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Pentru părinţii mei,
harold şi Virginia hovestol

V-aţi încredinţat smeriţi vieţile 
milei şi harului lui Dumnezeu;

nu v-aţi temut să vă recunoaşteţi greşelile 
făcute în timp ce urmăreaţi neprihănirea;

aţi trăit după Cuvânt şi L-aţi iubit pe Domnul;
de asemenea, ne-aţi iubit necondiţionat pe noi, 

cei opt copii ai voştri, şi v-aţi rugat constant 
pentru bunăstarea noastră spirituală.
Voi mi-aţi oferit cadrul necesar pentru

a-i înţelege pe farisei, harul de a privi smerit 
în sufletul meu şi curajul de a-mi evalua 
condiţia prezentă de dragul lui Cristos.
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MulţuMiri

Mulţi oameni buni şi darnici m-au ajutat să pun această
carte împreună cu mesajul ei de speranţă şi libertate, în

mâinile tale. Le mulţumesc fiecăruia în parte ca prieteni şi
ajutoare în acest proiect.

Adresez mulţumirile mele speciale lui gwynne Johnson
pentru tot ajutorul pe care mi l-a dat. Eşti o prietenă adevărată
în căutarea adevărului şi o neobosită încurajatoare. tu şi Don
sunteţi mentorii şi prietenii mei dragi.

În asamblarea materialului trebuie să mulţumesc mai multor
persoane. Lui Pat Brunner îi mulţumesc pentru corecturile
gramaticale şi pentru încurajarea inimii mele. Personalului şi
prietenilor de la Calvary Church (Jeff, scott, steve, margie, Joyce,
Patty, Deb, Dan, Jay, Walt şi Anahid) le mulţumesc pentru
cercetările lor, comentariile constructive, degetele îndemânatice
şi asistenţa inestimabilă pe care mi-au acordat-o din umbră.
membrilor bisericii şi prietenilor de la Calvary Church le
mulţumesc pentru libertatea de a vorbi cu îndrăzneală şi pentru
libertatea în Cristos pe care mi-aţi arătat-o. Dragostea şi
rugăciunile voastre mi-au oferit mai mult decât aş putea să vă
răsplătesc vreodată. Şi clasei mele de la şcoala duminicală îi
mulţumesc pentru gândurile împărtăşite şi pentru încurajări în
timp ce am discutat despre fariseism pe parcursul unui an întreg.

De asemenea, sunt mulţumitor lui Craig Blomberg de la
Denver seminary pentru învăţătura lui, care Îl onorează pe
Dumnezeu, pasiunea sa pentru adevăr şi echilibrul său în
studierea Cuvântului lui Dumnezeu şi lui John Knight, mD.,
pentru că mi-a sugerat titlul acestei cărţi. 



totodată îmi exprim aprecierile faţă de greg thornton, Bill
thrasher şi Jim Vincent de la moody Press. Vă mulţumesc
pentru entuziasmul vostru pentru această idee, pentru că aţi
crezut în mine şi pentru răbdarea de care aţi dat dovadă
ajutându-mă să închei această carte.

În final, îmi exprim mulţumirile faţă de familia mea şi faţă de
Domnul meu. Celor şapte fraţi care m-au susţinut, soţiei mele,
Carey, şi celor cinci copii ai noştri – nathan, Christian, susanna,
Priscilla şi seth – un mare mulţumesc pentru că mi-aţi permis să
scriu în voie, şi pentru că sunteţi cele mai extraordinare fiinţe
din viaţa mea. Domnului meu isus Cristos Îi mulţumesc pentru
dragostea pe care o are pentru farisei ca mine.
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Călăuze oArbe

În acea seară de iunie 1975, când am deschis Biblia căutând
ceva, orice, pentru a împărtăşi unui grup de elevi africani

plini de entuziasm, nu căutam neapărat o revelaţie care să-mi
zdruncine sufletul sau răspunsuri la întrebările vieţii. Ca
profesor la o şcoală de misiune, programat să vorbesc la o
întâlnire de capelă, răsfoiam frenetic paginile scripturii,
implorându-L pe Dumne zeu să-mi arate despre ce aş putea să le
vorbesc. neprimind nici o iluminare imediată, am decis să aplic
metoda „deschide Biblia şi pune degetul pe un verset“. Am lăsat
Biblia să se deschidă la întâmplare, am pus degetul şi am început
să citesc, sperând că îmi „va sări ceva în ochi“. mai aveam o zi şi
ceva până trebuia să stau înaintea câtorva sute de elevi de la
liceul swazi în capela în care se ţineau serviciile noastre şi să-i
învăţ ceva despre Dumnezeu. Dar ce anume?

