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Prefață 

În	1976,	când	m-am	așezat	întâia	dată	la	masă	pentru	a	scrie	cartea	
cu	 titlul	Mai mult decât un simplu tâmplar,	având	 la	dispoziție	48	
de	 ore	 și	 multă	 cafea,	 mi-am	 luat	 un	 bloc-notes	 și	 am	 pornit	 cu	

speranța	sinceră	că	le	va	fi	de	folos	urmașilor	lui	Isus,	că	va	răspunde	la	
întrebările	lor	legate	de	credință	și	îi	va	inspira	pe	căutătorii	sincerii	să	
investigheze	cu	seriozitate	declarațiile	lui	Isus	despre	Sine.	Nu	mi-am	
imaginat	 însă	 că	 propria-mi	 experiență	 de	 trecere	 de	 la	 scepticism	
la	 credință	 se	 va	 vinde	 în	 mai	 mult	 de	 cincisprezece	 milioane	 de	
exemplare,	va	fi	tradusă	în	aproape	o	sută	de	limbi	și	va	fi	o	încurajare	
pentru	 cititorii	 ei	 să	 privească	 mai	 de	 aproape	 la	 credința	 creștină.	
Sunt	onorat	și	copleșit	de	fiecare	dată	când	cineva	îmi	mărturisește	
că	citirea	acestei	cărți	a	produs	o	schimbare	în	viața	sa.

Dar	continui	să	fiu	uimit	de	grandoarea	descoperirilor	istorice	care	
s-au	petrecut	în	lume	de	când	s-a	publicat	Mai mult decât un simplu 
tâmplar	 pentru	 prima	 dată.	 S-au	 adus	 la	 lumină	 (și	 continuă	 să	 se	
aducă)	nenumărate	dovezi	ce	autentifică	istoricitatea	lui	Isus	Cristos.	
În	 cultura	 populară	 s-au	 infiltrat	 „noii	 ateiști“	 care	 promovează	
prin	 cărțile	 lor	 sfârșitul	 credinței	 și	 prăbușirea	 lui	 Dumnezeu.	 Iar	
generația	 de	 astăzi,	 pusă	 în	 fața	 unor	 noi	 provocări	 și	 alegeri,	 încă	
se	 mai	 confruntă	 cu	 străvechile	 întrebări:	 Cine	 este	 Isus?	 Cum	 se	
poate	dovedi	că	El	este	Fiul	lui	Dumnezeu?	Și	chiar	de-ar	fi	așa,	ce	
importanță	are	acest	lucru	pentru	viața	mea?

Având	în	vedere	aceste	noi	provocări,	m-am	gândit	că	este	vremea	
să	adaptez	cartea	aceasta	pentru	nevoile	secolului	XXI.	Astfel	că	l-am	
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invitat	pe	fiul	meu,	Sean,	renumit	predicator,	profesor	și	apologet	să	
mă	ajute	la	actualizarea	cărții.	Prin	formarea	sa	profesională	(masterat	
cu	dublă	specializare	 în	filozofie	și	 teologie)	 și	experiența	 lui,	Sean	
a	 conturat	o	bine-venită	perspectivă	asupra	 credinței	postmoderne.	
Am	lucrat	împreună	la	scrierea	unui	nou	capitol,	am	revizuit	anumite	
fragmente	și	câteva	întrebări	aduse	în	discuție.	Rezultatul	este	această	
nouă	 ediție	 a	 cărții	 care	 păstrează	 desigur	 observațiile	 bine-țintite	
asupra	dovezilor	și	întrebărilor	inițiale,	dar	aduce	în	plus	acea	căutare	
asiduă	de	adevăr.

Dorința	noastră	este	ca	această	carte	să	aibă	un	impact	profund	
asupra	noii	generații	în	ce	privește	nevoia	lor	de	echilibru	spiritual.

