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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
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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



fAriseii veChi şi noi20

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



Călăuze  oArbe 23

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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o CAriCAtură obişnuită

Caricaturiştii politici şi-au însuşit arta caricaturii, care în -
seamnă exagerarea unei caracteristici neplăcute. De

exemplu, în timpul alegerilor prezidenţiale din 1996, repu -
blicanul Bob Dole a fost desenat având ochi întunecaţi, băgaţi în
orbite şi umflaţi, care îi dezvăluiau vârsta. ross Perot avea ochi
mijiţi, mici şi urechi mari care îl făceau să arate iscoditor, curios
şi puţin comic. Preşedintele Bill Clinton avea un nas umflat, care
sugera un beţiv şi un chefliu. La fel ca toate caricaturile bune,
acestea erau generalizări inexacte şi nedrepte ale indivizilor.

Caricaturile reprezintă un mod convenabil de a-i marginaliza
şi de a-i demoraliza pe cei pe care vrem să-i ignorăm. Încă de
când fiinţele omeneşti au început să facă desene simple însoţite
de cuvinte, caricaturile au devenit obişnuite. Creştinii sunt
familiarizaţi cu caricaturile sau cel puţin ar trebui să fim, pentru
că noi suntem atât obiectul caricaturilor, cât şi persoane care ne
aducem în mod regulat contribuţia la această artă. spunând
acestea mă gândesc la caracterizarea greşită a creştinilor care
domină cultura populară. Deseori noi suntem văzuţi ca un grup
unitar de fanatici conservatori care caută să-şi impună, chiar şi
cu forţa, voinţa şi valorile, asupra culturii. suntem etichetaţi de
toţi drept fanatici, oameni care stârnesc ura, înguşti la minte şi
ignoranţi, adepţi ai extremei drepte şi vecini nedoriţi. uneori
suntem incluşi în aceeaşi categorie cu grupările extremiste,
separatiştii albi, fundamentaliştii musulmani radicali şi cei care
atacă clinicile pentru avort. Ca urmare a acestei percepţii, deseori
suntem dispreţuiţi, trataţi stereotipic şi daţi la o parte fără drept
de apel. 
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ridiculizarea creştinilor a început în primele secole ale
bisericii. urmaşii timpurii ai lui Cristos au fost prezentaţi ca
oameni fără valoare (pentru că biserica primară a atras mulţi
oameni dispreţuiţi și mulţi săraci), trădători (pentru că nu se
închinau împăratului), atei (deoarece unii şi-au bătut joc de zeii
care au ridicat roma pe culmile gloriei), oameni care urăsc
omenirea şi inadaptaţi (pentru că preferau să nu ia parte la
serviciile guvernamentale şi evitau anumite evenimente sociale
şi distracţii), imorali şi incestuoşi (pentru că se numeau unii pe
alţii frate şi soră, aveau „mese de dragoste“ şi se salutau unii pe
alţii cu o „sărutare sfântă“). unii critici chiar i-au numit canibali,
spunând că „mâncau trupul lui isus“ şi „beau sângele Lui“ la Cina
Domnului.

O CaRICaTuRă COSTISITOaRE
Caricatura creştinismului care a apărut în cultura populară

seculară este o distorsionare grosolană a realităţii, iar noi ne
înfuriem. Cu toate acestea, trecem foarte uşor cu vederea faptul
că şi noi perpetuăm caricaturile. O astfel de distorsionare este
modul în care sunt percepuţi fariseii, care domină gândirea
creştină. Cunoaşterea noastră parţială şi denaturată a fariseilor
ne amăgeşte, făcându-ne să credem că îi înţelegem. Cu toate
acestea, afirm că noi nu am recunoaşte un fariseu adevărat dacă
ne-am lovi de unul pe stradă, dacă ar sta lângă noi în biserică
sau dacă s-ar uita la noi din oglindă.

mai mult, când noi ridiculizăm pe farisei, consecinţele sunt
spirituale şi eterne. O concepţie denaturată despre farisei poate
duce la aplicarea greşită a scripturii şi, mult mai grav, la un rău
spiritual profund adus bisericii ca întreg şi nouă ca persoane
individuale. Dacă ne creăm o imagine falsă despre farisei şi nu
reuşim să vedem cât de mult le semănăm, ne putem priva de
unele dintre cele mai profunde învăţături din Biblie. 

Bazat pe anii de experienţă personală şi pe conversaţiile
purtate cu oameni religioşi, sunt sigur că cei mai mulţi creştini
au o percepţie foarte denaturată despre farisei. Ceea ce noi, în
necunoştinţă de cauză, presupunem a fi corect, este de fapt o
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caricatură. W.E. Phipps observa cu perspicacitate: „Caricatura
fariseilor realizată de creştini este la fel de absurdă ca şi cea a lui
isus în talmud. Acolo se face referire la El ca la [un fiu nelegitim]
şi un vrăjitor.“1

O CaRICaTuRă OBIşNuITă
Cere oricărui creştin devotat să joace un joc de asociere a

cuvintelor cu termenul „fariseu“ şi răspunsul va fi copleşitor de
negativ. următoarele cuvinte au fost menţionate atunci când am
cerut oamenilor să sugereze nişte sinonime pentru fariseism:
ipocriţi, împotriva lui Isus, neprihănire proprie, plin de trufie,
legalişti, care se leagă de toate mărunţişurile, care îi judecă mereu
pe alţii, critici. Alţii au răspuns: „Fariseii sunt tipul de oameni
care spun: «Eu am dreptate, tu eşti greşit în totalitate»“; „cei care
cunoşteau Legea, dar nu o aplicau“; „cei care respingeau pe
oricine“; „oameni foarte exigenţi“; şi „cei care L-au omorât pe
Cristos“. nu-mi amintesc nici un cuvânt asociat de natură
pozitivă. (Este ironic faptul că dacă la acest joc ar fi participat
evrei, probabil că toate asocierile ar fi fost pozitive.)

Fără nici o îndoială, cei mai mulţi creştini cunosc numele pe
care isus şi ioan Botezătorul le-au dat fariseilor, incluzând:
„povăţuitori orbi“ (matei 23:16-17, 19, 24, 26); „pui de năpârci“
(matei 3:7; 12:34; 23:33); „fii ai gheenei“ (matei 23:15) şi, desigur,
„făţarnici“ (matei 6:2, 5, 16; 15:7; 22:18; 23:13-15, 23, 25, 27-29; Luca
13:15). Deşi aceste apelative sunt evident scripturale, multe dintre
ele apar într-un singur capitol (matei 23), unde isus îi critică
aspru şi pe liderii religioşi, numindu-i „nebuni“ (v. 17) şi
„morminte văruite“ (v. 27). De fapt, apelativele folosite de isus
apar doar în câteva ocazii (când isus s-a confruntat cu tradiţii
care denaturau adevărul şi cu teste menite să-L prindă în
capcană) şi probabil au fost adresate unora dintre farisei, nu
tuturora. Poate că din cauza severităţii criticii lui isus din matei
23, mulţi uită de celelalte afirmaţii, aluzii şi exemple din noul
testament, care sunt pozitive. 

În timp ce învăţătorii şi predicatorii Bibliei trec cu vederea
scrierile evreieşti şi practică o citire selectivă a scripturii folosind
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o grilă a prejudecăţilor, mulţi creştini ajung să îşi formeze o
caricatură despre farisei, în locul unei imagini corecte. Prin
definiţie, o caricatură este o imagine denaturată, care ia anumite
trăsături şi le exagerează până la proporţii aproape de
nerecunoscut. rezultatul este o ciudăţenie falsă. Când îi privim pe
oameni ca pe nişte ciudăţenii, rareori îi folosim – dacă îi folosim
vreodată – ca oglinzi, care să ne înveţe ceva despre noi înşine.