Biblia mi s-a deschis la primele capitole din matei. Am
început să citesc şi curând am fost absorbit de relatare. nu m-am
oprit până ce nu am citit aproape toată Evanghelia. În acea zi,
nimic legat de viaţa lui isus sau de ucenici nu mi-a atras privirile
în mod deosebit. nu mi-a sărit în ochi nici un eveniment
extraordinar, nici vreo minune de-a lui isus. nu mi-am
concentrat atenţia nici asupra învăţăturilor sau pildelor Lui. În
mod surprinzător, atenţia mi-a fost atrasă de un grup de oameni
menţionaţi aproape la fel de des ca ucenicii, şi anume, de farisei.
Ştiam că în Vechiul testament fariseii nu sunt menţionaţi
niciodată, însă în Evanghelia după matei apar aproape peste tot.
Cine erau aceşti farisei? De unde veneau ei? Cum erau ei? Ce

Capitolul unu
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credeau? Cum se comportau? instinctiv, ştiam că oricum ar fi
fost, nu-mi plăceau, şi eram sigur că nu sunt ca ei!

Şi aşa, la vârsta de douăzeci şi trei de ani, încercând să
pregătesc un mesaj pentru elevii mei de la swazi, am scris
următoarele cuvinte în jurnalul meu:

scopul Bibliei este nu numai de a transmite un mesaj, ci şi de a
reflecta o imagine. imaginile Bibliei sunt în primul rând
prezentate prin vieţile personajelor ei. Aceste imagini nu sunt
numai pentru a fi agăţate pe perete ca un portret ca să văd cum ar
trebui să arăt, ci sunt şi ca o oglindă care să-mi arate cum sunt eu
de fapt. Dacă nu mă văd pe mine însumi reflectat în Biblie, atunci
valoarea ei pentru mine este mult diminuată sau, chiar pierdută
în întregime.

În timp ce citesc Biblia, trebuie să mă compar şi să mă pun în
contrast cu diferitele personaje ale acesteia. Din când în când, mă
pot vedea într-un ucenic, un urmaş ascultător sau neascultător, un
simplu credincios, un apărător al credinţei sau, asemenea lui
David, un păcătos care se pocăieşte. 

Dar mă compar vreodată cu un fariseu? nu, aceasta ar fi de
neconceput. În Biblie nu există alte personaje care să fie criticate
de isus aşa de aspru pentru răutatea lor. nimeni nu mă supără atât
de mult ca acei farisei ticăloşi, având o neprihănire proprie,
invidioşi, ucigaşi, mândri, plini de ură şi prefăcuţi. isus a păstrat
pentru ei remarcile cele mai acide şi mai pline de condamnare.
Acţiunile lor erau religioase şi ei pretindeau că Îl cunosc pe
Dumnezeu, dar cu toate acestea nu Îl cunoşteau. Ei îşi predicau
religia, o practicau şi îi converteau pe alţii la religia lor; totuşi, nu
se cunoşteau nici pe ei, nici pe Dumnezeu. Aş putea fi fariseu?
niciodată!!! isus îi numeşte nebuni, ucigaşi, făţarnici, pui de
năpârci [vipere] şi morminte văruite. Este de neconceput să-mi
imaginez că aş putea semăna cu vreunul din ei!!!

Este posibil să nu-mi dau seama că fariseii sunt personajele
Bibliei al căror mediu de provenienţă seamănă cel mai mult cu al
meu. mă tem că pot semăna cu fariseii mai mult decât sunt eu
dispus să admit. Au încetat fariseii să existe acum 2.000 de ani?
mă tem că ei sunt şi astăzi vii şi înfloritori.
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TIPII CEI MaI RăI
Fiindcă proveneam dintr-un mediu religios vast am tras

concluzia că fariseii sunt tipii cei mai răi din Biblie. Ei au fost
responsabilii principali de răstignirea lui Cristos. Ei au fost ţinta
celor mai dure cuvinte ale lui isus şi a celei mai acide
condamnări. În biserica mea, ei erau luaţi în râs ca reprezentanţi
ai altor oameni religioşi cu care noi nu suntem de acord. Din
câte ştiam eu, aceştia erau satan personificat.

