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Fiului meu, Scottie.
Te iubesc şi sunt atât de mândru de tine!

Sean McDowell
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Imaginează-ţi că un extraterestru inteligent vine de undeva, din 
spaţiu, să viziteze planeta noastră şi petrece câţiva ani într-o 

călătorie în jurul Pământului. Scopul vizitei sale este de a afl a cât 
mai multe despre noi, de a ne cerceta istoria şi de a face observaţii 
în legătură cu situaţia vieţii pe Pământ. Imaginează-ţi, de asemenea, 
că ghizii umani ai extraterestrului l-ar feri în mod deliberat de orice 
contact cu creştinii, i-ar ascunde orice informaţie despre creştinism şi 
toate datele despre istoria creştină. Ce ar observa acest extraterestru şi 
care ar fi  concluziile la care ar ajunge în urma observaţiilor sale?

Ar călători prin America şi Europa de Vest şi ar vedea culturile 
acestora în declin, societăţi dezbinate în care oamenii îşi urmăresc 
propriul interes. Ar observa oameni cufundaţi în plăceri şi distracţii, 
ignorând, în acelaşi timp, nevoile umane şi sărăcia crescândă din jurul lor, 
nereuşind să menţină relaţii bune şi eşuând tot mai mult în imoralitate. 
Ar vedea vile imense în comunităţi îngrădite, ai căror locuitori privesc 
cu indiferenţă spre mahalalele întinse dominate de sărăcie, mizerie și 
deznădejde. Ar vedea o rată crescută a criminalităţii şi o corupţie din ce 
în ce mai mare în toate păturile societăţii. Ar vedea ravagiile produse în 
fi ecare oraş de consumul de droguri şi de crime.

Introducere:
Învierea lui Cristos – singura 

speranţă a omenirii
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În călătoria sa prin Africa, extraterestrul ar parcurge ţări în care 
mase de oameni înfometaţi, printre care se afl ă şi copii, mor zilnic în 
timp ce conducătorii lor se îmbogăţesc prin corupţie şi lăcomie. Ar 
întâlni naţiuni întregi în care tinerii sunt distruşi de epidemii, mai 
ales de SIDA. În Orientul Mijlociu, ar vedea represiunea ucigătoare a 
diferitelor religii, opresiunea şi tortura îndreptate împotriva femeilor 
şi alte lupte interne, confruntări între conducătorii tribali în societăţi 
caracterizate de o bogăţie incredibilă în petrol. În Orientul Îndepărtat, 
ar găsi şi mai multă tiranie la vârf, represiune şi genocid. În India, ar 
găsi o sărăcie cruntă şi deznădejdea provocate de un sistem de caste 
care împiedică progresul. 

Studiind istoria planetei noastre, vizitatorul nostru extraterestru 
ar detecta imediat un tipar care se repetă în istoria lumii. Naţiunile 
se nasc, cresc pline de speranţă şi idealism, elaborează legi foarte 
bune, pun bazele artei şi bunăstării cetăţenilor lor, apoi se degradează 
pe măsură ce bogăţia duce la dezbinare egoistă, corupţie şi declin, 
până ce societatea se prăbuşeşte în cele din urmă şi se transformă 
în ruine. El va vedea cum se repetă acest tipar de nenumărate ori în 
toate marile civilizaţii din trecut şi prezent: Egipt, Sumeria, Asiria, 
Babilon, Persia, Grecia, Roma, Bizanţ, Anglia şi America. Ar vedea 
războaie nesfârşite, de proporţii mai mici sau mai mari, pentru care au 
plătit cu viaţa nenumăraţi oameni, şi care au devastat societăţile timp 
de mai multe generaţii. Ar vedea diferite epidemii care s-au răspândit 
de-a lungul continentelor şi au nimicit procente uriaşe din populaţie. 
Ar vedea ura şi genocidul perpetuate de tirani precum Stalin, Hitler 
sau liderii triburilor africane. 

Nu încape îndoială că vizitatorul nostru extraterestru nu 
ar întrezări nicio speranţă pentru planeta aceasta. Ar percepe 
existenţa, în inima omului, a unui defect cu potenţial distrugător, 
care poate duce la repetarea acestor tipare îngrozitoare până când 
fi e oamenii se vor distruge unii pe alţii, fi e se va răci Soarele. S-ar 
îmbarca pe nava sa şi ar porni înapoi spre planeta sa, clătinând din 
cap cu gândul la situaţia total deznădăjduită în care se afl ă lumea 
noastră. 

