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Este Isus singura cale spre Dumnezeu? 
 

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl [Dumnezeu] decât prin Mine” 
(Ioan 14:6). Aceasta este o afrirmaţie făcută de Domnului Isus şi, din pricina 
exclusivismului ei, este una dintre cele mai dezbătute afirmaţii din Scriptură de către 
membrii altor religii, de către universalişti sau de către unii ecumenici, care susţin că este 
o dovadă de aroganţă să spui că Isus este singura cale spre cer sau că doar în Isus Cristos 
există mântuire. Chiar şi printre creştinii evanghelici există persoane care se simt jenate 
să afirme exclusivitatea mântuirii prin Cristos, în aceste vremuri când inclusivismul, 
pluralismul şi toleranţa sunt cele mai de preţ virtuţi ale lumii seculare. E de modă veche, 
e în dezacord cu tendinţele să spui că există o singură cale spre Dumnezeu, când foarte 
multe voci spun că nu contează pe ce parte a muntelui urci atîta vreme cât te străduieşti să 
ajungi în vârful lui.  
 Astăzi, în postmodernism, oamenii spun: Eu cred ce vreau şi nimeni nu are voie 
să mă judece, pentru că părererile lui nu sunt cu nimic mai bune decât ale mele. Dacă el 
crede că are dreptate şi că deţine adevărul, e treaba lui; eu am adevărul meu şi eu cred că 
am cel puţin la fel de multă dreptate ca şi el. Acest punct de vedere se numeşte relativism. 
Relativismul este opusul absolutului. Adepţii relativismului fac uritucarie la auzirea 
termenului „absolut”, pentru că ei nu cred că există absoluturi universal valabile. În astfel 
de condiţii, adevărul nu este mai mult decât o părere personală, pe care, dacă o ai – spun 
ei – ţi-o respect, dar ar fi bine să o ţii pentru tine. Toate părerile sunt egal valabile, toate 
religiile sunt egal valabile 
 Acum, în astfel de condiţii, a afirma că Isus este singura cale spre cer, iar harul lui 
Dumnezeu şi credinţa în jertfa lui Isus Cristos este singura metodă de mântuire a 
oamenilor, este o afirmaţie extrem de tare, pentru că recunoaşterea acestui fapt, exclude 
orice altă alternativă, orice religie care nu-L acceptă pe Isus ca Domn şi Dumnezeu. Însă, 
Biblia (Cuvântul viu, ispirat, infailibil şi inerant al lui Dumnezeu, singura normă absloută 
pentru oameni în materie de credinţă şi practică) spune următorul lucru: „Isus Cristos este 
singura cale spre Dumnezeu!” După ce Isus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat, a spus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, nimeni nu vine la Tatăl 
decât prin Mine” (Ioan 14:6), ucenicii Lui au înţeles şi au crezut acest mesaj, chiar dacă 
pentru urechile celor din vremea lor suna exclusivist. Petru apără exclusivitatea lui 
Cristos în ziua de Rusalii şi spune în auzul a mii de oameni din zeci de naţiuni că: „În 
nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care 
să fie mântuiţi” (Fapte 4:12). La fel face şi apostolul Ioan când spune: „Cine crede în 
Fiul, are viaţa veşnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui 
Dumnezeu rămâne peste el” (Ioan 3:36). Şi din nou spune acelaşi lucru în prima sa 
epistolă: „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă 
este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa” 
(1 Ioan 5:11-12). Pavel insistă şi el asupra exclusivităţii lui Cristos când pune că: „Este 
un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus 
Cristos” (1 Tim. 2:5).  
 Ştiu că aceste adevăruri absolute sunt în antiteză flagrantă cu teoriile 
postmodernismului, că sunt exclusive, dar e Cuvântul viu al Dumnezeului veşnic, care 
cunoaşte infinit mai mult şi mai bine şi mai plenar decât orice om de pe faţa pământului, 
oricât de luminat şi progresist ar fi. Acesta este adevărul Scripturilor. Aceasta este inima, 
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esenţa Evangheliei. Este un principiu absolut la care nu poţi să adaugi şi nu poţi să scoţi 
nimic. Creştinilor nu trebuie să le fie ruşine să proclame exclusivitatea lui Cristos în 
mântuire, ba chiar cred că în aceste vremuri tulburi din punct de vedere moral şi 
doctrinar, ei au datoria să afirme exclusivitatea lui Cristos.  Biblia trebuie să ne 
determine credinţa şi nu lumea.  