Dar erau corecte concluziile mele referitoare la farisei? nu
ştiam. nu-mi amintesc de nimeni care să-mi fi spus cum au
apărut fariseii sau cum erau aceştia. Doar am presupus că ei
reprezentau esenţa erorii teologice. Îmi amintesc de mulţi
oameni şi de multe grupuri care au fost asemănate cu fariseii. Şi
aveam un sentiment covârşitor că ei erau condamnaţi cu voce
tare ori de câte ori apăreau în Biblie învăţând şi predicând. Dar
în acea căsuţă din mhlosheni, swaziland, care avea o singură
cameră şi acoperiş din tablă de zinc, în acea noapte, mi-a revenit
mereu în minte întrebarea: „De ce ar aloca Dumnezeu atât de
mult spaţiu în Cuvântul său pentru nişte oameni aşa de
nevrednici?“ Dumnezeu nu face risipă de cuvinte şi eram convins
că toate cuvintele scripturii sunt de folos (2 timotei 3:16-17). Cu
siguranţă, fariseii puteau să mă înveţe foarte puţine lucruri
despre evlavie – sau chiar nimic. mi-au trecut multe întrebări
prin minte. De ce nu i-a menţionat Dumnezeu doar pe scurt, de
dragul acurateţei istorice, şi apoi să se concentreze asupra
interacţiunii dintre isus şi ucenici? De ce nu ne spune mai multe
despre ce a făcut şi a spus isus? De ce nu a acordat mai mult loc
pentru a descrie aspectele complexe ale uceniciei şi ale facerii de
ucenici? De ce nu ne descoperă în Biblie mai multe adevăruri
care au de-a face direct cu viaţa mea? De ce acordă atât de mult
spaţiu fariseilor?

Din anumite motive, Dumnezeu i-a aşezat pe aceşti ticăloşi
aproape de centrul mesajului Evangheliei. În acea seară mi-am
încheiat astfel însemnarea din jurnal:

trebuie să-i analizez mai îndeaproape atât pe farisei, cât şi pe
mine însumi, dar nu pentru a-i ridiculiza pe ei şi a mă felicita pe
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mine. Cred că isus nu a vrut să existe vreo greşeală în a ti               tudinea 
Lui legată de religiozitatea exterioară. Din nefericire, fariseii sunt
atât de des caricaturizaţi aşa de dur încât nu mă pot vedea pe
mine în ei. Dacă mă văd doar în personajele nobile sau semin  o-
bile din Biblie, poate că de fapt nu mă văd deloc. Duhul lui
Dumnezeu m-a avertizat să nu fiu prea  dur cu fariseii deoarece,
dintre toate personajele din Biblie, cu ei semăn cel mai mult!

O ÎNTREBaRE CaRE Mă uRMăREşTE
În acea seară am formulat următoarea întrebare, care m-a

urmărit mai bine de douăzeci de ani: „De ce, Dumnezeule, i-ai
aşezat pe aceşti ticăloşi aşa de central în mesajul Evangheliilor?“
Cu siguranţă, Dumnezeu nu a intenţionat ca oameni ca mine să
râdă de ei, să-i acuze sau să-i ignore. Apoi, pur şi simplu mi-am
pus următoarele întrebări logice: Cine erau totuşi fariseii?
Doamne, ce vrei să învăţ de la ei? 

Cu puţinele resurse pe care le aveam disponibile în swaziland,
am început să cercetez mediul în care au apărut fariseii. În timp
ce am pus cap la cap adevărurile referitoare la vieţile lor, am fost
copleşit şi profund afectat. Înarmat cu o perspectivă nouă am
recitit textul cărţii matei. De această dată, observând paralelele,
mă vedeam pe mine în interacţiunile dintre isus şi farisei.
Acestea mă speriau, dar totodată mă și eliberau!

Începând de atunci, subiectul fariseilor a continuat să mă
atragă mai mult decât orice altceva din Biblie. Dar şi mai
important, el mi-a transformat viaţa și lucrarea mai mult decât
oricare altă temă. Şi, în timp ce împărtăşeam aceste gânduri cu
oameni din medii mai puţin răzvrătite ca al meu, aceştia îmi
mărturiseau că după ce L-au primit pe Cristos, au început să cadă
foarte repede pradă multora dintre caracteristicile fariseilor care
m-au chinuit şi pe mine. 

Dă-mi voie să te duc înapoi în timp, înainte de acel serviciu de
capelă din 1975 din Africa pentru a-ţi arăta de ce m-am identi-
ficat aşa de mult cu fariseii. Acum îi numesc pe farisei prietenii
mei, pentru că ei, mai mult decât orice ucenic sau persoană de
nimic, sunt „călăuzele oarbe“, care m-au ajutat să-mi găsesc
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calea. Privind în trecut, mi-aş putea numi anii tinereţii
„Pericolele subtile şi nevăzute care îl pândesc pe cel bun“.