În ultimul timp, cercetătorii Bibliei au recunoscut această
caricatură eronată a fariseilor şi au căutat să o remedieze.2 Vieţile
bune, trăsăturile pozitive şi contribuţia fariseilor sunt observate
aşa cum trebuie. Aceşti cercetători resping în termenii cei mai
serioşi caricatura strict negativă pe care cei mai mulţi creştini o
au în minte cu privire la farisei. mai mult decât atât, ei apelează
persuasiv la o gândire sănătoasă şi la înţelegere reciprocă. Cu
toate acestea, această acţiune de corectare din partea cercetă -
torilor Bibliei nu a ajuns la credincioşii de pe băncile bisericii şi
nici la cele mai cunoscute amvoane şi publicaţii din ţară.
Pastorii, chiar şi cei care sunt sensibili la legalism, tind să nu
observe caracteristicile fariseismului omniprezente printre
credincioşi. În loc să privim cu atenţie în noi înşine pentru a ne
vedea aşa cum suntem, recurgem la hiperbolă şi la crearea unei
distanţe între noi şi farisei.

Dacă dorim să avem un portret al fariseilor cât mai corect cu
putinţă, nu putem omite unele surse şi să punem un accent
exagerat pe altele. nici nu putem trece cu vederea diferite nuanţe
şi implicaţiile acestora, care ne descoperă o mulţime de lucruri
despre farisei şi care s-ar putea să nu fie în concordanţă cu ideile
noastre preconcepute. Cred că atât caricaturile evreieşti, cât şi
cele creştine ale fariseilor sunt foarte eronate. Portretul evreiesc
este prea puritan, iar portretul creştin este prea diabolic. unii
văd bunătatea fără greşeală. Ceilalţi văd greşelile fără bunătate.
rezultatul final este acelaşi pentru ambele părţi. Ambele grupări
se înşală! Ambele au respins o oglindă importantă în care să-şi
poată privi sufletele. Ambele grupări o iau pe o cale care le
îndepărtează de Dumnezeu, în loc să le apropie.
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ORIgINEa FaRISEILOR
Cine sunt fariseii? Ei au apărut în israel ca răspuns la

dezvoltarea religioasă, culturală şi politică din timpul imperiului
grec sau poate chiar mai devreme. În Anexa 1, „Cum au început
fariseii?“, este prezentată apariţia istorică a fariseilor. Ei au ajuns
binecunoscuţi în timpul macabeilor (cca. 160-60 î.hr.) şi cei mai
mari doi rabini ai lor, hillel şi Şammai, au apărut în timpul
ultimelor decenii dinaintea naşterii lui Cristos. Şcolile acestor
doi rabini au dominat scena religioasă a israelului în timpul
următoarelor două secole. Şammai a fost conservatorul; hillel
moderatul. (Vezi capitolul 3 pentru învăţăturile specifice ale
acestora.)

În timpul lui isus, fariseii ajunseseră liderii religioşi ai
israelului. Ei controlau sinagoga şi erau reprezentaţi în
sanhedrin sau sobor. Aveau ca adepţi un grup crescând de
învăţători eminenţi ai Bibliei care erau plini de zel pentru Legea
lui Dumnezeu. După nişte experienţe negative în politică,
aceştia s-au specializat pe partea spirituală. Deşi se pare că
fariseii cei mai dedicaţi erau puţini la număr3, influenţa lor era
considerabilă. Chiar şi irod, care dispreţuia punctul lor de
vedere, era obligat să ţină seama de influenţa lor în rândul
maselor şi de obicei avea grijă să nu-i ofenseze.

aSEMăNăRI IzBITOaRE
Privind la rădăcinile istorice ale fariseilor, am putea identifica

asemănări izbitoare cu reforma protestantă, precum şi indicii
referitoare la mişcările evanghelice fundamentaliste din zilele
noastre. În timp ce clericii şi cultura religioasă iudaică dobân -
deau tot mai evident un caracter laic, un grup de laici pioşi
(„pietişti“) s-au ridicat pentru a reclama identitatea iudeilor ca
popor al Cuvântului lui Dumnezeu. Ei erau hotărâţi „să se
întoarcă la Biblie“. Aceşti purişti biblici au avut un rol major în
stabilirea „casa studiului“, unui nou centru al religiei lor,
cunoscută nouă drept sinagogă. Acolo iudeii puteau studia
meticulos Biblia şi o puteau aplica la fiecare aspect al vieţii. Ei
erau principalii promotori ai unei educaţii puternic bazată pe
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Biblie (înaintaşii accentului pe care îl punem noi pe educaţia
creştină). Fariseii au scos în evidenţă responsabilitatea fiecărui
evreu, nu doar a preoţilor sau a cărturarilor, de a cunoaşte şi a
practica Legea. se poate spune că fariseii au fost printre primii
care au susţinut doctrina „preoţiei tuturor credincioşilor“. 

De asemenea, ei au protestat („protestanţi“) împotriva
corupţiei religiei şi s-au opus elenismului – „umanismul“ acelor
timpuri. (Vezi Anexa 1.) În „războiul cultural“ rezultat, fariseii
s-au ţinut cu toată forţa de „credinţa care a fost dată sfinţilor o
dată pentru totdeauna“. Ei au încercat să purifice o religie care
devenise un ritual lipsit de semnificaţie şi să trăiască vieţi sfinte
(mişcarea holiness [sfinţeniei]). Fariseii şi-au practicat credinţa
într-un mod evlavios şi uneori au fost persecutaţi pentru aceasta.
Conservatorii de orice credinţă din zilele noastre ar fi pe drept
impresionaţi de asemenea rădăcini.

CaRaCTERISTICILE VREDNICE 
DE LauDă aLE FaRISEILOR

Cu toate acestea, rădăcinile bune ale fariseilor nu sunt
singurele motive pentru faima lor religioasă. Ei şi-au clădit vieţile
pe fundaţia solidă a Cuvântului lui Dumnezeu. Aşa cum vom
vedea, fariseii credeau în doctrina corectă, căutau „să împartă
drept cuvântul adevărului“ şi erau decişi să trăiască vieţi
neprihănite bazate pe Biblie. Aceste trăsături le-am aplauda din
toată inima.

Doctrina corectă
Dacă în mărturisirea de credinţă a fariseilor ar fi schimbate

doar câteva afirmaţii, cei mai mulţi dintre noi ar semna-o rapid!
Deşi noi avem tendinţa să trecem cu vederea corectitudinea
teologică fundamentală a fariseilor, isus a afirmat-o atunci când
a spus: „Cărturarii şi fariseii stau pe scaunul lui moise. Deci toate
lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le“
(matei 23:2-3a, sublinierea autorului).

fAriseii veChi şi noi30



În mod caracteristic, noi trecem imediat la următoarea
afirmaţie în care isus avertizează împotriva diferenţei dintre ceea
ce predicau fariseii şi ceea ce practicau. Cu toate acestea, fariseii,
deşi cei mai mulţi nu erau preoţi, predau cu tenacitate
principiile ortodoxe ale iudaismului. mai mult, isus a aprobat
înţelegerea fariseilor privitoare la importanţa centrală a Shemei*
şi a poruncii referitoare la iubirea aproapelui (matei 22:34-40;
Luca 10:25-28). Aşa cum observa merrill C. tenney: „Din punct
de vedere teologic, fariseii erau mai apropiaţi de învăţătura lui
isus decât orice altă grupare din iudaism“. 4

Din punct de vedere teologic, în Fapte 23:6-10, apostolul Pavel
s-a situat de aceeaşi parte cu fariseii atunci când s-a apărat
înaintea sanhedrinului. Cu toate acestea, noi avem tendinţa să
nu recunoaştem corectitudinea teologică fundamentală a
fariseilor. De ce?

