoscut înflorirea în 
perioada lui David și Solomon. În țe lep ciu nea Israelului a atins 
vârsta maturității către sfârșitul perioadei în care Dumnezeu 
Și-a revelat Împărăția. Odată ce toată pleiada sensurilor răs-
cumpărării a fost descoperită în istoria Israelului, un mult mai 
mare accent s-a pus pe datoria de a trăi cu responsabilitate în 
cadrul delimitat de frica de Domnul.

Omul sub autoritatea lui Dumnezeu
Nu există demnitate mai mare pentru omenire decât cea descrisă 
în Scriptură. Dintre toate cele create, numai omul a fost făcut după 
chipul lui Dumnezeu. Gânditorii moderni atei consideră că omul 
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este cel mai evoluat dintre animale, rod al coincidenței dintre 
șansă și moment. Stăpânirea sa asupra celorlalte specii decurge din 
regula supraviețuirii celui mai bine adaptat. Dimpotrivă, Biblia îl 
prezintă pe om ca fiind cea mai măreață dintre creaturile lui Dum-
nezeu, având misiunea divină de a stăpâni peste toate celelalte. 
Demersurile științifice ale omului au debutat cu numirea anima-
lelor de către Adam, iar de atunci încoace dorința de cunoaștere 
și de îmblânzire a universului nu face decât să exprime imboldul 
omului de a stăpâni peste toate lucrurile.

Relatarea din Geneza ne informează că activitatea științifică a 
umanității a fost reglementată prin cuvântul lui Dumnezeu. Adam 
nu a fost lăsat să descopere universul pe cont propriu, iar motivul 
este unul simplu: Dumnezeu trebuie să Se reveleze pe Sine pentru 
ca Adam să poată să-L cunoască pe Dumnezeu și să înțeleagă uni-
versul așa cum este el în realitate – o creație a lui Dumnezeu. Nu 
există nicio îndoială că întregul univers poartă amprenta Creatoru-
lui său, dar acest lucru nu este suficient pentru ca omul să ajungă 
să-L cunoască pe Dumnezeu în mod personal.

Cuvântul lui Dumnezeu

Cunoașterea de sine și despre 
lume a omului este indirectă. 
A fost mereu in ter pretată prin 
revelația pe care Dumnezeu a 
oferit‑o prin Cuvântul Său. 

Omul Natura

Figura 1. În țe lep ciu nea la creație

Când a păcătuit, Adam a întors spatele acestei revelații a lui 
Dumnezeu prin cuvânt și în creație. Astfel că Pavel, în Romani 
1:18‒25, ne spune că păcatele ne transformă pe toți în niște nebuni. 
Suprimând adevărul despre Dumnezeu care se regăsește în crea-
ție și pe care-l putem vedea cu toții, îmbrățișăm, fără justificare, 
revolta împotriva lui Dumnezeu, revoltă ce zace în inima noas-
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tră. Dar chiar și înainte ca Adam să păcătuiască, tot îi era necesar 
cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să înțeleagă sensul propriei exis-
tențe și al lumii. Dumnezeu i-a vorbit lui Adam despre relația lui 
cu Dumnezeu și cu întreaga creație.1

Dumnezeu

Omul firesc Îl exclude pe Dumne‑
zeu din paradigma sa. El vede 
natura – in clu siv pe sine însuși – 
ca fiind reali tatea ultimă al cărei 
sens este în sine însăși. Dacă are, 
totuși, idei religi o ase, acestea 
reprezintă propriile sale tentative 
de a evita adevărul revelat des‑
pre Dumnezeu.