RăDăCINILE MELE SPIRITuaLE
Părinţii mei, creştini profund dedicaţi, m-au crescut în

credinţa creştină din prima zi. Când eram întrebat cum am fost
convertit, uneori răspundeam glumind: „Eu m-am născut
creştin“. Deseori acest răspuns îi făcea să ridice din sprânceană
pe ortodocşii care aşteptau să audă ceva de felul: „Am păşit în
faţă şi L-am rugat pe isus să intre în inima mea“. Deşi nu îmi
amintesc un timp, o dată şi un loc anume, „am devenit creştin“
la o vârstă fragedă. Din discuţiile pe care le-am avut cu mulţi alţii
care au fost crescuţi la fel ca mine, am descoperit că experienţa
mea nu a fost unică.

rădăcinile mele spirituale au unele avantaje intrinseci.
Adevărurile creştine despre Dumnezeu, despre mine, despre
lume şi despre eternitate au fost gravate adânc în sufletul meu
de timpuriu. Această pregătire creştină mi-a oferit o concepţie
logică asupra vieţii, care se potriveşte cu realitatea. totuşi, există
şi pericole posibile, care adesea sunt trecute cu vederea. Cu toate
că spunem „Dumnezeu nu are nepoţi“ – că fiecare persoană
trebuie să ia o decizie personală – mulţi dintre noi, dacă suntem
sinceri, trebuie să admitem că am devenit creştini călcând pe
urmele părinţilor noştri. Şi deşi este extrem de subtil, este uşor
să ne însuşim o atitudine implicită de neprihănire proprie. 

mediul din care provin este la fel de profund şi pătrunzător
religios ca al oricărei persoane pe care am întâlnit-o. Părinţii mei
au luat în serios mandatul din Deuteronom 6 de a ne învăţa
credinţa creştină folosind toate căile posibile. ne cereau să
mergem la biserică de fiecare dată când uşile acesteia se
deschideau. Îmi amintesc că, pe când eram în clasele primare,
am fost luat de la un meci de baseball şi, încă în uniformă, am
mers la întâlnirea de rugăciune de miercurea seara. Zilnic aveam
timp devoţional cu familia după micul dejun şi după cină. De
asemenea, părinţii mei ne-au încurajat să avem zilnic un timp
personal de părtăşie cu Dumnezeu.
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În casa noastră era un continuu ospăţ al adevărurilor creştine.
După cum astăzi multe case sunt inundate de sunetele şi
imaginile televizoarelor, casa noastră era inundată de sunetele
radioului creştin. Emisiunile favorite ale familiei erau ranger Bill
[Pădurarul Bill], Aunt Bee [mătuşa albină] şi „Descătuşat“. Am
fost expus unei cantităţi impresionante de literatură creştină,
incluzând biografii misionare, romane creştine, Întâmplările
pelerinului în călătoria sa, şi preferata mea, Book of Martyrs
[Cartea martirilor] a lui John Foxe. imnurile creştine ne umpleau
casa, iar eu le-am asimilat în mod natural. Şi astăzi pot recita în
cea mai mare parte cuvintele imnurilor aşa cum erau cântate –
chiar şi acelea pe care numai creştinii în vârstă le ştiu.

Această cultură creştină mi-au umplut viaţa. Pe lângă părinţii
mei, mulţi alţi creştini adulţi mi-au influenţat creşterea
spirituală. Încă pot să citez frânturi din învăţăturile şi sfaturile
lor. misionarii au fost printre cei mai speciali oameni din viaţa
mea, în special cei care au slujit în „întunecata Africă“. istorisirile
lor m-au fascinat întotdeauna.

