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„Ostil bisericii, dar privindu-L cu ochi buni pe Isus Hristos.“ 
Aceste cuvinte descriu un mare număr de oameni din ziua de 
astăzi, în special tineri.

Ei se împotrivesc oricărui lucru care aduce a instituţie. Nu 
pot suporta organizarea instituţională şi privilegiile sale adânc 
înrădăcinate. Şi resping biserica – nu totalmente fără motiv – 
deoarece o văd coruptă de aceste metehne şi fără speranţă de 
îndreptare.

Dar ceea ce resping este biserica contemporană, nu pe Isus 
Hristos Însuşi. Ei sunt atât de critici şi de reţinuţi tocmai din 
cauză că văd o contradicţie între întemeietorul creştinismului 
şi starea actuală a bisericii pe care El a întemeiat-o. Cu toate 
acestea, persoana şi învăţătura lui Isus nu şi-au pierdut relevanța. 
În primul rând, El Însuşi a fost un personaj nemulţumit de 
organizarea instituţională, iar unele dintre cuvintele Sale aveau 
nuanţe revoluţionare. Idealurile Lui par să fi fost întru totul 
onorabile. A inspirat dragoste şi pace, oriunde S-a dus. Iar în al 
doilea rând, El şi făcea ceea ce le predica altora.

Dar a fost El real?
Un număr apreciabil de oameni din întreaga lume cresc încă 

în cămine creştine, unde adevărul lui Hristos şi al creştinismului 
este recunoscut. Dar când li se dezvoltă facultăţile critice şi încep 
să gândească pe cont propriu, li se pare mai uşor să renunţe la 
religia copilăriei decât să facă efortul de a cerceta dacă aceasta 
este sau nu adevărată.

Foarte mulţi alţii nu cresc într-un mediu creştin. În schimb, ei 
absorb învăţătura islamului, a hinduismului sau a budismului sau 
nişte tipare de gândire în care Dumnezeu nu are loc defel.

Cu toate acestea, citind despre Isus, ambele grupuri consideră 
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că El exercită o fascinaţie căreia nu-i pot scăpa cu uşurinţă.
De aceea, punctul nostru de plecare este personalitatea istorică 

a lui Isus din Nazaret. El a existat în mod cert. În legătură cu 
aceasta nu poate exista nicio îndoială rezonabilă. Existenţa Sa ca 
personalitate istorică este susţinută de scriitori păgâni şi creştini 
deopotrivă.

Apoi, indiferent ce altceva s-ar mai putea spune în privinţa 
Lui, El a fost de asemenea om în adevăratul înţeles al cuvîntului. 
S-a născut, a crescut, a muncit şi a asudat, S-a odihnit şi a dormit, 
a mâncat şi a băut, a suferit şi a murit ca orice alt om. A avut un 
trup omenesc real şi emoţii omeneşti reale.

Dar putem crede cu adevărat că, într-un anumit fel, El a 
fost şi „Dumnezeu“? Nu este divinitatea lui Isus mai degrabă 
o superstiţie creştină pitorească?  Există vreo dovadă pentru 
această uimitoare afirmaţie creştină, conform căreia tâmplarul 
din Nazaret a fost unicul Fiu al lui Dumnezeu?

Această chestiune este fundamentală. Nu o putem ocoli. 
Trebuie să fim cinstiţi. Dacă Isus nu a fost Dumnezeu în trup 
omenesc, atunci creştinismul este complet discreditat. Nu ne 
rămâne decât o religie ca oricare alta, cu idei frumoase şi cu o 
etică nobilă, dar unicitatea ei s-a dus.

Există însă dovezi privind divinitatea lui Isus – dovezi perti-
nente, solide, istorice, cumulative, dovezi pe care un om le 
poate accepta cu onestitate, fără a comite suicid intelectual. Sunt 
afirmaţiile ieşite din comun pe care le-a făcut Isus despre Sine 
Însuşi, atât de îndrăzneţe şi totuşi atât de modeste. Apoi, mai este 
caracterul Său unic. Puterea şi blândeţea Lui, neprihănirea lui 
intransigentă şi compasiunea duioasă, grija Lui pentru copii şi 
dragostea pentru cei marginalizaţi, stăpânirea de sine şi abnegaţia 
Lui au câştigat admiraţia lumii. Mai mult decât atât, moartea 
Sa cruntă nu a însemnat sfârşitul Lui. Se afirmă că a înviat din 
morţi, iar probele circumstanţiale ale învierii Lui sunt foarte 
convingătoare.

Dar, presupunând că Isus a fost Fiul lui Dumnezeu – să fie 
esenţa credinței creştine numai o simplă acceptare a acestui fapt? 
Nu. O dată ce am fost convinşi cu privire la cine este El, trebuie 



11INTRODUCERE

să analizăm cu ce scop a venit. Ce a intenţionat să realizeze? 
Răspunsul Bibliei este că „a venit în lume ca să-i mântuiască pe 
păcătoşi“. Isus din Nazaret este Salvatorul trimis din cer, de care 
avem nevoie cu toţii. Avem nevoie de iertare şi de o relaţie de 
prietenie cu Dumnezeul preasfânt de care ne-au despărţit păcatele 
noastre. Avem nevoie să fim eliberaţi de egoismul nostru şi să 
primim puterea de a trăi la înălţimea idealurilor noastre. Trebuie 
să învăţăm să-i iubim pe ceilalţi, prieteni şi duşmani deopotrivă. 
Acesta este sensul a ceea ce numim „mântuire“. Aceasta este 
ceea ce a venit Hristos să câştige pentru noi, prin moartea şi 
învierea Sa.

Atunci, esenţa credinței creştine reprezintă credinţa că Isus 
este Fiul lui Dumnezeu, care a venit să fie Mântuitorul lumii? Nici 
măcar acum nu am spus totul. Nu este suficient să-I recunoaştem 
divinitatea, să ne recunoaştem nevoia de mântuire şi să credem 
în eficacitatea a ceea ce a făcut El pentru noi. Creştinismul nu 
vizează numai ceea ce credem, ci şi felul în care ne comportăm. 
Convingerile noastre intelectuale pot fi deasupra oricărei critici, 
dar trebuie să le punem în practică.

Şi atunci, ce trebuie să facem? Trebuie să ne dedicăm, cu inima 
şi cugetul, cu sufletul şi voinţa, cu casa şi viaţa noastră, în mod 
personal şi fără rezerve, lui Isus Hristos. Trebuie să ne smerim 
înaintea Lui. Trebuie să fim încredinţaţi că El este Mântuitorul 
nostru şi să ne supunem Lui ca Domn al nostru, iar apoi să ne 
ocupăm locul ca membri loiali ai bisericii şi cetăţeni responsabili 
ai comunităţii.

Aceasta este esenţa credinței creştine, tema cărţii de faţă. Dar 
înainte de a începe să analizăm dovezile în favoarea divinităţii lui 
Isus Hristos, trebuie să ne oprim şi să reflectăm la modul corect 
în care să abordăm lucrurile. Creştinii afirmă că-L putem găsi 
pe Dumnezeu în Isus Hristos. Examinarea acestei afirmaţii va fi 
mult mai puţin complicată, când înţelegem, în primul rând, că 
Dumnezeu ne caută pe noi şi, în al doilea rând, că noi trebuie să-L 
căutăm pe El.