Poate că suntem orbi când este vorba despre credinţele lor
deoarece avem deja prejudecăţi cu privire la ei. Poate acţionăm
aşa deoarece suntem familiarizaţi numai cu avertizările negative
ale lui isus (matei 16:6, 11-12).5 Înarmaţi cu aceste fărâme de
dovezi, tragem concluzii greşite. noi îi punem în aceeaşi
categorie pe farisei şi pe saduchei deşi fiecare dintre aceste două
grupări s-ar supăra dacă ar trebui să stea în compania celeilalte,
din punct de vedere teologic. Deşi fariseii se făceau vinovaţi de
câteva greşeli fatale, doctrina lor nu se afla în capul acestei liste.

Interpretarea corectă a Bibliei
De la începutul mişcării lor, fariseii au fost oamenii Cărţii.

iosefus scria că ei trebuiau „să-i înreacă pe ceilalţi să exceleze în
cunoaşterea exactă a legilor ţării lor“.6 (Pentru mai multe
informaţii despre iosefus şi alte surse primare pentru studiul
fariseilor, vezi Anexa 2.) Ei au venerat, au studiat, au memorat şi
au căutat să interpreteze corect scriptura. scopul vieţii lor a fost

* O rugăciune liturgică alcătuită din trei pasaje biblice (Deuteronom 6:4-9,
11:13-21 şi numeri 15:37-41) recitate de două ori pe zi de către bărbaţii evrei
pentru a-şi afirma credinţa [n.tr.].
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aplicarea învăţăturii Bibliei la fiecare detaliu al vieţii. Fariseii
aveau un respect foarte mare pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi
încercau să asculte de fiecare poruncă a acestuia. Aveau o
liturghie bine pusă la punct, care era bazată pe citirea şi aplicarea
Bibliei. minţile şi vieţile fariseilor erau pline de sfânta scriptură.

mai mult, fariseii nu ocoleau aplicarea Bibliei. Deşi
recunoşteau natura neschimbătoare a Cuvântului lui
Dumnezeu, ei vedeau tora ca o expresie dinamică a adevărului,
care se dezvoltă. Cu un zel exemplar, ei au căutat să aplice
scriptura la situaţiile culturale în schimbare. Fariseii doreau cu
înflăcărare să întipărească Cuvântul lui Dumnezeu în vieţile
oamenilor. Cu cele mai bune intenţii, s-au străduit să aducă
fiecare domeniu al vieţii sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu şi a voii Lui morale. Ei au stabilit anumite tradiţii
pentru a codifica înţele gerea lor privitoare la felul în care Legea
trebuia aplicată circumstanţelor şi situaţiilor vieţii. Au stabilit şi
anumite măsuri de protecţie a Legii, ca să-i ajute pe oameni să nu
o încalce. Doreau ca urmaşii lor iudei să umble cu Dumnezeu,
nu doar să vorbească despre El. scopul lor era să aducă fiecare
aspect al vieţii în supunere faţă de adevărul lui Dumnezeu. De
asemenea, doreau să transmită maselor de oameni acest zel
pentru ascultare şi supunere, nu doar unei elite minoritare. 

Este interesant că atitudinea fariseilor faţă de scriptură se
potriveşte cu cea a creştinilor conservatori de astăzi. noi, la fel ca
ei, avem un mare respect pentru scriptură şi ne mândrim cu
credincioşia noastră faţă de Cuvânt. La toate grupele de
vârstădin biserică, de la cei mai mici până la cetăţenii în vârstă,
încurajăm şi apreciem studierea Bibliei. Aşa făceau şi ei. noi
favorizăm răspândirea a scripturilor astfel încât oamenii
obişnuiţi să o poată înţelege. Aşa făceau şi ei. noi, asemenea
fariseilor, căutăm să aplicăm Biblia fiecărui aspect al vieţii. noi,
ca şi fariseii de demult, credem şi învăţăm că Biblia este demnă
de încredere şi că trebuie să ne supunem ei. Şi, ca şi fariseii, noi,
protestanţii, ne mândrim cu abilitatea noastră de a aplica
adevărul lui Dumnezeu la situaţii culturale în schimbare. Fariseii
din Biblie seamănă cu aspiraţiile şi acţiunile noastre biblice!
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Mod de viaţă neprihănit
Fariseii nu numai că aveau o doctrină corectă şi erau educaţi

din punct de vedere biblic, ci şi încercau să trăiască potrivit
credinţei lor. Ei au urmărit cu mult zel neprihănirea şi erau
recunoscuţi ca fiind mai religioşi decât alţii.7 isus vorbeşte
despre acest aspect al vieţii fariseilor atunci când afirmă: „Căci
vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea
cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în
Împărăţia cerurilor“ (matei 5:20). Orice evreu din primul secol,
care L-ar fi auzit pe isus rostind aceste cuvinte, s-ar fi simţit
neputincios în atingerea acestui standard, deoarece fariseii erau
simbolurile culturale ale neprihănirii. Evaluaţi după aproape
toate criteriile pe care le folosim noi astăzi, fariseii erau extrem
de neprihăniţi.

Fariseii căutau să trăiască vieţi pure. Potrivit lui iosefus, ei
încercau „să facă toate lucrurile prin care (ei) ar fi putut fi plăcuţi
lui Dumnezeu“.8Prioritatea primordială a fariseilor era să
promoveze puritatea biblică în israel. Ei credeau că poruncile
lui Dumnezeu privitoare la sfinţenia preoţească trebuiau
respectate de toţi iudeii.

Fariseii s-au dedicat unei închinări sfinte. Ei considerau
corupt iudaismul ritualurilor de la templu, condus de preoţi,
leviţi şi elita conducătoare şi au conceput un serviciu de
închinare în sinagogă care avea ca elemente de bază rugă ciunea,
citirea publică a scripturilor şi explicarea acestora (Luca 4:16b),
precum şi „educaţia evreiască“ a copiilor.9 Prin sinagogă, fariseii
puteau influenţa o mare parte din viaţa de închinare din israel.
Deşi nu a înlocuit templul până în anul 70 d.Cr., când acesta a
fost distrus, sinagoga era principalul loc de întâlnire pentru cei
interesaţi de o credinţă bazată mai mult pe Biblie şi mai puţin pe
ritualuri.

Fariseii au fost modele ale acestui mod de viaţă neprihănit în
alte cinci domenii. Viaţa de rugăciune a fariseilor era exemplară.
Ei se rugau în public (matei 6:5-6), regulat, conform ritualului şi
plini de respect. Ei nu numai că se rugau, ci adesea şi posteau în
timp ce se rugau (matei 6:16; Luca 18:12). În al doilea rând, trăiau
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vieţi consacrate, puse deoparte. Chiar şi numele de fariseu,
potrivit celor mai recunoscute surse, înseamnă „pus deoparte,
separat“.10 Ei urau păcatul şi urmăreau în mod activ sfinţenia. În
al treilea rând, ei preţuiau părtăşia. iosefus a scris: „Fariseii se
iubesc unii pe alţii şi cultivă relaţii armonioase cu comunitatea“.11
s-au organizat în grupuri mici cu scopul edificării şi dă--rii de
socoteală reciproce, concepte populare astăzi. se invitau unii pe
alţii la masă şi studiau împreună scripturile. În al patrulea rând,
erau generoşi. Fariseii luau în calcul orice sursă imaginabilă de
venit şi Îi dădeau lui Dumnezeu partea cuvenită (Luca 18:12). În
sfârşit, ei erau evanghelişti activi. isus a spus că fariseii ar călători
peste mări și ţări pentru un singur prozelit (matei 23:15).