Josh	McDowell
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Capitolul 1 

Povestea mea 

Toma	d’Aquino	–	filozof	al	secolului	al	XIII-lea	scria:	„În	fiecare	
suflet	 există	 o	 sete	 după	 fericire	 şi	 sens	 în	 viaţă.“	 Eu	 am	 simţit	
pentru	prima	dată	această	sete	în	adolescenţă.	Îmi	doream	să	fiu	

fericit.	Îmi	doream	ca	viaţa	mea	să	aibă	sens.	Am	început	să	fiu	urmărit	
de	cele	trei	întrebări	fundamentale	care	bântuie	orice	existenţă	umană:	
Cine	sunt	eu?	De	ce	mă	aflu	aici?	Unde	mă	duc?	Îmi	doream	răspunsuri.	
Prin	urmare,	în	perioada	adolescenţei	am	început	să	le	caut.

În	mediul	în	care	am	crescut	eu,	toată	lumea	părea	să	fie	interesată	
de	 religie,	 aşa	 că	 mă	 gândeam	 că	 poate	 voi	 găsi	 răspunsurile	 la	
întrebările	 mele	 dacă	 sunt	 religios.	 M-am	 implicat	 în	 activităţile	
bisericii	în	proporţie	de	o	sută	cincizeci	la	sută.	Mergeam	la	biserică	
ori	 de	 câte	 ori	 erau	 deschise	 uşile	 –	 dimineaţa,	 după-amiaza	 sau	
seara.	Însă	probabil	că	am	ales	biserica	greşită,	pentru	că	în	ea	mă	
simţeam	mai	rău	decât	în	afara	ei	Crescând	la	o	fermă	din	Michigan,	
am	moştenit	 un	 spirit	 practic	 rural	 care	 spune	 că	 atunci	 când	un	
lucru	nu	merge,	 trebuie	să	scapi	de	el.	Aşa	că	m-am	debarasat	de	
religie.

Apoi	m-am	gândit	 că	 educaţia	 ar	putea	deţine	 răspunsurile	 la	
căutarea	mea	după	sensul	vieţii,	aşa	că	m-am	înscris	la	o	universitate.	
În	 curând	 am	 devenit	 studentul	 cel	 mai	 antipatizat	 de	 profesori.	
Îi	 reţineam	 în	birourile	 lor	 şi	 îi	băteam	 la	 cap	 să	 îmi	 răspundă	 la	
întrebări.	 Când	 mă	 vedeau	 venind,	 stingeau	 lumina,	 coborau	
jaluzelele	şi	 încuiau	uşa.	La	universitate	poţi	 învăţa	multe	 lucruri,	
însă	 eu	 nu	 am	 găsit	 răspunsurile	 pe	 care	 le	 căutam.	 Profesorii	 şi	
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colegii	mei	aveau	la	fel	de	multe	probleme,	frustrări	şi	întrebări	fără	
răspuns	ca	şi	mine.

Într-o	 zi,	 am	 văzut	 în	 campus	 un	
student	care	purta	un	tricou	cu	inscripţia:	
„Nu	mă	urmaţi	pe	mine;	sunt	rătăcit.“	
Aşa	mi	se	părea	că	este	toată	lumea	de	
la	 universitate.	 Educaţia,	 am	 tras	 eu	
concluzia,	nu	constituie	răspunsul.

Am	început	să	mă	gândesc	că	poate	aş	putea	găsi	fericirea	şi	sensul	
vieţii	în	prestigiu.	Îmi	voi	găsi	o	cauză	nobilă,	mă	voi	dedica	ei	şi,	în	
acest	timp,	voi	deveni	celebru	în	campus.	Oamenii	cu	cel	mai	mare	
prestigiu	 din	 universitate	 erau	 liderii	 studenţilor,	 care	 deţineau	 şi	
controlul	asupra	banilor.	Aşa	că	am	fost	ales	în	diferite	funcţii.	Era	o	
experienţă	euforică	să	cunosc	pe	toată	lumea	din	campus,	să	iau	decizii	
importante,	să	cheltuiesc	banii	universităţii	–	aducând	vorbitorii	pe	
care	îi	doream	eu	–	şi	banii	studenţilor	–	organizând	petreceri.