De fapt, nu este nevoie să invităm un extraterestru pe Pământ 
pentru a demonstra starea de deznădejde a planetei noastre fără 
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creştinism. Am ales acest scenariu doar pentru a obţine un efect 
dramatic. Am fi  putut la fel de bine să privim lumea prin ochii multor 
necredincioşi care văd suferinţa, distrugerea, tragediile vieţii pe 
Pământ sub forma cercului fără sfârşit al unei existenţe fără sens. De 
exemplu, iată cum sună comentariul postat de o fată necredincioasă 
pe o pagină de internet ce propagă ateismul:

„Sunt confuză... Am crezut mereu că ştiinţa va fi  leacul 

pentru toate problemele mele, dar nu ştiu dacă pot continua să 

trăiesc fără viaţa veşnică. Bănuiesc că trebuie să găsesc singură 

o cale de a răzbi prin această existenţă fără rost. Mi-aş dori 

să cunosc pe cineva care să-mi arate calea spre viaţa veşnică. 

Însă dacă ştiinţa nu poate furniza răspunsurile, atunci cine 

sau ce o poate face? (Oftat.) Nu vi se pare că există o putere 

superioară care dă sens vieţilor noastre? Ei bine, ştiinţa spune 

că nu există, deci nu există.“¹

Aceasta este pe scurt problema. Dacă viaţa, aşa cum o vede omul 
acum, pe această planetă marcată de nefericire, este tot ce există, 
atunci într-adevăr existenţa este lipsită de sens şi omul trebuie să 
„găsească singur o cale“, cum spunea fata aceasta. Ea îşi dă seama că 
există un lucru care ar putea conferi un sens tuturor lucrurilor: viaţa 
veşnică. Cândva, ea s-a aşteptat ca ştiinţa să găsească o soluţie pentru 
ca oamenii să trăiască veşnic, dar a ajuns să înţeleagă că acest lucru 
nu este posibil. Îşi doreşte să existe o putere superioară, de un fel sau 
altul, care să o asigure că are viaţa veşnică, pentru că numai o viaţă 
binecuvântată, fără sfârşit ar putea da sens nefericitei existenţe din 
prezent.

Mulţi şi-au găsit alinare în această lume plină de necazuri 
visând la societăţi ideale în care să domnească pacea şi buna învoire, 
unde viaţa capătă sens, unde nu există durere şi moarte şi viitorul 
nu are sfârşit. Le cunoaştem cu toţii numele: Atlantida, Arcadia, 
Utopia, El Dorado, chiar şi Camelot, locuri în care, pentru o clipă 
luminoasă şi trecătoare, totul este exact aşa cum ar trebui să fi e. 
Dar pentru majoritatea celor deznădăjduiţi, aceste visuri sunt doar 
simple dorinţe amăgitoare. Nu există o astfel de societate perfectă. 
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Până şi istoria Camelotului, care este posibil să fi  fost adevărată, 
arată zădărnicia unor astfel de visuri.

În istoria Camelotului, regele Arthur şi sfătuitorul său, Merlin, 
instaurează o nouă împărăţie bazată pe onoare, ajutorarea săracilor, 
salvarea celor întemniţaţi, înălţarea celor călcaţi în picioare, 
administrarea dreptăţii şi a milei şi o existenţă desfăşurată în pace 
şi armonie. Dar la scurtă vreme după instaurarea împărăţiei, ies la 
iveală câteva defecte fatale: pofta, singura slăbiciune a nobilului 
Lancelot, şi ciuda şi invidia, cancerul din inima proscrisului 
Mordred. Astfel, regatul Camelot decade, ros din însuşi miezul său 
de aceste defecte capitale, lăsându-ne cu o imagine în miniatură 
a fi ecărei civilizaţii care a existat sau va exista vreodată pe acest 
pământ.