O agENDă SOCIaLă NOBILă
religia adevărată are ramificaţii sociale. De aceea nu trebuie

să fim surprinşi că viaţa socială a fariseilor reflecta preocuparea
lor profundă pentru evlavie. 

Fariseii erau o mişcare puternică a clasei de mijloc. Ei
reprezentau nu numai esenţa religioasă, ci şi cea economică şi
socială a lui israel. Erau oameni cinstiţi şi harnici. mulţi erau
mici oameni de afaceri, care trăiau vieţi simple şi liniştite. Erau
campioni ai egalităţii umane, mai puţin interesaţi de politică şi
economie decât de religie (deşi nu se poate spune că nu erau
activi politic sau motivaţi economic). Peste tot în literatură unde
apar fariseii, observăm că masele erau de partea lor.

Fiind conservatori, fariseii au reprezentat o prezenţă politică
şi o voce profetică, deşi nu s-au opus activ stăpânirii romane. Au
practicat nesupunerea civilă doar atunci când a fost necesar. Au
dat dovadă de o toleranţă înţeleaptă şi au acceptat compromisul
cu guvernul roman atât timp cât misiunea lor religioasă nu era
împiedicată. 

mai mult decât atât, fariseii au apărat „valorile tradiţionale“.
Ei se considerau apărătorii valorilor tradiţionale împotriva
atacurilor noilor moduri de viaţă mai seculare. standardele lor
etice şi morale erau legendare şi, după cum putem presupune, ei
s-au inspirat din Cuvântul lui Dumnezeu, centrul lor
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gravitaţional într-o lume păgână. Fariseii nu au cedat
superstiţiilor canaaniţilor, libertinismului moral al egiptenilor
şi nici violenţei romanilor. Fariseii erau respectuoşi cu bătrânii12

şi puneau accent pe integritatea familiei. 
În plus, fariseii aveau preocupări sociale. nu erau împietriţi,

aşa cum presupun mulţi. De fapt, se ştia că saducheii erau mult
mai severi decât fariseii. hillel, unul dintre cei mai mari lideri ai
fariseilor, a fost lăudat pentru compasiunea lui. gamaliel, un alt
lider fariseu, a sprijinit toleranţa şi reţinerea, cumpătarea  
(Fapte 5:34-39). „Într-adevăr, fariseii aveau un respect de admirat
pentru oamenire şi, împreună cu această stimă, un grad înalt de
toleranţă şi o mare dragoste pentru pace“, scrie D.A. hagner.
„Faimoasa maximă a lui hillel păstrată în mişna era: «Fii un
ucenic al lui Aaron, iubind pacea şi urmărind pacea, iubind
omenirea şi aducând-o la ascultarea de Lege»“.13 Având o
concepţie înaltă despre fiinţele umane şi crezând puternic în
egalitatea acestora, fariseii ar fi fost nişte vecini excelenţi.

FaRISEI INDIVIDuaLI 
VREDNICI DE LauDă 

Datorită prejudecăţilor noastre religioase, tindem să nu ţinem
seama de fariseii admirabili, menţionaţi explicit sau prezenţi în
mod implicit în noul testament. Dă-mi voie să-ţi prezint zece
indivizi sau grupuri de farisei pe care fiecare creştin echilibrat ar
trebui să-i ştie.

Ascunşi undeva în textul Evangheliilor există cel puţin trei
farisei care au avut bunătatea şi curajul să-L invite pe isus în
casele lor la cină (Luca 7:36-50; 11:37-54; 14:1-24). Oferirea
ospitalităţii era un pas important în acea cultură. Aceasta implica
acceptare şi oferirea prieteniei. un bun fariseu era foarte atent să
nu aibă de-a face cu cei care aveau alte convingeri dietetice.
Dialogul înregistrat în scripturi arată că exista un respect
reciproc. mai mult, este foarte probabil ca aceşti farisei care L-au
invitat pe isus şi pe ucenicii săi la masă să fi ştiut de
controversele anterioare ale lui isus în legătură cu chestiuni
legate de legea ceremonială. Astfel, ei şi-au asumat un anumit
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risc. Deşi fiecare din aceste ocazii s-au sfârşit cu o confruntare
oarecum urâtă (privitoare la o femeie păcătoasă, neglijarea
spălării ceremoniale şi la o vindecare în ziua de sabat), cititorul
Evangheliilor nu trebuie să piardă din vedere faptul că nişte
farisei au încercat să ajungă la isus şi să-L înţeleagă mai bine.

În Luca 5:17-26 (cf. marcu 2:1-12; matei 9:1-8), citim despre nişte
farisei care au venit plini de curiozitate ca să-L audă pe isus şi au
pus la îndoială afirmaţiile Lui referitoare la iertarea păcatelor,
îndoieli motivate de concepţiile lor sincere. Cu toate acestea, citim
în continuare în scriptură că ei au plecat de acolo glorificându-L
pe Dumnezeu şi zicând: „Azi am văzut lucruri nemaipomenite“.
unii farisei au fost cu adevărat atinşi de viaţa şi lucrarea lui isus.
Aceştia erau  sensibili spiritual şi doreau să înveţe.

mai mult, un singur verset, Luca 13:31, ne spune despre nişte
farisei preocupaţi de viaţa lui Isus, care au venit la El când era în
mare pericol de a fi arestat şi L-au avertizat: „Pleacă şi du-te de
aici, căci irod vrea să te omoare“. Din relatările Evangheliilor este
uşor să-ţi formezi concepţia că toţi fariseii intenţionau să-L
asasineze pe isus. Însă printr-o citire imparţială a Evangheliilor
descoperim că această concepţie este evident falsă.

Două nume binecunoscute din Evanghelii sunt nume de
farisei: nicodim şi iosif din Arimatea. Evanghelia lui ioan îl
prezintă pe nicodim ca un fariseu de frunte, poate chiar liderul
(ioan 3:1, 10). Fără îndoială era un om puternic şi influent.
nicodim pare să fi fost un căutător sincer al adevărului (ioan
3:1-4). În cele din urmă el a vorbit deschis în favoarea lui isus şi
a fost criticat pentru această poziţie (ioan 7:45-52). După
răstignire, nicodim a cerut trupul Domnului şi a cheltuit o sumă
considerabilă cumpărând miresme pentru îngroparea lui isus
(ioan 19:39). noi avem tendinţa să uităm că nicodim a fost un
fruntaş de-al fariseilor.

Asociatul lui nicodim în ce priveşte grija pentru trupul lui isus
după răstignire a fost iosif din Arimatea (Luca 23:50-55; ioan
19:38-42); probabil şi el era fariseu. iosif, un om bogat, era şi el
membru al sanhedrinului. Era un om dedicat, care şi-a pus
credinţa în acţiune, un om care avea influenţă religioasă, politică
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şi economică. Dar, din dragoste pentru isus, iosif a fost gata să
sacrifice totul – un alt fariseu care L-a urmat pe isus.

În textul Evangheliei după ioan găsim o altă referinţă la nişte
farisei care au fost de partea lui Isus. În capitolul 9, citim că
vindecarea orbului din naştere pe care a făcut-o isus în ziua
sabatului nu numai că l-a separat pe omul vindecat de părinţii
lui şi de sinagogă, ci i-a împărţit şi pe farisei. Versetul 16 spune:
„Atunci unii din farisei au început să zică: «Omul acesta nu vine
de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sabatul». Alţii ziceau: «Cum
poate un om păcătos să facă asemenea semne?» Şi era dezbinare
între ei“. Este evident că fariseii nu erau un grup unitar care s-a
opus lui isus, aşa cum presupunem noi în mod obişnuit.