 Cât despre acuzaţia că am fi intoleranţi, daţi-mi voie să clarific puţin lucrurile. 
Ssensul în care ei gândesc toleranţa este unul corupt şi pervertit, o formă schilodită şi 
desfigurată a adevăratei virtuţi. Când Scriptura vorbeşte despre toleranţă, deşi nu 
foloseşte acest termen progresist, ne spune să trăim în pace cu toţi oamenii (asta este 
toleranţa biblică - Rom. 12:18). În Scriptură găsim standardul adevăratei toleranţe, când 
Isus ne porunceşte să ne iubim vrăjmaşii şi să ne rugăm pentru prigonitorii noştri (Luca 
6:27-28). Dar noţiunea postmodernă de „toleranţă” înseamnă să nu confrunţi niciodată 
părerile cuiva, chiar dacă sunt evident greşite. Toleranţa biblică îi are în vedere pe 
oameni. Toleranţa postmodernă are în vedere ideile. 
 A accepta că toate credinţele sunt universal egale şi valide nu este o virtute, ci un 
îndemn viclean al Satanei de a spune să-i laşi pe oameni să meargă pe drumul lor, chiar 
dacă drumul lor îi conduce spre iad. Vedeţi, din cauza înţelegerii greşite a toleranţei, 
lumea a ajuns astăzi într-un haos moral şi etic. Ceea ce altădată era condamnabil, acum 
este ridicat la rang de virtute şi celebrat. Necurăţia şi desfrâul, infidelitatea maritală şi 
divorţul, avortul şi homosexualitate erau condamnate până mai ieri de cei de dinaintea 
noastră, pe când acum se spune că eşti desuet, demodat, eşti rămas în urmă, neemancipat 
dacă nu le practici. Eşti intolerant dacă spui cuiva că nu e bine cum trăieşte. Dar ce greşit 
e înţeleasă toleranţa! În astfel de vremuri, suntem chemaţi să credem şi că proclamăm 
adevărul absolut al Sfintei Scripturi, şi anume, că Isus este singura Cale spre Dumnezeu. 
Doar în Numele Lui şi prin credinţa în jertfa Lui oamenii au mântuire. Doar cine-L are 
pe El are viaţa veşnică şi cine nu-L are rămâne sub osânda lui Dumnezeu. Este un mesaj 
exclusivist? Este! Este dovadă de intoleranţă? Nu! Nici pe departe! Este dovadă de 
dragoste faţă de semnii tăi să le spui că sunt pe un drum greşit. Dacă cineva foarte drag ar 
fi adormit în mijlocul unei case în flăcări nu i-ai spune că te-ar crede alţii intolerant? Că-i 
disturbi liniştea emoţională, îi nelinişteşti karma? Sau l-ai smulge cum ai şti mai repede, 
pentru că-l iubeşti şi-ţi pasă de el? Este dovadă de aroganţă să afirmi exclusivitatea lui 
Isus Cristos? Nu! Este dovadă de compasiune pentru cei din jurul tău. 
 De ce oamenii se opun exclusivităţii lui Cristos? Implicaţiile sunt uriaşe, 
inimaginabil de mari şi cu consecinţe inimaginabil de mari. Unul dintre versetele pe care 
le citam anterioar spuneau foarte clar că: Doar cine-L are pe El are viaţa veşnică şi cine 
nu-L are rămâne sub osânda lui Dumnezeu. Or acest lucru este destul de greu de digerat 
de oamenii care cred că există foarte multe căi de a ajunge la Dumnezeu. Asta însemnă că 
oricine nu crede în Cristos, nu va intra în cer. Dar ce se întâmplă cu ceilalţi? Printre 
necreştini sunt o mulţime de oameni buni, morali. Cum rămâne cu ei? Vor intra în cer? 
 Haideţi să vedem: Când tânărul bogat a mers la Domnul Isus să-L întrebe ce să 
facă pentru a avea viaţa veşnică, Isus  i-a spus să păzească poruncile, Legea lui Moise 
(Mat. 19:17). Pavel dezbate mult această problemă, Epistola către Galateni fiind aproape 
un comentariu la acest exemplu, şi spune aşa: Legea care ne învăţa să păzim poruncile 
este bună, sfântă şi plăcută. Orice om, din orice naţiune, din orice vreme, dacă ar putea 
respecta toate poruncile, fără să le încalce o singură dată, ar moşteni cerul. Domnul Isus 
şi Pavel au spus-o. Problema este că nimeni nu poate să le păzească, fără să încalce măcar 
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o singură dată o singură poruncă. Or, din moment ce ai încălcat o singură poruncă, o 
singură dată, spune Iacov, ai încălcat toată Legea şi te afli sub blestemul Legii. Acum, 
acesta este statutul tuturor oamenilor fără Dumnezeu. În Romani 3:23 Pavel spune „căci 
toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. Şi mai spune că „nu este niciunul 
care să facă binele, niciunul măcar” (Rom. 3:9-10). Toţi sunt păcătoşi şi toţi merită 
moartea pentru că „plata păcatului e moartea” (6:23).  
