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“Fiindcă	  atât	  de	  mult	  a	  iubit	  Dumnezeu	  lumea,	  încât	  a	  dat…”	  

Am	  întâlnit	  un	  autor	  adventist	  care	  ne	  avertizează	  că	  versetul	  din	  Ioan	  3:16	  s-‐ar	  putea	  
să	  fie	  cel	  mai	  neînţțeles	  verset	  din	  toată	  Biblia.	  Nu	  ar	  fi	  exclus	  ca	  tocmai	  neînţțelegerea	  acestui	  
verset	  să	  fie	  la	  temelia	  concepţției	  larg	  răspândite	  în	  creştinism	  că	  moartea	  este	  o	  pedeapsă	  
din	  partea	  lui	  Dumnezeu.	  Milioane	  au	  pierit	  pe	  planeta	  noastră,	  confuzi,	  furioşi	  sau	  
dezamăgiţți	  în	  faţța	  acestei	  sumbre	  perspective.	  Ideea	  că	  Dumnezeu	  va	  nimici	  pe	  toţți	  cei	  ce	  se	  
opun	  planurilor	  Sale	  a	  produs	  milioane	  de	  rebeli,	  atei	  sau	  creştini.	  Dar,	  mult	  mai	  grav,	  
această	  idee	  a	  produs	  o	  categorie	  şi	  mai	  vastă,	  mult	  mai	  greu	  de	  trezit	  la	  realitate:	  Servitori	  
motivaţți	  mai	  mult	  de	  teamă	  decât	  de	  dragoste.	  Bisericile	  de	  astăzi	  sunt	  pline	  de	  oameni	  
veniţți	  doar	  de	  teama	  focului	  veşnic	  promis	  şi	  promovat	  de	  nenumăratele	  campanii	  de	  
evanghelizare.	  

Acest	  concept,	  pedeapsă	  impusă,	  a	  fost	  laitmotivul	  teologiei	  secolului	  20	  cu	  privire	  la	  
caracterul	  lui	  Dumnezeu.	  S-‐a	  considerat	  că	  acolo	  unde	  are	  loc	  o	  călcare	  a	  legii,	  este	  nevoie	  ca	  
Dumnezeu	  să	  intervină	  prin	  pedeapsă	  spre	  a	  păstra	  ordinea	  pe	  acest	  pământ.	  Deşi	  ni	  s-‐a	  
spus	  clar	  că	  „pedeapsa	  care	  ne	  dă	  pacea	  a	  căzut	  peste	  El.”	  Deşi	  ni	  s-‐a	  spus	  clar	  că	  acţțiunea	  lui	  
Dumnezeu	  este	  ca,	  prin	  harul	  lui	  Hristos	  şi	  prin	  rănile	  lui	  Dumnezeu,	  să	  fim	  tămăduiţți.	  

S-‐a	  răsturnat	  turnul	  din	  Siloam	  peste	  oameni	  şi	  i-‐a	  omorât?	  Nu	  Dumnezeu	  l-‐a	  
răsturnat.	  Au	  căzut	  turnurile	  din	  New	  York?	  Nu	  Dumnezeu	  le-‐a	  răsturnat.	  S-‐au	  prăvălit	  apele	  
de	  sus	  peste	  Noe	  şi	  ai	  lui?	  Nu	  Dumnezeu	  le-‐a	  prăvălit.	  Acestea	  sunt	  consecinţțele	  naturale	  ale	  
umblării	  fără	  Dumnezeu,	  acolo	  unde	  harul	  lui	  este	  gonit,	  respins,	  limitat.	  

Vedem	  că	  Dumnezeu	  a	  folosit	  violenţța	  peste	  tot	  în	  Vechiul	  Testament.	  Subit,	  după	  
Golgota,	  dintr-‐o	  dată	  avem	  alte	  explicaţții	  pentru	  catastrofele	  care	  au	  decimat	  milioane	  de	  
vieţți.	  A	  fost	  războiul,	  a	  fost	  ciuma	  bubonică,	  a	  fost	  Inchiziţția,	  a	  fost	  nazismul,	  a	  fost	  comunismul,	  
a	  fost	  cutremurul,	  vulcanul,	  inundaţția,	  poluarea,	  bomba	  atomică,	  teroriştii,	  asteroidul.	  Dintr-‐
o	  dată	  Dumnezeu	  a	  dispărut	  de	  pe	  scenă.	  A	  fost	  îmbunat	  de	  Fiul	  Său	  jertfit?	  Sau	  Şi-‐a	  dat	  
seama	  că	  în	  Vechiul	  Testament	  a	  cam	  abuzat	  de	  putere	  şi	  Şi-‐a	  schimbat	  atitudinea?	  

De	  câte	  nebunii	  ne-‐ar	  salva	  înţțelegerea	  corectă	  a	  formulei	  „pedeapsă	  impusă	  vs	  
consecinţță	  naturală.”	  