De asemenea, anumiţi farisei au fost în prim plan în apărarea
apostolilor. Cartea Faptelor Apostolilor (5:33-42) îl menţionează
pe gamaliel, un fariseu fruntaş, care a argumentat eficient în
favoarea toleranţei în faţa unui grup ostil format din colegi de-ai
lui. Cuvintele lui împăciuitoare au avut un rol hotărâtor în
înlătu rarea intenţiilor de omucidere ale sanhedrinului
îndreptate împotriva lui Petru şi a apostolilor. Câţiva ani mai
târziu, un alt grup de farisei (Fapte 23:1-10) a contribuit la
salvarea vieţii apostolului Pavel.

tot în cartea Faptele Apostolilor citim despre nişte farisei care
au crezut în isus Cristos (15:5). Ce-i drept, în noua credinţă pe
care au descoperit-o, li s-a părut greu să renunţe la tot ce
însemna iudaism şi voiau să mai păstreze unele practici ale
acestuia. Cu toate acestea, ei sunt menţionaţi împreună cu cei
care au crezut – membri timpurii ai Bisericii creştine. 

În sfârşit, şi cel mai important, apostolul Pavel a făcut parte
din partida cea mai îngustă a fariseilor (Fapte 22:3-5; 26:4-8;
Filipeni 3:4-6). El a fost educat de către gamaliel, nepotul lui
hillel. Şi, înainte să-L întâlnească pe Cristos, mediul fariseic al
lui Pavel era considerat a fi un mare câştig. Pavel afirmă că
fariseismul lui de odinioară era nepotrivit, dar nu era rău în
esenţă. În schimb, el îl consideră ca un cod al onoarei religioase
şi o realizare omenească de seamă.
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O MIşCaRE BuNă 
Cu MuLţI OaMENI BuNI

Cine erau fariseii? Acum ar trebui să ne fie clar: fariseii erau
oameni buni ca şi noi. Ei au apărut ca o reacţie la elenism,
umanismul secular al acelor zile. Ca răspuns la presiunile
asimilării culturale, ei au devenit „cei puşi deoparte“. Opunân -
du-se devierii liberale a preoţilor şi leviţilor, au pus accentul pe
teologia ortodoxă, pe învăţătura biblică. În loc să accepte
compromisul cultural şi religia ca profesie, ei au organizat o
mişcare fundamentală condusă de laici care a adus iudaismul
înapoi la „valorile tradiţionale“. Ca răspuns la accentul pus de
liderii religioşi oficiali pe ritualurile de la templu, ei au accentuat
studiul scripturii şi aplicarea acesteia. Ca răspuns la păgânismul
crescând, ei şi-au sporit vigilenţa în urmărirea purităţii.

Este posibil ca fariseii de ieri să aibă mai multe în comun cu
bisericile creştine şi cu activiştii parabisericeşti de azi decât se
poate observa. Ei au căutat să fie puri ca puritanii şi pioşi ca
pietiştii. Au studiat Biblia, aşa cum facem şi noi în grupurile mici
de studiu biblic. Acolo se strângeau în mod regulat pentru a
discuta despre Cuvânt, pentru „a-L experimenta pe Dumnezeu“
şi pentru a da „socoteală“ unii altora, aşa cum facem noi în
mişcarea modernă a grupurilor mici. Ei erau membri ai unei
sinagogi bune, în care scripturile erau crezute şi predicate.
Vieţile lor disciplinate ar putea fi atractive pentru cei de la
„navigatorii“.* Zelul lor evanghelistic ar face din ei primii
recrutaţi de către organizaţia Campus Crusade for Christ.**
Preocuparea lor pentru misiune ar fi făcut din ei primii candidaţi
pentru diferite borduri de misiune. isprăvnicia lor ne-ar aminti

* „navigatorii“ este o organizaţie interdenominaţională, nonprofit, înfiinţată
în urmă cu 75 de ani şi dedicată ajutorării oamenilor să navigheze spiritual,
să-L cunoască pe Cristos şi să-L facă cunoscut, în timp ce privesc la El şi la
Cuvântul său pentru a-şi trasa cursul vieţii [www. navigators.org; n.tr.].

** Organizaţia „Campus Crusade for Christ“ a fost înfiinţată în 1951 cu scopul
de a-i ajuta pe creştini să împlinească marea trimitere prin puterea Duhului
sfânt, câştigându-i pe oameni pentru Cristos, ajutându-i să crească în cre din -
ţă şi trimiţându-i să-i câştige şi să-i echipeze pe alţii [www.ccci.org; n.tr.].

fAriseii veChi şi noi38



de un baptist credincios din Convenţia de sud. Şi separarea lor
scrupuloasă de lume şi de lucrurile lumeşti i-ar face asemănători
cu baptiştii independenţi. Dorinţa lor de-a avea experienţe cu
Dumnezeu şi de-a cunoaşte puterea Lui s-ar potrivi cu aceea a
unui bun carismatic. Şi orientarea lor spre sfinţenie le-ar surâde
nazarinenilor.***

Da, fariseii au fost oameni buni; ei erau „extrem de
neprihăniţi“. Această perspectivă reiese din scrierile evreieşti,
este exprimată implicit în noul testament şi este confirmată de
cercetătorii moderni ai Bibliei. Oamenii asemenea fariseilor sunt
vecinii şi colegii noştri de muncă prietenoşi, cetăţenii ţării şi
liderii civili integri, membrii comitetelor bisericilor noastre şi
pastorii. Cu adevărat, fariseii suntem noi!

Fariseii erau oameni religioşi bine intenţionaţi. totuşi,
bunătatea lor esenţială şi evlavia lor era parte a problemei pe care
ei au avut-o cu isus şi El cu ei. Fariseii au avut parte de un
tratament atât de „aspru“ din partea lui isus nu pentru că erau
foarte departe de adevăr, ci pentru că erau aşa de aproape. realist
vorbind, adesea le vorbim cel mai direct, da, chiar aspru celor pe
care îi iubim cel mai mult. Dar, cum se întâmplă adesea, cei care
sunt cel mai departe de Împărăţia lui Dumnezeu sunt cel mai
aproape de ea, cei care nu pot vedea pădurea de copaci.

Ca şi creştini, care sunt din ce în ce mai mult obiectul
caricaturilor care rănesc (să-mi permit să spun al caricaturilor
pline de ură?), trebuie să fim sensibili la reprezentările greşite.
Astfel, trebuie să renunţăm la caricatura pe care le-am făcut-o
fariseilor. Asemănările dintre fariseii din vremea lui isus şi
creştinii evanghelici din zilele noastre sunt izbitoare. trebuie să
privim într-un mod nou acest grup de oameni religioşi şi să
învăţăm adevărurile pe care Dumnezeu le doreşte  pentru binele
nostru.

***membră a unei denominaţiuni protestante americane, „Church of the
nazarene“, urmează multe dintre doctrinele metodismului timpuriu. 
Declaraţia ei de misiune este: să facem ucenici asemenea lui Cristos din
toate naţiunile [n.tr.].
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fAriseii, prietenii noştri
Cei MAi buni

În fiecare seară din zilele lucrătoare, comedianul David
Letterman îşi dezvăluie „top ten List“, o listă inteligentă a

primilor zece, care stârnește râsul, pe o temă curentă. Lista top
ten a ajuns favorită printre cei care urmăresc seara târziu
emisiunile lui. Lista este hazlie, deşi multe dintre punctele
acesteia au un sâmbure de adevăr.