Ulti ma mare speranţă a omenirii
A existat, la un moment dat în istorie, un grup de credincioşi care 

au avut încredere în Cineva despre care credeau cu ardoare că va 
schimba lumea în bine cu adevărat. O mână de evrei evlavioşi credeau 
că Isus era Mesia, Eliberatorul care urma să înlăture jugul asupritor 
al romanilor şi să întemeieze o împărăţie permanentă şi cu adevărat 
sfântă, pe acest pământ. Profetul lor, Isaia, prezisese în scrierile antice 
evreieşti că Mesia va veni să restaureze toate lucrurile, transformând 
lumea într-un paradis în care nu va mai fi  luptă, oprimare, teamă sau 
moarte (vezi Is. 11; 35). Tot pământul va fi  din nou o grădină virgină, 
un loc în care toţi vor trăi veşnic în pace. 

Imaginaţi-vă teribila stare mentală şi emoţională a grupului aceluia 
mic de discipoli în timp ce priveau cum Mesia, Eliberatorul lor, Îşi 
dădea ultima sufl are chinuit, atârnat pe o cruce romană, pentru a muri 
ca un tâlhar de rând. Îl aveau în faţa lor pe Făcătorul de minuni care 
demonstrase că putea porunci naturii, putea vindeca boli, învia morţi 
şi înmulți hrana cu un cuvânt sau un gest. Ei renunţaseră la tot pentru 
a-L urma. Iată-L pe Regele despre care crezuseră că va restaura 
împărăţia lui Israel. Dar acum Îl vedeau ţintuit pe o cruce. Murind. 
Şi odată cu El mureau toate speranţele pe care ei şi le puseseră în El. 
Probabil că s-au simţit şi ei asemenea fetei citate mai sus. Viaţa li se 
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părea fără sens. Totul era lipsit de speranţă. Părea să nu existe nicio 
cale de ieşire din existenţa lor absurdă, nicio cale spre o viaţă eternă, 
ideală. 

Dar pe crucea aceea, în ziua aceea, a atârnat cu mult mai mult 
decât soarta discipolilor sau a lui Israel. Soarta întregii rase umane şi a 
speranţelor sale într-un mâine luminos şi într-o viaţă de după moarte 
a atârnat acolo, alături de Cristos. El era ultima speranţă a omenirii. 
Căci omul care murea pe crucea aceea era Cel despre care Dumnezeu 
promisese că va conduce toată omenirea dintr-o existenţă caracterizată 
de durere şi nefericire într-o viaţă plină de fericire eternă. Dar acum, 
odată cu moartea Sa, părea că le erau spulberate toate speranţele. 
Viaţa veşnică era doar un simplu vis. Moartea avea să domnească 
veşnic. Speranţa că Mesia cel promis avea să elibereze omenirea din 
lanţurile întunericului părea să fi  fost distrusă. Presupusul Mântuitor 
era mort şi speranţa eliberării fusese îngropată odată cu El. 

Cea mai mare surpriză a omenirii
Maria Magdalena a fost o femeie care I-a rămas loială lui Cristos 

până la sfârşit. El scosese şapte demoni din ea şi din acel moment ea 
L-a urmat cu recunoştinţă şi din toată inima. A susţinut fi nanciar 
lucrarea Sa şi a crezut că El era Cel pe care Dumnezeu Îl alesese 
pentru a aduce pacea eternă în lume. A stat la picioarele crucii şi a 
fost martora execuţiei crude şi nedrepte a Stăpânului său, iar acum 
viaţa sa era cuprinsă de o tulburare cumplită. Ea se numărase printre 
discipolii cei mai devotaţi ai lui Isus şi o chinuia teribil să-L vadă 
dispreţuit în felul acesta. 

După ce soldaţii romani s-au convins că Isus era mort, L-au 
dat jos de pe cruce şi au dat trupul unui evreu bogat pentru a fi  
pus într-un mormânt nou. Maria a părăsit scena tristă hotărâtă 
să viziteze mormântul după ce se va fi  încheiat înmormântarea. 
Duminică dimineaţa, devreme, ea s-a dus la mormânt şi acolo a 
primit o altă lovitură. Nu numai că Isus fusese omorât pe nedrept, 
dar, spre disperarea ei, mormântul era deschis şi trupul dispăruse. 
Temându-se că furase cineva trupul, a alergat la Petru şi la Ioan, doi 
dintre discipolii lui Isus, cărora le-a spus ce văzuse. Cu o neîncredere 
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totală, cei doi bărbaţi au alergat la mormânt pentru a verifi ca personal 
istorisirea ei.