CE Să FaC şI CE Să Nu FaC
Pentru a mă ajuta să umblu pe calea cea strâmtă aveam o listă

cu lucruri pe care să le fac şi pe care să nu le fac (cele mai multe
erau lucrurile pe care să nu le fac), care îmi erau impuse cu
stricteţe. Aş fi putut numi această listă: „Cele mai stricte
douăsprezece reguli“. Lista lucrurilor interzise includea
dansatul, fumatul, băutul, cărţile de joc, înotul duminica şi
ascultarea muzicii rock. separarea de „lume“ era un concept care
ni se reamintea deseori şi conformarea la acesta era aşteptată. 

nu toate punctele de pe listă erau negative. Erau şi lucruri pe
care trebuia să le fac. De exemplu, să-L iubesc pe Dumnezeu şi
să urăsc păcatul. să merg la biserică (chiar şi în vacanţă). să am
zilnic un timp de părtăşie cu Dumnezeu. să memorez Biblia
[versiunea King James, desigur (versiunea standard a Bibliei
pentru vorbitorii de limbă engleză, n.tr.)]. să mă rog zilnic. să-i
respect pe bătrâni. să vorbesc altora despre Cristos. să excelez la
şcoală (atât la şcoala duminicală, cât şi la şcoala publică). să mă
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feresc de influenţele demonice. să-mi aduc aminte de ziua de
odihnă şi să o sfinţesc. să păstrez liniştea în biserică. Şi să fac
bine. 

Apropo, eu nu resping cu totul aceste liste cu lucruri pe care
trebuie să le facem şi pe care să nu le facem. multe dintre ele au
suport biblic, ţin de bunul simţ şi sunt de folos din punct de
vedere spiritual. toate aceste reguli mi-au fost impuse de către
părinţii mei, care aveau cele mai bune intenţii. În timp, am
început să apreciez unele dintre protecţiile pe care mi le-au
oferit.

aVaNTajELE – şI PERICOLELE aSCuNSE
mediul din care provin avea anumite avantaje bine definite.

mintea mea a fost umplută cu adevărul lui Dumnezeu pe care îl
preţuiesc până în ziua de azi. Acest adevăr m-a păzit de
pericolele la care alţii au cedat şi de care au fost distruşi. Oamenii
plini de dragoste, a căror viaţă au influenţat-o profund pe a mea,
au devenit modele demne de urmat. De timpuriu am învăţat că
noi, creştinii, suntem chemaţi să fim diferiţi şi că este nevoie de
convingere şi curaj pentru a-L urma pe Cristos. m-am bucurat de
o reputaţie excelentă şi de un comportament lăudabil. Şi am
dobândit o înţelegere profundă a religiei, care include binele,
răul şi urâtul, fără de care nu aş fi putut scrie cartea aceasta.

Cu toate acestea, mediul religios în care m-am format conţi -
nea şi unele pericole ascunse. Creştinismul meu a devenit pe
nesimţite un fel de costum favorit pe care îl îmbrăcam oricând
doream, în loc să fie o relaţie apropiată şi crescândă cu
Dumnezeul Cel viu. Adesea am pus semnul egalităţii între
„mersul la biserică“ şi creştinism şi între religiozitate şi realitatea
spirituală. Activităţile religioase au devenit preocuparea vieţii
mele în locul dedicării mele personale faţă de Dumnezeu. Deşi
comportamentul meu exterior era excelent, eram robul
păcatelor ascunse ale inimii.

Am memorat scriptura cu nesaţ. Am câştigat concursuri şi
am descoperit că astfel de succes este plăcut şi este răsplătit cu
generozitate în biserică. Am fost lăudat şi chiar am câştigat
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premii valoroase. Cu toate acestea, mi-a fost uşor şi natural să
am mai degrabă o credinţă cerebrală, raţională, intelectuală şi
academică decât una experimentală. Chiar şi în vremea aceea
am observat un paradox și anume acela că rareori câştigătorii
concursurilor biblice erau cei care aplicau Cuvântul lui
Dumnezeu în vieţile lor. mai degrabă cei onoraţi ca şi câştigători
aveau memorie bună, un spirit competitiv şi erau încurajaţi (şi
adesea ajutaţi) de părinţii lor; ei (şi eu) gustam satisfacţia dulce
a succesului eclesiastic. Din nefericire, adesea nu se construieşte
nici un pod peste prăpastia dintre cap şi inimă, iar diferenţa
dintre credinţa adevărată, din inimă, şi credinţa mărturisită doar
cu gura, de obicei scapă neobservată.

aSCuLTaRE DEgHIzaTă
unii oameni care provin din acelaşi mediu ca şi mine tind să

înşele sistemul ori de câte ori au ocazia. Eu nu am fost unul
dintre aceştia. mă potriveam perfect în lumea bisericească care
m-a crescut. Deşi energic, am fost un copil ascultător din fire.
Doream să-i fac pe bunii mei părinţi mândri de mine. De obicei
nu încălcam regulile. Deşi competitiv, eram sensibil şi doream să
fac pe placul celorlalţi. Am descoperit de timpuriu că dacă
respect regulile jocului obţin rezultatele dorite! Şi am jucat bine!
mai mult decât atât, aveam un temperament disciplinat şi o
capacitate excelentă de memorare, atribute excelente pentru un
om bisericos în devenire, care doreşte să pară religios în faţa celor
care merg la biserică.