În continuare, vom analiza rolul fariseilor în trecut şi în
prezent şi vom aborda acest subiect sub forma unei liste top ten.
Cred că, asemenea listei lui Letterman, şi lista noastră top ten
va conţine un sâmbure de adevăr şi că va avea o influenţă mult
mai mare asupra inimilor noastre religioase. În timp ce privim
această listă cu motive pentru care trebuie să ne formăm o
imagine corectă despre farisei, vom descoperi că aceşti
„duşmani“ ai noştri pot de fapt să ne devină prieteni. Şi vom
înţelege mai bine felul în care o cunoaştere mai bună a fariseilor
ne poate ajuta să creştem în relaţia noastră cu Cristos şi cu tatăl
nostru ceresc.

iată care sunt Primele zece motive pentru care trebuie să avem
o imagine corectă despre farisei.

MOTIVuL NR. 10: FaRISEII ExISTă şI aSTăzI 
şI SuNT BINE SăNăTOşI

Fariseii există, sunt bine sănătoşi şi trăiesc în locurile cel mai
puţin probabile: la seminariile noastre, în bisericile noastre –
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chiar şi în casele noastre! Putem încerca din răsputeri să ne
distanţăm de aceşti tipi foarte cunoscuţi şi dispreţuiţi din Biblie,
dar cu toate acestea, fariseii seamănă mult mai mult cu noi decât
mulţi dintre noi ar crede vreodată.

Adevărul este că grupurile care erau în israel în vremea
Domnului isus sunt prototipuri ale mediului religios din orice
secol. Întotdeauna vor exista conservatori, liberali şi moderaţi.
Astăzi, la fel ca în vremea în care isus a fost pe pământ, putem
găsi supranaturalişti şi naturalişti. Astăzi, ca şi atunci, putem
vedea separatişti şi conformişti. mai mult, lumea religioasă de
acum, la fel ca aceea din vremea lui isus, include zeloţi şi
pacifişti, credincioşi care pun un accent deosebit pe ortodoxia
strictă şi dintre cei care încearcă să forţeze limitele teologice.

recunosc pericolele clişeelor. totuşi, clişeele tind să se dezvolte
din lucruri tipice. Este lipsit de înţelepciune să nu identifici
asemănări istorice justificate şi să nu înveţi din ele. solomon ne-a
învăţat că „nu e nimic nou sub soare“. nici unul dintre noi nu este
unic în mod absolut; fiecare avem trăsături comune tuturor
oamenilor. Comportamentul uman tinde să se manifeste în tipare
familiare. Fariseii au fost unul din cele cinci grupuri identificabile,
care au alcătuit peisajul social şi religios din timpul lui isus. Aşa
cum se vede în schiţa de pe pagina alăturată, aceste grupuri au
acoperit întregul spectru politic şi religios.

Cei care s-au adaptat cel mai mult conducerii romane au fost
irodienii; cei care s-au adaptat cel mai puţin au fost zeloţii, care
erau conservatori radicali din vremea aceea. izolaţioniştii, care nu
prea voiau să aibă de-a face cu societatea, erau esenienii. Ei s-au
retras din societate pentru a urmări viaţa sfântă la care credeau că
i-a chemat Dumnezeu. Saducheii erau duşmanii fariseilor şi în
acelaşi timp colegii lor în sanhedrin, consiliul de conducere al
evreilor. Ei respingeau tradiţia orală şi nu credeau în învierea
trupului. Aceasta i-a dus la neînţelegere cu fariseii, care susţineau
tradiţia bătrânilor şi îmbrăţişau ideea învierii în trup.

Privind schiţa putem observa faptul că fariseii nu erau
unanimi în convingerile lor. Ei s-au împărţit în două tabere 
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numite după doi mari rabini: hillel şi Şammai. În timp ce
Şammai interpreta Legea cu stricteţe, hillel respingea ceea ce
considera el că este o aplicare strictă şi inumană a Legii. Şammai
şi-a concentrat atenţia asupra adevărului Legii lui Dumnezeu.
hillel lua Legea în serios, dar ar fi înclinat-o în favoarea
compasiunii.

toate cele cinci grupuri au corespondent în grupurile
religioase de astăzi. irodienii pot fi văzuţi în cei care caută să
adopte cultura; zeloţii în grupurile marginale (în special cultele
false) care dobândesc o reputaţie proastă; esenienii în grupurile
separatiste sau monastice; şi saducheii în unele grupuri creştine
cu tendinţe liberale.

În cadrul celor două tabere ale fariseilor, adepţii lui hillel
seamănă în multe aspecte cu evanghelicii din zilele noastre;
adepţii lui Şammai seamănă cu fundamentaliştii. Într-adevăr,
fariseii, mai mult decât alte grupuri din vremea lui isus, se
aseamănă cu noi, creştinii conservatori. Ei acceptau scriptura în
întregime, nu doar o versiune diluată şi corectă din punct de

Grupurile evreieşti din timpul lui Isus
Spectrul religios şi politic

„Stânga“ „Dreapta“

Irodienii
• Suporteri politici ai

dinastiei lui Irod
• Favorabili stăpânirii

romane
• Au căutat să

păstreze starea
politică existentă

• Cei care făceau
c o m p r o m i s u r i  
culturale

• Strângeau taxele

Saducheii
• Reprezentau autoritatea 

religioasă (Marele preot,
leviţii şi preoţii)

• Controlau închinarea din
Templu şi puneau accentul
pe ritualurile iudaismului

• Formau pătura bogată a 
societăţii

• Erau antisupranaturalişti (nu
credeau în minuni şi nici în
învierea morţilor)

• Recunoşteau doar primele
cinci cărţi ale V.T. ca 
autoritare pentru doctrină

• Respingeau legea orală
• Acceptau stăpânirea romană

Fariseii
• Cei puşi deoparte, cei separaţi
• Controlau sinagogile şi puneau 

accentul pe Scripturi
• Formau clasa de mijloc
• Acceptau întregul V.T. ca autoritate,

precum şi Legea orală
• Ortodocşi din punct de vedere teologic

Zeloţii
• Ultranaţionalişti; 

activişti radicali
• Dispreţuiau stăpânirea

romană
• Erau adepţii folosirii

forţei pentru 
schimbarea sistemului
politic

• Simon zelotul
• Barnaba (probabil şi

cei doi „tâlhari“ de pe
cruce)

Esenienii
• Au trăit adesea în pustie (Ioan Botezătorul 

a trăit aproape ca un esenian)
• Separatişti, izolaţionişti
• Trăiau împreună, având toate lucrurile în comun
• Disciplină strictă (asceţi)
• Oamenii sulurilor de la Marea Moartă (Qumran)

Hillel
• Moderat
• Compasiune
• Divorţul era 

permis cu uşurinţă
• S-a adaptat

stăpânirii romane

Şammai
• Conservator
• Adevăr
• Permitea divorţul

doar în caz de
adulter

• Se opunea Romei



vedere politic, aşa cum făceau saducheii. Ei se situau la mijloc,
între separatismul extrem al esenienilor şi capitularea irodie -
nilor. De asemenea, au evitat fanatismul şi violenţa zeloţilor. Ei
erau prototipul credincioşilor de orice vârstă care credeau Biblia
şi o practicau. Erau cei care şi-au luat cel mai în serios credinţa
fără a ajunge la fanatism, fie el de dreapta sau de stânga.

MOTIVuL NR. 9: 
FaRISEII CâşTIgă PREMIuL PENTRu 
„CEI MaI BuNI aCTORI SECuNDaRI“ 

DIN EVaNgHELII
Personajele principale din filme ocupă locul central în

reclame. Dar şi actorii care joacă în rolurile secundare sunt la fel
de importanţi, aşa cum arată bucuria de la festivităţile anuale de
acordare a premiilor Oscar, când cei mai buni actori şi actriţe
care au jucat în roluri secundare primesc premiul Oscar şi
aplauzele colegilor lor. Dacă s-ar crea o reclamă la Evanghelii,
care personaj ar ocupa locul central? Evident, isus este atracţia
principală. Însă, cine ar fi pe locul al doilea, antagoniştii
principali şi candidaţii pentru cei mai buni actori în rolurile
secundare? nimeni altcineva decât fariseii.