Însă	entuziasmul	produs	de	dobândirea	prestigiului	a	trecut,	cum	
s-au	 destrămat	 şi	 toate	 celelalte	 lucruri	 pe	 care	 le	 încercasem.	 Mă	
trezeam	luni	dimineaţa,	de	obicei	cu	o	durere	de	cap	din	cauza	nopţii	
precedente,	fi	ind	îngrozit	de	ideea	că	îmi	stau	înainte	încă	cinci	zile	
nefericite.	Rezistam	cu	greu	de	luni	până	vineri,	trăind	numai	pentru	
petrecerile	din	nopţile	de	vinerea,	sâmbăta	şi	duminica.	Apoi,	în	zilele	
de	luni,	acest	ciclu	lipsit	de	sens	începea	din	nou.

Nu	lăsam	să	se	vadă	că	viaţa	mea	este	lipsită	de	sens;	eram	prea	
mândru	ca	să	arăt	asta.	Toţi	credeau	că	sunt	cea	mai	fericită	persoană	
din	 campus.	 Nu	 bănuiau	 niciun	 moment	 că	 fericirea	 mea	 era	 o	
mascaradă.	Ea	depindea	de	împrejurările	în	care	mă	afl	am.	Dacă	îmi	

mergea	foarte	bine,	mă	simţeam	foarte	
bine.	Când	îmi	mergea	rău,	mă	simţeam	
rău.	Numai	că	nu	lăsam	să	se	vadă	acest	
lucru.

Eram	asemenea	unei	bărci	pe	ocean,	
împinsă	de	valuri	încoace	şi	încolo.	Nu	
aveam	 cârmă	 –	 nu	 aveam	 direcţie	 sau	

control.	 Însă	 nu	 puteam	 găsi	 pe	 nimeni	 care	 să	 trăiască	 altfel.	 Nu	
găseam	pe	nimeni	care	să	îmi	poată	spune	cum	să	trăiesc	altfel.	Eram	

Tu ce crezi?
Eşti de-acord cu Toma 
d’Aquino că „În � ecare 
su� et există o sete după 
fericire şi sens în viaţă”?

Toţi credeau că sunt cea 
mai fericită persoană 
din campus. Nu bănuiau 
niciun moment că fericirea 
mea era o mascaradă.
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frustrat.	 Nu,	 era	 mai	 rău	 decât	 atât.	 Există	 un	 termen	 puternic	 ce	
poate	descrie	viaţa	pe	care	o	trăiam:	iad.

Cam	în	această	perioadă	am	întâlnit	un	grup	mic	de	oameni	–	opt	
studenţi	şi	două	cadre	didactice	–	care	păreau	diferiţi	de	ceilalţi.	Păreau	
să	ştie	cine	sunt	şi	unde	merg.	Şi	aveau	convingeri.	Este	înviorător	să	
găseşti	oameni	cu	convingeri,	iar	mie	îmi	plăcea	să	fi	u	în	preajma	lor.	
Admir	oamenii	care	cred	 în	ceva	şi	 iau	poziţie	 în	favoarea	crezului	
lor,	chiar	dacă	eu	personal	nu	sunt	de	acord	cu	convingerile	pe	care	
le	au	ei.

Îmi	 era	 limpede	 faptul	 că	 aceşti	
oameni	 aveau	 ceva	 ce	 eu	 nu	 aveam.	
Erau	neîndurător	de	fericiţi.	Şi	fericirea	
lor	nu	fl	uctua	în	funcţie	de	împrejurările	
vieţii	de	la	universitate,	ci	era	constantă.	
Păreau	să	posede	o	sursă	 interioară	de	
bucurie	 şi	 mă	 întrebam	 de	 unde	 vine	
ea.