una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale unui „băiat
creştin bun“ era să ai o reputaţie bună. m-am bucurat şi de acest
lucru. Până la absolvirea liceului, am reuşit să-mi îmblânzesc în
general temperamentul irascibil şi am ajuns să fiu cunoscut drept
un tânăr plin de răbdare şi lipsit de egoism. Am învăţat cum să-mi
organizez eficient viaţa exterioară şi să ascund cele mai neplăcute
aspecte ale acesteia. Pe vremea absolvirii liceului, cele mai multe
dintre păcatele care mă chinuiau erau bine ascunse. 

Ascultarea de cei aflaţi în poziţii de autoritate, auto disciplina,
comportamentul exterior agreabil şi dorinţa de a face pe plac



Călăuze  oArbe 19

celor din jur sunt trăsături de caracter care sunt însoţite
întotdeauna de  avantaje. De obicei, acestea sunt recunoscute de
aproape oricine. totuşi, există şi un pericol în aceste
caracteristici. subtil şi fără să-ţi dai seama, neprihănirea proprie
se strecoară în viaţa ta. În cele din urmă, „Vestea bună“ este
recunoscută şi acceptată, dar se pare că nu mai este necesară
pentru viaţa de zi cu zi. 

imaginea mea publică era nepătată, dar imaginea nu reflectă
întotdeauna ceea ce suntem în realitate. În ce mă priveşte, aveam
o reputaţie bună, dar pe ascuns am furat. Persoanele de sex opus
le tratam cu respect şi, cu toate acestea, m-am luptat cu pofta
trupească. Păream a fi o persoană răbdătoare, dar tempera -
mentul meu irascibil era mereu gata să se aprindă. rezultatul
net: pe dinafară eram neprihănit, dar pe dinăuntru răzvrătit.
Eram cu adevărat milos, dar puteam fi şi crud. Păcatele ascunse
ale inimii mă dominau. Deşi păream a fi separat de lume,
doream cu disperare să fac parte din aceasta. 

HaRuL SaLVaTOR
totuşi, în ciuda acestor inconsecvenţe, mi-am păstrat

sensibilitatea faţă de isus. De asemenea, iubeam Cuvântul lui
Dumnezeu şi eram iubit de oamenii evlavioşi pe care îi
cunoşteam. interesul meu faţă de Persoana lui isus creştea pe
măsură ce asimilam tot mai mult adevărul biblic. isus a sfidat
sistematic stereotipurile, a trăit autentic, plin de compasiune şi
curaj, mâniindu-i pe unii şi producând bucurie altora. Comparat
cu mulţi lideri spirituali pe care i-am observat, isus a fost diferit.
El a dat dovadă de calităţi pe care le-am considerat minunate în
oamenii pe care îi plăceam. Prin urmare, deşi mă simţeam adesea
sfâşiat în interiorul meu, luptându-mă cu cele două euri, unul
dorind să semene cu isus Cristos, celălalt reacţionând împotriva
bisericii sale, niciodată nu L-am respins pe isus, în timp ce
puneam la îndoială sinceritatea unora din biserica sa. mai mult
decât atât, atras fiind dintotdeauna de adevărurile evidente ale
Bibliei, aceasta a devenit o sursă constantă de răspunsuri, putere
şi încurajare. nu i-am contestat niciodată în mod serios
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autoritatea. Prin urmare, deşi m-am luptat deseori cu deziluzii şi
îndoieli, în mijlocul confuziilor mele scriptura mi-a oferit o
temelie puternică pe care să stau. 

De asemenea, niciodată nu mi-am pierdut dragostea pentru
oamenii dragi din trecutul meu, mulţi dintre ei având inimi
sensibile faţă de Dumnezeu şi dragoste faţă de oameni. Prin
urmare, deşi deseori m-am simţit singur, ca şi când nimeni nu
mi-ar fi putut înţelege frământările, am fost sprijinit de oameni
care mi-au arătat pur şi simplu dragostea lui Cristos. Şi, mai
presus de toţi, părinţii mei au fost pentru mine modele ale unei
credinţe creştine reale, sincere, umile, caracterizată de
rugăciune.