Oare de ce i-ar aşeza Dumnezeu pe farisei într-un loc atât de
important al Cuvântului Lui sfânt, în cele patru Evanghelii? În
mod evident, Dumnezeu a intenţionat ca cititorul să înveţe
multe de la farisei; altfel El nu ar fi folosit atât de multă cerneală
pentru ei. Dar cei mai mulţi dintre noi, inclusiv eu, nu luăm
niciodată în considerare motivele pentru care fariseii ocupă un
loc atât de important.

Fariseii sunt cei mai importanţi actori din rolurile secundare
în marea dramă a salvării. În noul testament, ei sunt menţionaţi
în mai mult de o sută de versete; cu toate acestea, creştinii îi ignoră
adesea, exceptând batjocura ocazională. A-i ignora pe farisei – sau
a-i înţelege greşit – este ca şi cum ai privi o piesă fără conflict, o
dramă lipsită de unii din cei mai importanţi actori ai ei.
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MOTIVuL NR. 8: 
ÎNţELEgEREa FaRISEILOR NE ajuTă 
Să FOLOSIM CORECT SCRIPTuRILE

un important film evanghelic bazat pe viaţa lui isus se ridică
în cea mai mare parte la înălţimea propriei pretenţii de „a
prezenta Evanghelia după Luca cu exactitate istorică şi biblică“.
Actorul care joacă rolul lui isus spune doar cuvinte din scriptură.
Cu toate acestea, o eroare uluitoare este ascunsă în naraţiune: În
pilda bunului samaritean, contextul biblic este ignorat şi un
cadru de şcoală duminicală este inserat în text. mesajul de bază
al pildei, aşa cum este prezentat în primul rând unui grup de copii
este acesta: „Fii drăguţ cu oricine pentru că fiecare este aproapele
tău“. Acel mesaj contrazice intenţia reală a acestui pasaj usturător
din scriptură. În realitate, isus îi învăţa pe adulţii religioşi, nu pe
copii, o lecţie plină de putere despre neprihănirea proprie.

Pilda a fost spusă pentru a străpunge atât inima unui expert
al Legii care se autojustifica, cât şi inimile tuturor oamenilor
religioşi. Dar în film – ca şi în multe comentarii biblice – pilda
este modificată. De ce? Eu cred că mulţi nu văd semnificaţia
acestor versete din cauza dificultăţii de-a admite că această pildă
este spusă oamenilor religioşi – fariseilor moderni ca şi noi.
Fugim (eu cred că inconştient) ca să nu ne vedem pe noi înşine
în învăţăturile clare ale textului.

noi procedăm astfel cu multe pasaje din scriptură care se
adresează fariseilor. Pavel ne învaţă să „împărţim drept Cuvântul
adevărului“ (2 timotei 2:15); totuşi, când avem o înţelegere gre -
şită despre farisei, interpretăm şi aplicăm greşit textele biblice.
Corectitudinea exegetică ne impune să procedăm mai bine.

De obicei, noi interpretăm greşit şi lipsim de putere multe texte
din scriptură care se referă la fariseii din trecut şi de astăzi. De
exemplu, pilda plină de putere despre fiul risipitor a fost spusă
iniţial fariseilor. Cu toate acestea, în mediul bisericesc în care am
crescut, pastorii erau deosebit de elocvenţi în pre zentarea
modului de viaţă a fiului risipitor (cu scopuri evanghelistice), în
timp ce neglijau o temă majoră a pildei, şi anume, atitudinea şi
acţiunile fiului cel mare. Astfel de predici, în care accentul este
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pus greşit, sunt predicate celor care stau pe băncile bisericilor,
între care puţini sunt cu adevărat fii risipitori, iar cei mai mulţi
seamănă cu fratele mai mare, credincios, care a rămas acasă, dar
care nu a avut milă pentru cel care a plecat de acasă.

Aceste două pilde sunt printre cele mai cunoscute şi mai
iubite pasaje din întreaga Biblie. Şi, cu toate acestea, din cauza
înţelegerii noastre greşite cu privire la farisei, nu beneficiem de
puterea pe care o au. Pentru a folosi corect Cuvântul sfânt al lui
Dumnezeu – pentru a împărţi drept, nu strâmb, Cuvântul
adevărului, trebuie să-i înţelegem pe farisei.

MOTIVuL NR. 7: 
OaMENII CăLăuzIţI gREşIT POT FI BuNI 

DIN PuNCT DE VEDERE MORaL
Atât la şcoală, cât şi în vecini, copiii mei au prieteni care fac

parte din Biserica lui isus Cristos a sfinţilor din zilele de pe urmă;
ei sunt mormoni. De multe ori, copiii mei m-au întrebat: „tati,
sunt răi mormonii?“. De fiecare dată, din cauza teologiei lor
greşite şi a dorinţei mele de a-mi proteja copiii, ca să nu fie prinşi
în pânza lor încurcată, am fost tentat să răspund imediat „Da!“.
Cu toate acestea, onestitatea îmi impune o altă abordare.

noi ştim – atât eu, cât şi copiii mei – că mormonii susţin
multe lucruri bune şi că stilul lor de viaţă este deseori exemplar.
În general, ei sunt oameni buni şi morali. sunt orientaţi spre
familie şi deseori sunt cetăţeni exemplari. Cu toate acestea,
teologia lor este foarte denaturată şi religia lor este ademenitoare
într-un mod subtil.

Prin urmare, răspund astfel copiilor mei: „nu, mormonii nu
sunt oameni răi, dar ceea ce cred ei nu este adevărat“. Dacă nu fac
acest lucru, nu numai că îi derutez pe copiii mei, ci ştiu şi că de
fapt nesinceritatea mea va fi descoperită de copiii mei şi că voi fi
semănat seminţe ale neîncrederii. Dar am un motiv în plus
pentru răspunsul pe care îl dau. nu vreau să le comunic în mod
subtil faptul că  în această lume numai creştinii sunt oamenii
buni şi cei care nu sunt creştini sunt răi. Dacă aş proceda astfel,
nu numai că mi-aş minţi copiii, ci le-aş cauza de asemenea o
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adevărată criză de conştiinţă mai târziu în viaţă. Adevărul este că
o religie bună nu produce neapărat oameni buni şi că o religie
greşită sau lipsa religiei, nu produce neapărat oameni răi.
Această lecţie am învăţat-o în principal de la farisei.

Adevărul simplu este că oamenii pot fi buni şi totuşi să fie
greşiţi. De timpuriu în viaţa mea religioasă am dobândit
noţiunea că cei care au crezut adevărul lui Cristos erau buni şi cei
care L-au ignorat sau L-au respins erau răi. Dar viaţa nu este aşa
de simplă. uneori cei care se ţin de adevăr sunt ticăloşi şi cei care
afirmă erori sunt sfinţi. Este posibil ca cineva să se ţină cu
fermitate de un sistem al jumătăţilor de adevăr şi al denaturărilor
subtile şi totuşi să trăiască o viaţă morală. nu există neapărat o
legătură între adevăr şi moralitatea aparentă.