Omul 
răzvrătit 

împotriva lui 
Dumnezeu

sau
Natura

Religia ca proiecție a ideilor 
eronate ale omului

Figura 2. În țe lep ciu nea lumii

Așadar, înainte de cădere, în țe lep ciu nea lui Adam izvora din 
armonia perfectă dintre revelația supranaturală (cuvântul lui 
Dumnezeu) și ceea ce descoperea prin simțuri. Un principiu esen-
țial al acestei înțelepciuni ar fi fost să accepte limitele libertății sta-
bilite prin cuvântul rostit de Dumnezeu. Doar așa se putea menține 
o relație corectă între Dumnezeu și om. Păcatul lui Adam a constat 
în refuzul relației dintre creatură și Creator, iar după deteriorarea 
acesteia, toate celelalte relații ale omului au fost viciate. Teologia 
protestantă tradițională afirmă că, la cădere, chipul lui Dumnezeu 
din om a fost drastic distorsionat, dar nu cu desăvârșire suprimat. 
Ca urmare, după cădere, nimeni nu poate și nu va înțelege adevă rul 

1 Van Til notează: „Inițial, conștiința accentuată de sine a omului necesita 
acel ambient al revelației organice care ia naștere din interacțiunea dintre 
cuvânt și faptul revelației. După cădere, revelația răscumpărătoare suprana-
turală trebuie să suplinească ceea ce revelația-prin-cuvânt îi asigura inițial 
lui Adam“ (The Doctrine of Scripture, p. 66).
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lui Dumnezeu despre care mărturisesc natura și conștiința omu-
lui. Această suprimare a revelației naturale face imposibilă teologia 
naturală – stabilirea adevărului despre Dumnezeu analizând crea-
ția. Teologia romano-catolică tradițională face distincție între chi-
pul și asemănarea lui Dumnezeu (Gen. 1:26) și spune că, la cădere, 
cea din urmă a fost mult mai afectată decât cel dintâi.1 Astfel, păs-
trând practic intact chipul lui Dumnezeu, păcătosul este în stare să 
distingă adevărul despre Dumnezeu din natură fără ajutorul Duhu-
lui Sfânt sau al unei revelații supranaturale. Teologia naturală joacă 
așadar un rol important în gândirea romano-catolică și reprezintă, 
fără îndoială, unul dintre subiectele asupra căruia catolicismul și 
protestantismul istoric nu se pot pune de acord. Este important să 
înțelegem modul în care aceste două perspective destul de diferite 
asupra efectelor căderii conduc la două concepții diferite despre 
rolul în țe lep ciu nii în viața creștinului.

Este adevărat că pomul cunoștinței binelui și răului are conota-
ții sapi en țiale,2 deși, în cartea Proverbelor, mai degrabă pomul vie-
ții se distinge ca temă sapi en țială. Mai importante pentru percepția 
pe care o avem noi despre omul aflat sub autoritatea lui Dumnezeu 
sunt granițele pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru experiența 
omului creat. Nu avem niciun indiciu că interdicția impusă lui 
Adam de a mânca dintr-un anumit pom ar fi proscris și aventura 
cunoașterii. Nici că Adam ar fi avut nevoie să mănânce un fruct 
pentru a cunoaște binele și răul. Respectarea acestei cerințe i-ar 
fi conferit lui Adam capacitatea de a înțelege tot ceea ce ar fi avut 
nevoie să știe în această privință. Interdicția, așadar, nu contrazice 
mandatul cultural, ci, dimpotrivă, împreună cu orice alt cuvânt 
revelator al lui Dumnezeu, stabilește singura temelie posibilă în 
baza căreia acest mandat poate fi împlinit corespunzător.

După cădere, omul sub autoritatea lui Dumnezeu a devenit 
om sub judecata lui Dumnezeu. Păcatul a dezumanizat omenirea 

1 Revenirea reformatorilor protestanți asupra studiului textului ebraic i-a 
condus la observația că chip și asemănare sunt, de fapt, unul și același lucru. 
Vezi, de exemplu, comentariul lui Calvin la Geneza 1:26.
2 L. Alonso-Schökel, „Sapiential and Covenant Themes in Genesis 2–3“, în 
D. J. McCarthy și W. B. Callan (ed.), Modern Biblical Studies, Bruce Publishing 
Company, Milwaukee, 1967.