aBSOLVIREa COLEgIuLuI 
şI DEzILuzIILE

Ca student în anul i la Wheaton College, am semnat bucuros
„angajamentul“, deoarece condiţiile acestuia erau mai puţin
severe decât cele din mediul în care am crescut. m-am dedicat
pregătirii academice şi am participat şi la diferite activităţi
creştine, hotărât fiind să adaug slujirea jertfitoare la practica mea
creştină. Ca parte a slujirii mele creştine, am meditat elevi în
cadrul unui proiect de asistenţă socială din Chicago. Am mers și
în cartierele sărăcăcioase din Chicago, unde ofeream hrană
oamenilor străzii şi discutam cu ei despre Cristos. timp de doi
ani şi jumătate, am slujit oamenilor în fiecare duminică
dimineaţa în partea centrală a oraşului Chicago în moteluri
ieftine şi pe la colţurile străzilor. Deşi slujirea mea de acolo nu a
fost eficientă în sensul că nu am văzut vieţi transformate, aceasta
a însemnat mult pentru mine. Am ajuns să am o inimă dedicată
oamenilor în nevoie şi să fiu recunoscător părinţilor mei pentru
protecţia pe care mi-au asigurat-o în trecut. Aceste experienţe
m-au scos afară din cochilia unei vieţi separatiste. Bineînţeles că
întotdeauna aveam grijă să ajung înapoi la timp pentru a
participa la serviciul de biserică de duminica seara! Cu toate
acestea, nici chiar slujirea mea plină de sacrificiu nu mi-a oferit
răspunsurile pe care le căutam. 



* regatul swaziland este o ţară în sudul Africii, situată între Africa de sud la
vest şi mozambic la est (n.tr.).
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Preţuiesc anii petrecuţi la Wheaton şi diploma cu distincţie
obţinută  la Wheaton College a constituit realizarea cea mai de
seamă din schiţa biografică a acestui tânăr creştin bun. Însă în
interiorul meu m-am simţit tot mai deziluzionat, la fel ca mulţi
alţii din jurul meu. nu mai puteam nega realitatea prăpastiei
dintre creştinismul predicat şi creştinismul practicat. mi-am dat
seama că unele puncte din lista tinereţii mele, cu lucruri pe care
să le fac şi lucruri pe care să nu le fac, nu rezistau la o analiză
biblică atentă. mai mult decât atât, eram tot mai deranjat de
natura selectivă a unei mari părţi a educaţiei creştine. Anumite
teme erau accentuate în mod exagerat, în timp ce altele erau
neglijate ca şi cum nici nu ar apărea în scriptură. De obicei,
politica conservatoare era asociată cu creştinismul; totuşi, citind
Biblia am înţeles că este imposibil să-L delimităm pe isus pe baza
unor linii ideologice atât de simpliste. Deşi am continuat să am
zilnic un timp de părtăşie cu Dumnezeu, să mă rog mult în timp
ce mă plimbam pe străzile din Wheaton şi să am o anumită
sensibilitate faţă de lucrurile spirituale, am devenit tot mai cinic
faţă de numeroasele fisuri pe care le-am observat atât la
creştinismul meu, cât şi al altora.

ExPERIENţa MISIONaRă
următorul pas al vieţii mele a fost o surpriză. În 1974 mi s-a

cerut să slujesc ca voluntar pe scurt timp în swaziland. Ce
realizare mai glorioasă ar putea exista decât un timp petrecut în
„întunecata Africă“?, m-am gândit eu. Am fost angajat de
ministerul Educaţiei din swaziland* şi,  sub îndrumarea misiunii
Alianţei Evanghelice, am predat la o foarte respectată şcoală
misionară pentru africani. timp de trei ani am predat istorie şi
biologie la Liceul Creştin Franson din mhlosheni, swaziland.
Am fost înconjurat de acel fel de oameni pe care i-am idolatrizat
ani de zile, cei care ocupau cel mai înalt rang în ierarhia noastră
bisericească.
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Faptul că am păşit în afara culturii mele m-a forţat să văd
viaţa cu alţi ochi. Am fost nevoit să-mi trăiesc viaţa de fiecare zi
cu ochii (fizici, emoţionali, intelectuali şi spirituali) larg
deschişi. Deşi iniţial am fost cuprins de euforie, am descoperit că
întrebările nu mele s-au împuţinat, ci numărul lor a crescut. Am
încercat să slăvesc sărăcia, considerând-o un ingredient esenţial
al maturităţii spirituale. Dar privind mai atent am descoperit că
oamenii săraci erau şi ei materialişti, la fel ca mine. Bisericile
africane, deşi diferite ca formă, nu erau foarte diferite ca
substanţă faţă de bisericile din statele unite. Am crezut că aceste
biserici trebuiau să fie mai bune. Din perspectiva a două culturi
diferite mi-am dat seama că în biserică multe lucruri nu erau
cum trebuie, dar nu ştiam ce anume. simţeam tot mai mult că
nu mă potriveam în biserică aşa cum o cunoşteam. 