Odată ajunşi acolo, ei au văzut că veşmintele mortuare erau neatinse 
şi golite de conţinutul lor, dar trupul era de negăsit. Înspăimântaţi şi 
cuprinşi de confuzie, cei doi ucenici s-au întors acasă. Dar Maria a 
rămas în urmă. A mai aruncat o ultimă privire în mormânt şi ceea ce 
a văzut a uluit-o: în mormânt se afl au doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine 
de un alb strălucitor. „Pentru ce plângi?“ au întrebat-o îngerii. Ea a 
răspuns: „Pentru că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus“ 
(Ioan 20:13).

S-a întors şi a văzut ceva şi mai remarcabil: Isus Se afl a chiar 
acolo, în faţa ei, viu! Dar, în mod ciudat, în loc să-L recunoască, ea 
a crezut că este un grădinar. Poate că nu vom şti niciodată de ce nu 
L-a recunoscut. Poate că avea ochii înlăcrimaţi. Poate că era întuneric 
încă. Poate că nici măcar nu L-a privit cu atenţie. Sau poate că 
Dumnezeu a împiedicat-o să înţeleagă cine era. Isus i-a pus aceeaşi 
întrebare pe care i-o adresaseră şi îngerii: „Femeie, de ce plângi?“ Cu 
aceeaşi ignoranţă privitoare la identitatea Sa, ea a răspuns încetişor: 
„Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi mă voi duce 
să-L iau“ (Ioan 20:15). Este limpede că Maria era nedumerită şi 
întristată. Îl iubise mult pe Isus şi dorea să împlinească tot ce mai era 
de făcut pentru El. 

Dar apoi, într-o clipă de o infi nită tandreţe, Isus chemat-o pe nume: 
„Marie!“ i-a spus El. „Învăţătorule!“ a strigat şi ea, recunoscându-L 
de îndată. A alergat spre El şi L-a îmbrăţişat radiind de bucurie (vezi 
Ioan 20:16). 

Isus cel viu stătea în trup în faţa Mariei, pentru că moartea nu L-a 
putut ţine legat pe Mesia cel promis. Dumnezeu L-a înviat pentru 
ca El să-Şi împlinească misiunea şi să aducă viaţa veşnică unei lumi 
bolnave şi muribunde. 

De ce are învierea lui Cristos o importanţă crucială?
Când Cristos era pe cruce, totul părea pierdut, de parcă moartea 

ar fi  ieșit câştigătoare. Dar după trei zile în mormântul unui om 
bogat, Isus S-a arătat din nou viu! Vestea era atât de şocantă încât 
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ucenicii au refuzat să creadă până când El nu li S-a înfăţişat personal 
şi până nu i-a lăsat să-I atingă rănile cu mâinile lor. Apoi Isus a făcut 
o afi rmaţie uimitoare pentru ucenicii Săi: va veni o zi în care şi ei vor 
avea trupuri înviate, la fel ca al Său. Trupuri care nu se vor deteriora, 
nu vor îmbătrâni şi nu vor putrezi. Vor înţelege singura mare speranţă 
care poate înzestra cu semnifi caţie o existenţă altfel lipsită de sens. 
Vor avea o viaţă nouă, în care nu va mai exista moarte sau durere, în 
prezenţa eternă a unui Dumnezeu iubitor.

Aceasta este marea speranţă pe care o oferă creştinismul unei 
lumi fără speranţă: o viaţă de apoi fără durere şi suferinţă, plină de 
o bucurie fără margini. Aşa cum vom explica mai târziu, în felul 
acesta descrie Biblia raiul. Raiul este un loc plin de binecuvântări 
care întrec orice imaginaţie. Este un loc al extazului şi împlinirii. 
Când vom ajunge în cer, vom spune cu toţii: „Pentru aceasta am 
fost creaţi!“ Biblia se referă la viaţa de apoi cu o anticipare plină de 
bucurie. Creştinii aşteaptă cu nerăbdare ziua în care vor fi  şterse toate 
lacrimile. Această credinţă în rai nu este o idee iluzorie născocită 
pentru a ne face să ne simţim bine, precum Utopia, Arcadia sau 
El Dorado; este o convingere zidită pe dovezi solide. Vom explora 
aceste dovezi în partea a treia a cărţii. 