Şi	am	observat	încă	ceva	la	ei	–	atitudinile	şi	comportamentul	lor	
unii	faţă	de	alţii.	Iubeau	cu	adevărat	–	şi	nu	numai	că	se	iubeau	unii	
pe	alţii,	ci	îi	iubeau	şi	pe	cei	care	nu	făceau	parte	din	grupul	lor.	Nu	
mă	refer	la	faptul	că	ei	vorbeau	doar	despre	dragoste,	ci	se	implicau	în	
problemele	altora,	ajutându-i	în	nevoile	şi	problemele	lor.	Totul	îmi	
era	complet	străin	şi	totuşi	mă	atrăgea	nespus	de	mult.

La	fel	ca	majoritatea	oamenilor,	când	văd	ceva	ce	nu	am,	dar	îmi	
doresc,	 încep	să	caut	un	mod	prin	care	aş	putea	obţine	ceea	ce-mi	
doresc.	Aşa	 că	m-am	hotărât	 să	mă	 împrietenesc	 cu	 aceşti	oameni	
interesanţi.

După	 câteva	 săptămâni	 mă	 afl	am	
la	 o	 masă	 de	 la	 sediul	 asociaţiei	
studenţeşti	 şi	 discutam	 cu	 o	 parte	
dintre	 membrii	 grupului.	 Conversaţia	
a	atins	şi	subiectul	„Dumnezeu“.	Eram	
destul	de	sceptic	şi	nesigur	cu	privire	la	
acest	subiect,	aşa	că	am	luat	o	înfăţişare	
foarte	fl	egmatică.	M-am	lăsat	pe	spate	
în	scaun,	comportându-mă	de	parcă	sub	nicio	formă	nu	aş	fi		putut	fi		

Tu ce crezi?
Ţie îţi place să stai în 

preajma oamenilor cu 
convingeri? De ce este 

înviorător să lucrezi 
cu astfel de oameni? 

Sau de ce ţi se pare 
frustrant?

„Ah, creştinismul! Ăsta e 
pentru cei slabi de minte, 

nu pentru intelectuali.” 
Bineînţeles, dincolo de 
toată fanfaronada, îmi 

doream cu adevărat ceea 
ce aveau ei.
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mai	 indiferent	de	atât.	„Ah,	creştinismul!“	am	spus	eu	cu	aroganţă.	
„Ăsta	e	pentru	cei	slabi	de	minte,	nu	pentru	intelectuali.“	Bineînţeles,	
dincolo	de	toată	fanfaronada,	îmi	doream	cu	adevărat	ceea	ce	aveau	ei,	
însă	orgoliul	mă	împiedeca	să-i	las	să	vadă	imperiozitatea	dureroasă	
a	nevoii	mele.	Subiectul	mă	deranja,	 însă	nu	puteam	renunţa	 la	 el.	
Aşa	că	m-am	întors	spre	unul	din	membrii	grupului,	o	fată	frumoasă	
(eu	 credeam	 că	 toţi	 creştinii	 sunt	 urâţi),	 şi	 i-am	 pus	 următoarea	
întrebare:

—	Spune-mi,	de	ce	eşti	atât	de	diferită	de	toţi	ceilalţi	studenţi	şi	
de	tot	personalul	din	acest	campus?	Ce	ţi-a	schimbat	viaţa?

Fără	 ezitare	 sau	 jenă,	 ea	 s-a	 uitat	 ţintă	 în	 ochii	mei,	 extrem	de	
serioasă,	şi	a	rostit	două	cuvinte	pe	care	niciodată	nu	mă	aşteptam	să	
le	aud	într-o	discuţie	inteligentă	dintr-un	campus	universitar:

—	Isus	Cristos.
—	Isus	Cristos?	m-am	repezit	eu.	O,	pentru	numele	lui	Dumnezeu,	

nu-mi	veni	mie	cu	prostii	din	astea.	Sunt	sătul	de	religie.	Sunt	sătul	
de	biserică.	Sunt	sătul	de	Biblie.