Aproape că aş fi putut spune şi eu ca apostolul Pavel (Filipeni
3:4-6): „Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile
pământeşti, eu şi mai mult; eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi
[dus la biserică încă de la naştere], din neamul lui israel [născut
într-o familie creştină din „America creştină“], din seminţia lui
Beniamin [conservator, evanghelic, fundamentalist], evreu din
evrei [creştin din creştini]“. După cum Pavel a fost fariseu, tot
aşa şi eu am fost învăţat, disciplinat şi dedicat. Am fost plin de
zel ca Pavel, implicându-mă ca voluntar în slujire atât în ţară, cât
şi peste hotare. Pavel a scris: „cu privire la neprihănirea pe care
o dă Legea, fără prihană“; atât cât puteau vedea oamenii, am trăit
și eu o viaţă exemplară.

ÎNTREBăRI şI FRăMâNTăRI
CV-ul meu evanghelic era impresionant şi cu toate acestea

eram urmărit de întrebări rămase fără răspuns, despre mine
însumi şi despre alţi urmaşi ai lui Cristos. Poate şi tu ţi-ai pus
întrebări asemănătoare. iată câteva dintre ele:

l De ce uneori rădăcinile spirituale sănătoase produc fructe
stricate? A trebuit să admit că mediul sănătos în care se
dezvoltă cineva nu-i garantează evlavia.

l De ce oamenii care îşi dau toate silinţele să fie corecţi
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uneori greşesc lamentabil? mi-am dat seama că ceva legat
de corectitudine era greşit! urmărirea neprihănirii degene -
rează frecvent într-o neprihănire proprie însoţită de o
atitudine de superioritate.

l De ce uneori oamenii care cunosc adevărul se abat de la
calea cea dreaptă? De ce doctrina corectă nu produce în
mod regulat o relaţie plină de dragoste cu Cristos şi com -
pasiune pentru ceilalţi? uneori am observat contrariul:
apatie faţă de Dumnezeu şi cruzime faţă de oameni.

l De ce există diferenţe între persoana publică şi cea privată
a unor creştini pe care îi cunoşteam, inclusiv eu însumi?
Am început să mă întreb dacă evlavia era ceva mai mult
decât un spectacol public.

l De ce se pare că tradiţia domină lucrarea bisericii? Am
observat că atunci când tradiţia bisericii se lovea de ceea ce
părea să fie învăţătura Bibliei, de obicei tradiţia învingea.
tradiţia guverna lumea eclesiastică, deşi erau puţini cei ce
sesizau acest lucru.

l De ce se înmulţesc regulile şi regulamentele într-o credinţă
care promite libertatea? Este libertatea chiar atât de
periculoasă? De asemenea, am văzut că Evanghelia, care
trebuia să fie cea mai mare forţă eliberatoare din lume, era
adesea împărtăşită de unii dintre cei mai trişti şi mai
crispaţi oameni din câţi cunoşteam, printre care uneori mă
număram şi eu. 

l De ce credincioşii care insistă atât de mult asupra unei vieţi
puse deoparte pentru Dumnezeu, eşuează adesea când
este vorba de asemănarea lor cu Cristos şi de a lua jugul
Lui? Din câte mi-am putut da seama, separarea nu a avut
ca rezultat o sfinţenie mai mare şi nici nu ne-a ajutat să
câştigăm lumea pentru Cristos.

l De ce unii credincioşi care par sănătoşi spiritual se
dovedesc a fi bolnavi? Cum arată sănătatea spirituală
autentică? Am început să trag concluzia că criteriile mele
de evaluare a sănătăţii spirituale era eronat. 



În cartea de faţă mă voi ocupa de aceste întrebări (în special
în capitolele 4-11). La un moment dat aceste întrebări au devenit
aproape insuportabile în mintea mea. m-am întrebat: Oare
există vreo speranţă pentru autenticitatea creştină şi pentru
neprihănirea adevărată? Am descoperit bucuros că răspunsul
este da şi că nimeni altcineva, ci chiar fariseii îmi vor arăta calea!
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