Dacă privim la durerea şi necazurile din prezent în lumina vieţii 
veşnice din ceruri, vom fi  în stare să trecem peste circumstanţe care 
altfel ni s-ar părea lipsite de orice speranţă. Aşa cum spunea Maica 
Tereza, cu îndrăzneală: „Din cer, chiar şi cea mai nefericită viaţă de 
pe pământ va arăta ca o singură noapte proastă petrecută într-un 
hotel inconfortabil!“ Putem găsi încurajare în cuvintele rostite de 
Isus atunci când moartea Îl pândea de după colţ: „În lume veţi avea 
necazuri. Dar îndrăziniţi! Eu am biruit lumea“ (Ioan 16:33). În timp 
ce ne luptăm cu încercări difi cile, ne este de ajutor să ne amintim că 
învierea noastră ne aşteaptă imediat după colţ. 

Promisiunea învierii
„Dar, vei întreba, ce importanță are pentru mine învierea lui 

Cristos? El pretinde că a înviat din morţi. Dacă-i așa, este într-adevăr 
un fapt uluitor, dar, la urma urmei, şi ce dacă? Ce legătură au moartea 
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şi învierea unui om de acum două mii de ani cu mine, care trăiesc 
acum, în secolul al XXI-lea?“

Promisiunea învierii este următoarea: Ceea ce I s-a întâmplat lui 
Cristos ni se poate întâmpla şi nouă. Asemenea Lui, şi noi vom muri, 
dar învierea Lui este o promisiune că moartea nu constituie sfârşitul. 
Învierea Lui este prototipul pentru învierea noastră. Prin moartea Sa, 
El a deschis drumul spre viaţa veşnică şi ne spune că putem călca pe 
urmele paşilor Săi, conduşi de mâna Sa pe întregul drum. Învierea 
ne dă speranţa unui viitor glorios în care nu va mai exista durere sau 
moarte. Paradisul, Arcadia, Utopia, El Dorado sau Camelot, toate 
aceste visuri pot fi  realizate în toată perfecţiunea lor până acum doar 
imaginată. Cele mai îndrăzneţe visuri ale noastre de pace, dragoste şi 
armonie pot fi  împlinite. 

Ştim că acest capitol a dat naştere unor întrebări legate de 
semnifi caţia învierii. De ce a fost necesară? De ce este lumea aceasta atât 
de dată peste cap? Dacă se presupune că învierea rezolvă problemele 
lumii, de ce încă ne luptăm cu durerea, necazul şi moartea? Cum 
rămâne cu speranţele mele? Vor fi  pierdute acestea după ce voi muri 
şi mă voi afl a în cer? Relaţiile mele vor fi  frânte pentru totdeauna? Şi 
ce se poate spune despre rai? Având în vedere ce ai auzit până acum, 
poate că nu eşti prea încântat să ajungi acolo. Oare este chiar aşa cum 
îl înfăţişează imaginile şi descrierile populare? Voi fi  eu însumi în cer 
sau voi fi  absorbit în Dumnezeu şi voi pierde eul meu conştient? Şi 
iată şi întrebările cu adevărat importante: Cum pot fi  sigur că toate 
acestea sunt adevărate? Cum pot şti cu certitudine că învierea lui Isus 
a avut loc cu adevărat? Cum pot şti că acesta nu este doar un alt vis 
utopic? 

Vă încurajăm să citiţi mai departe. Scopul acestei cărţi este de a vă 
ajuta să găsiţi răspunsul la aceste întrebări de o importanţă crucială. 
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În fi lmul Juriul, care are la bază un cunoscut roman al lui John 
Grisham, Jacob Wood îşi ia rămas-bun de la familia sa într-o 

dimineaţă şi pleacă la muncă, la biroul său de avocatură din centrul 
oraşului. Îi cere secretarei sale un sfat în legătură cu un cadou potrivit 
pentru ziua de naştere a fi ului său. Aşteaptă cu bucurie să petreacă 
o seară amuzantă în familie prilejuită de aniversarea fi ului său. Dar 
planurile lui Jacob nu se vor împlini. În dimineaţa aceea, un bărbat 
înarmat, ieşit din minţi, pătrunde în sediul fi rmei de avocatură şi îl 
împuşcă. 