Imediat,	ea	îmi	ripostă:
—	Nu	am	spus	religie,	am	spus	Isus	

Cristos!
Ea	 scotea	 în	 evidenţă	 ceva	 ce	 eu	

nu	 ştiusem	 până	 atunci:	 creştinismul	
nu	 este	 o	 religie.	 Religia	 are	 legătură	
cu	 faptul	 că	 oamenii	 încearcă	 să	
ajungă	 la	 Dumnezeu	 prin	 fapte	 bune.	
Creştinismul	 are	 legătură	 cu	 faptul	 că	

Dumnezeu	vine	la	oameni	prin	Isus	Cristos.
Eu	nu	credeam	asta.	Nici	măcar	pentru	o	clipă.	Şocat	de	curajul	şi	

convingerea	acestei	tinere,	mi-am	cerut	scuze	pentru	atitudinea	mea.
—	Dar	sunt	sătul	până	peste	cap	de	religie	şi	de	oamenii	religioşi,	

i-am	explicat	eu.	Nu	vreau	să	am	nimic	de-a	face	cu	ei.
Atunci	noii	mei	prieteni	mi-au	lansat	o	provocare	incredibilă.	M-au	

somat	să	 fac	o	analiză	 riguroasă	şi	 intelectuală	a	afirmaţiilor	 lui	 Isus	
Cristos	–	că	El	este	Fiul	lui	Dumnezeu;	că	a	avut	un	trup	uman	şi	a	
trăit	printre	oameni;	că	a	murit	pe	cruce,	a	fost	îngropat	şi	după	trei	zile	
a	înviat;	că	este	viu	şi	poate	schimba	viaţa	unui	om	chiar	şi	astăzi.

Creştinismul nu este 
o religie. Religia are 
legătură cu faptul că 
oamenii încearcă să 
ajungă la Dumnezeu prin 
fapte bune. Creştinismul 
are legătură cu faptul că 
Dumnezeu vine la oameni 
prin Isus Cristos.
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Credeam	că	această	provocare	este	o	glumă.	Orice	om	înzestrat	cât	
de	 cât	 cu	 judecată	 ştia	 că	 creştinismul	
se	 întemeiază	 pe	 un	 mit.	 Credeam	 că	
numai	un	idiot	ambulant	ar	putea	crede	
mitul	 că	 Cristos	 a	 înviat	 din	 morţi.	
Aşteptam	 cu	 nerăbdare	 ca	 creştinii	 să	
ia	cuvântul	la	curs,	ca	să	îi	pot	desfi	inţa.	
Credeam	că	dacă	un	creştin	ar	avea	chiar	şi	un	neuron,	şi	acela	ar	muri	
de	singurătate.

Însă	 am	 acceptat	 provocarea	 prietenilor	 mei,	 mai	 mult	 din	
maliţiozitate,	ca	să	dovedesc	că	nu	au	dreptate.	Eram	convins	că	mitul	
creştin	 nu	 va	 rezista	 în	 faţa	 dovezilor.	 Făceam	 studii	 pregătitoare	
pentru	drept	şi	ştiam	câte	ceva	despre	dovezi.	Voiam	să	investighez	
în	detaliu	 învăţăturile	creştinismului	şi	 să	desfi	inţez	apoi	 religia	 lor	
falsă.

Am	decis	să	încep	cu	Biblia.	Ştiam	că	dacă	aş	reuşi	să	strâng	nişte	
dovezi	 incontestabile	că	Biblia	nu	este	o	sursă	demnă	de	încredere,	
întregul	creştinism	s-ar	prăbuşi.	Desigur,	
creştinii	 îmi	puteau	 arăta	 că	Scriptura	
lor	spune	că	Cristos	S-a	născut	dintr-o	
fecioară,	 că	 a	 săvârşit	 minuni	 şi	 că	 a	
înviat	din	morţi.	Dar	la	ce	folosea	asta?	
Dacă	 puteam	 demonstra	 că	 Scriptura	
nu	este	demnă	de	 încredere	din	punct	
de	 vedere	 istoric,	 atunci	 puteam	 demonstra	 că	 creştinismul	 este	 o	
fantezie	născocită	de	nişte	visători	religioşi.