 O singură persoană a reuşit să trăiască pe pământ fără să încalce vreodată vreo 
poruncă: Isus Cristos. În Evrei 4:15 citim aşa: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-
aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar 
fără păcat”. Când tânărul acela a venit la Isus să-l întrebe despre viaţa veşnică, Domnul 
Isus i-a pus să păzească poruncile. Ştiţi ce a răspuns? Le-am păzit! Însă era departe de 
adevăr. A minţit chiar în momentul acela, pentru că mai târziu în v. 26, ucenici lui Isus au 
recunoscut că ceea ce-i ceruse Domnul acelui tânăr, şi anume să păzească toate poruncile, 
era imposibil (Mat: 19:25-26). Şi Isus spune aşa: „Ceea ce este imposibil la oameni este 
posibil la Dumnezeu”. Isus era Dumnezeu, prin urmare a ascultat întru totul de Tatăl şi 
prin moartea Lui ispăşitoare, a purtat pedeapsa pentru neascultarea noastră şi a transferat 
asupra noastră ascultarea Lui deplină: „Pe cel ce n-a făcut niciun păcat, El L-a făcut 
păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor. 5:21).  
 Oricât de mari ar fi eforturile oamenilor, chiar ale celor mai morali dintre ei, din 
orice religie ar fi, de a se ajunge la mântuire fără Cristos sunt sortite eşecului. Oamenii 
morali fără Isus Cristos sunt la fel de înstrăinaţi de Dumnezeu ca şi cei imorali. Mântuirea 
noastră e prea scumpă. Standardele lui Dumnezeu sunt prea ridicate ca să le putem 
împlini vreodată singuri. Biblia spune despre oameni că: „Nu pot să se răscumpere unul 
pe altul, nici să dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor 
este aşa de scumpă că nu se va face niciodată” (Ps. 5:9). Imaginaţi-vă că atunci când a 
venit Isus în lume, ar fi spus aşa: Haideţi să simplificăm problema mântuirii. Dacă vreţi 
să aveţi viaţa veşnică, nu trebuie să faceţi altceva decât să săriţi până la lună. Acum, unii 
dintre cei mai morali s-ar strădui din răsputeri şi să zicem că ar sări vreo 1,5 metri, iar cei 
mai imorali doar vreo câţiva centimetri, distanţa care ar rămâne până la lună ar fi 
enoramă pentru amebele categorii. Aşa este cu aoemnii care vor să aibe viaţa veşnică fără 
Cristos. Standardul e Isus Cristos. Dar pentru că Dumnezeu a ştiut că nu vom pute ajunge 
prin propriile puteri aşa, Cristos a făcut un schimb cu noi: El a luat păcatul nostru şi ne-a 
dat în schimb neprihănirea Lui. Fără El este imposibil să ajungi în cer. Deci, calea 
mântuirii este una singură şi poartă numele: Isus Cristos.  
 Adepţii celorlalte religii spun: suntem buni, deci trebuie să intrăm în cer, creştinii 
spun: Isus e bun, eu mă încred în El , deci prin El intru în cer. Şi vreau să înţelegeţi clar: 
creştinii nu sunt mai buni ca alţii. Nici pe departe! Ei doar se încred în Unul care este 
bun, bun pe deplin şi binele absolut. Dumnezeu a ştiut că noi n-o să fim niciodată atât de 
buni încât să „sărim” până la El, aşa că a coborât El la noi să ne aducă mântuirea. Aceasta 
este diferenţa fundamentală între creştinism şi toate celelalte religii. Isus e singura cale, 
pentru că El este singurul care a îndeplinit condiţiile şi apoi a transferat vrednicia Lui 
asupra noastră. Dacă am fi putut ajunge la Dumnezeu prin Mahomed, Buda, Confucius, 
Krişna sau alţii, Dumnezeu nu L-a r mai fi trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. Însă a 
ştit că acest lucru este imposibil, aşa că L-a trimis pe Isus Cristos. 
  
 