La fel ca noi toţi, Jacob Wood îşi construise o viaţă în care spera să 
găsească bucurie, fericire, siguranţă, dragoste şi sens în această lume 
prin familia şi profesia sa. Dar totul s-a prăbuşit într-o clipă. Viaţa 
lui s-a sfârşit. Într-o secundă, soţia lui a devenit văduvă, fi ul a rămas 
orfan, iar planurilor sale li s-a pus capăt. 

Acelaşi lucru se întâmplă în fi ecare zi. Oamenii încearcă să-şi 
construiască o viaţă bună, dar planurile le sunt distruse – uneori de 
moarte, ca în cazul lui Jacob Wood, însă de cele mai multe ori de 
evenimente neaşteptate care aruncă o cheie fi xă în angrenajul bine 
pus la punct al motoarelor noastre, aducând cele mai bune planuri 
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Cum au ajuns lucrurile 
să degenereze atât de mult?
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ale noastre într-un impas chinuitor. Ni s-a întâmplat tuturor. Vi s-a 
întâmplat şi vouă. Se va întâmpla din nou. Cu toţii ne-am confruntat 
cu temeri, durere, dezamăgiri şi tragedii imprevizibile. Aproape fi ecare 
dintre noi se luptă cu o formă de suferinţă care nu dispare: o amintire 
nevindecată din copilărie, o relaţie frântă sau destrămată, o problemă 
medicală, un vis năruit. La un moment dat zâmbetul se preschimbă 
în încruntare şi râsul se preface în plâns. Fericirea şi sănătatea se 
transformă brusc în durere şi suferinţă. Toţi vom trăi la un moment 
dat experienţa pierderii unei persoane iubite. Chiar dacă unii dintre 
noi au probabil mai multe dureri şi regrete decât alţii, nimeni nu este 
scutit de rănile şi suferinţa pe care în mod sigur ni le va aduce traiul 
pe această planetă. 

Până şi pământul simte durerea chinuitoare a necazului şi a 
morţii. Geme sub apăsarea unei lumi blestemate de păcat: tornadele 
şi uraganele produc distrugeri de vieţi şi proprietăţi, pâraiele care 
bolborosesc paşnic devin forţe distructive, iar pâlpâirea prietenoasă 
a unui foc de tabără se transformă în infernul unei păduri în fl ăcări, 
mistuind plante, animale şi case. Animalele blânde care au populat 
la început pământul trăind în armonie se sfâşie acum între ele cu 
brutalitate pentru a supravieţui şi a-şi proteja teritoriul. Munţii erup 
şi scuipă cenuşă vulcanică. Cutremurele doboară clădiri. Soarele 
pârjoleşte câmpurile, aduce secetă, nimicire şi mai multă moarte. 

În timp ce ne chinuim să ne construim o viaţă bună în mijlocul 
durerii, suferinţei şi nimicirii, în lăuntrul nostru se face auzită o 
voce care spune: „Toate acestea nu au niciun sens.“ Putem vedea 
toată frumuseţea de pe pământ, putem trăi experienţa bucuriei pe 
care o aduce dragostea şi satisfacţia împlinirii şi să simţim că ceva, 
undeva nu e tocmai în regulă cu felul în care se petrec lucrurile pe 
pământul acesta. Există atâta frumuseţe şi atâtea lucruri bune, încât 
ne întrebăm dacă nu cumva se afl ă vreun rost dincolo de toată durerea 
şi distrugerea pe care le vedem şi le trăim. Pe lângă tornade, uragane 
şi incendii de mari proporţii vedem şi măreţia munţilor, splendoarea 
asfi nţitului, peisajele ample ale preriilor pline de viaţă şi minunăţia 
extraordinară a mărilor agitate. Suntem martorii echilibrului interior 
al naturii şi experimentăm bucuriile prieteniei, familiei şi interacţiunii 
sociale şi ne spunem: „Este atât de mult bine în lumea aceasta… 