Am	luat	în	serios	provocarea.	Am	făcut	luni	întregi	de	cercetări.	
Am	 întrerupt	 chiar	 şi	 şcoala	 pentru	 o	 perioadă	 ca	 să	 studiez	 în	
bibliotecile	 europene	 bogate	 în	 surse	 istorice.	 Şi	 am	 găsit	 dovezi.	
Dovezi	 din	 abundenţă.	 Dovezi	 pe	 care	 nu	 le-aş	 fi		 crezut	 dacă	 nu	
le-aş	fi		văzut	cu	ochii	mei.	În	cele	din	urmă,	am	ajuns	la	o	singură	
concluzie:	pentru	a	rămâne	onest	din	punct	de	vedere	intelectual	am	
fost	nevoit	să	recunosc	că	documentele	Vechiului	şi	Noului	Testament	
sunt	scrierile	cele	mai	demne	de	încredere	din	întreaga	Antichitate.	
Şi	dacă	ele	 sunt	demne	de	 încredere,	atunci	cum	rămânea	cu	acest	
om	pe	nume	 Isus,	pe	 care	 eu	 Îl	 clasasem	drept	un	 simplu	 tâmplar	

Tu ce crezi?
Tu cum ai de� ni 

religia?

Dacă aş reuşi să strâng 
nişte dovezi incontestabile 

că Biblia nu este o sursă 
demnă de încredere, 

întregul creştinism s-ar 
prăbuşi.
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dintr-o	 localitate	 izolată,	 dintr-o	 ţară	
mică	 şi	 asuprită,	 un	 om	 care	 fusese	
prins	în	capcana	propriilor	Sale	idei	de	
grandoare?

Am	fost	nevoit	să	recunosc	că	Isus	
Cristos	a	fost	mai mult	decât	un	simplu	
tâmplar.	El	a	fost	tot	ceea	ce	a	pretins	
că	este.

Cercetările	 mele	 nu	 numai	 că	 mi-
au	schimbat	total	perspectiva	intelectuală,	ci	m-au	şi	ajutat	să	găsesc	
răspuns	 la	 cele	 trei	 întrebări	 care	 m-au	 determinat	 să	 pornesc	 în	
căutarea	fericirii	şi	a	sensului	vieţii.	Însă,	după	cum	spune	Paul	Harvey,	
acesta	este	„restul	poveştii“.	Îţi	voi	spune	totul	despre	aceste	lucruri	la	

fi	nalul	acestei	cărţi.	Mai	întâi,	vreau	să	
îţi	împărtăşesc	esenţa	a	ceea	ce	am	afl	at	
în	 lunile	 mele	 de	 cercetare,	 pentru	 ca	
şi	tu	să	vezi	că	creştinismul	nu	este	un	
mit,	nu	 este	 fantezia	unor	 visători	 sau	
o	 farsă	pregătită	unor	oameni	 slabi	de	
minte.	Este	un	adevăr	de	neclintit.	Şi	îţi	
garantez	că	atunci	când	vei	accepta	acest	

adevăr,	vei	fi		pe	punctul	de	a	găsi	răspuns	la	următoarele	trei	întrebări:	
Cine	sunt	eu?	Care	îmi	este	scopul?	Care	îmi	este	destinul?

Şi am găsit dovezi. Dovezi 
din abundenţă. Am fost 
nevoit să recunosc că 
documentele Vechiului 
şi Noului Testament sunt 
scrierile cele mai demne 
de încredere din întreaga 
Antichitate.

Tu ce crezi?
Dacă Dumnezeu 
a devenit om, care 
ar �  cea mai bună 
modalitate de a 
comunica e� cient cu 
creaţia Sa?