Fariseii sunt cei care demonstrează cel mai bine că bunătatea
şi evlavia adevărată nu sunt neapărat legate una de cealaltă.
Fariseii erau exemple de frunte ale omenirii. Cum au realizat
acest lucru fără împuternicirea Duhului sfânt? Prin a cui putere
au trăit ei vieţi atât de „neprihănite“? Prin puterea religiei! religia
poate să influenţe puternic comportamentul uman. Am ajuns
să înţeleg că religia poate fi o forţă puternică pentru „bine“.

MOTIVuL NR. 6: 
RELIgIa VERITaBILă, 

FuNCţIONEază
Locuiesc lângă unul dintre cele mai spirituale oraşe din

America: Boulder, Colorado. Dacă ştii câte ceva despre Boulder,
probabil vei protesta împotriva afirmaţiei mele. Boulder este
cunoscut ca oraş al distracţiilor şi centru new Age. În glumă, este
numit „republica Populară Boulder“ din cauza filozofiei politice
a acestuia, cu tendinţe de stânga. În acelaşi timp se împotriveşte
din răsputeri creştinismului istoric. 

Cu toate acestea, oraşul este foarte spiritual. În Boulder
găseşti cu uşurinţă magazine de cristale, librării metafizice,
cititori în cărţi, medii, centre ale religiilor orientale şi centre
yoga. Oamenii de aici sunt profund religioşi, căutând culmi
spirituale la fel de înalte ca munţii stâncoşi.
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religia a devenit tot mai atrăgătoare în timp ce educaţia,
legislaţia, resursele materiale şi tehnologia sunt deficitare. reli gi -
oşi din naştere, oamenii caută ancore spirituale semnificative. Din
nefericire, căutările lor îi duc adesea în direcţii bizare. Înţele gerea
fariseismului va dezvălui influenţa pe care religia o poate avea
asupra sufletului uman, fără a ţine seama de adevărul ei. În
fariseism, vedem religia în perfecţiunea ei, dar care nu se ridică la
înălţimea standardului lui Dumnezeu. Poate că Dum nezeu a
aşezat fariseismul atât de central în Biblie pentru a ne oferi o
imagine clară a unei religii care poate produce un com por tament
neprihănit, dar nu inimi neprihănite, o religie care conţine mult
adevăr, dar pe care îl denaturează într-un mod subtil.

unul dintre cei mai importanţi duşmani ai creştinismului
autentic din ultimii o mie nouă sute de ani a fost legalismul.
Fariseii  ne amintesc mereu că religia poate fi falsificată şi că va
fi falsificată în mod inevitabil. Începând de pe vremea Domnului
isus, denaturările subtile ale fariseismului şi-a croit constant căi
în biserica creştină. tradiţiile, separatismul, neprihănirea
proprie şi competiţiile dintre lucrători sunt câteva dintre
manifestările lui în biserica de azi.

MOTIVuL NR. 5: 
ÎNţELEgEREa FaRISEILOR ÎI ajuTă 
PE PaSTORI Să SuPRaVIEţuIaSCă

Îţi poţi imagina un cetăţean, care n-a văzut niciodată o minge
rotundă, să semneze în calitate de jucător de baseball un
contract la o competiţie importantă? Poate un candidat la o
funcţie politică să fie ales fără să se întâlnească cu reporterii, în
special cu cei din opoziţie? Ar efectua un doctor care a studiat
ortopedia o operaţie pe creier? Evident că nu. În aproape orice
profesie există anumite cerinţe care trebuie îndeplinite pentru a
putea supravieţui. Ca să conducă eficient biserica lui Cristos,
pregătirea pentru supravieţuire a oricărui pastor trebuie să
includă o înţelegere corectă a fariseilor.

Fiecare pastor se va lovi de fariseism. un  pastor înarmat cu
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teologie, exegeză în limba    greacă şi ebraică, abilităţi de expunere
şi cursuri de teologie pastorală, dar care cu toate acestea nu este
conştient de caracterul atotpătrunzător al fariseismului,
cochetează cu dezastrul. Dimpotrivă, înţelegerea fariseilor îl va
echipa pe păstor pentru a face faţă denaturărilor subtile şi,
uneori, cruzimii neaşteptate a credincioşilor din biserică. Îl va
ajuta pe slujitor chiar să facă faţă forţelor care se vor furişa în
sufletul lui – flagelul neprihănirii proprii şi ruda acesteia,
dispreţuirea celorlalţi. un pastor ignorant în privinţa prezenţei,
puterii şi practicilor fariseilor este în pericol de a fi copleşit de
ceea ce va găsi în biserică – şi uneori în sufletul lui.

Cercetând scripturile, descoperim că rareori inamicii cei mai
neîndurători ai lui Dumnezeu sunt oamenii „lumeşti“. inamicii
de frunte ai neprihănirii sunt cel mai adesea oamenii religioşi! În
Vechiul testament, duşmanii numărul unu ai prorocilor
adevăraţi au fost prorocii mincinoşi. În noul testament,
oponenţii principali ai lui isus au fost fariseii; ai lui Pavel au fost
iudaizatorii, iar biserica primară a trebuit să lupte împotriva
învăţătorilor falşi. toţi aceştia au fost oameni din interior, nu din
afară. uneori, în biserica modernă, pastorii întâlnesc creştini
bine intenţionaţi, având cunoştinţe biblice impresionante dar
cu foarte puţină cunoaştere experimentală a lui Dumnezeu.
Primul contact al unui pastor tânăr sau al un lider în devenire al
bisericii cu puterea diabolică a religiei poate fi de-a dreptul
devastator.

Înţelegerea fariseilor oferă un ajutor substanţial când este
vorba despre conducerea unei biserici spre o schimbare biblică
şi un impact cultural. Când un pastor poate să identifice
fariseismul în propriul suflet şi în vieţile credincioşilor din turma
sa şi când înţelege fariseismul din scripturi, el poate în acelaşi
timp să-i iubească pe farisei şi să urască fariseismul.
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MOTIVuL NR. 4: 
FaRISEII PROPuN O NOuă STRaTEgIE

EVaNgHELISTICă: găSIREa CELOR PIERDuţI 
şI PIERDEREa CELOR găSIţI

Înţelegerea fariseilor poate să ne schimbe strategia evan -
ghelistică. noi trebuie să îi găsim pe cei pierduţi spiritual, dar, de
asemenea, să-i ajutăm pe cei religioşi să vadă că probabil ei nu
L-au găsit pe Dumnezeu. În timpul lucrării sale, isus a întâlnit
mulţi oameni care credeau că sunt moştenitorii spirituali ai lui
Avraam, dar care, de fapt, erau în afara Împărăţiei. isus a ştiut că
trebuia să-i facă pe aceşti oameni să-şi recunoască statutul lor de
oameni pierduţi înainte de a-i face să înţeleagă nevoia lor reală
de salvator. Pentru cei care şi-au înţeles boala spirituală, isus a
fost medicul îndurător. Dar, când era vorba de oameni care se
mândreau cu bunătatea lor, El se grăbea să le arate păcatele lor
şi să nu le dea drumul până ce fie se pocăiau, fie Îl respingeau.
isus a investit timp şi energie ca să le arate oamenilor religioşi
pierderea lor eternă.

Cel puţin trei exemple biblice solide îmi vin în minte referitor
la lucrarea lui isus de a-i face pe oameni să vadă că, în starea în
care se aflau, erau pierduţi. Când religiosul nicodim, un lider
fariseu, a venit la isus pentru a-L atrage într-o discuţie teologică,
isus a pus degetul pe ceea ce îi lipsea, şi anume, naşterea din nou
(ioan 3:3). nicodim credea că este în Împărăţia lui Dumnezeu şi
isus a trebuit să-l lovească dur pentru a-l convinge că, de fapt, era
afară. În pilda bunului samaritean (Luca 10:25-37), isus a încercat
cu îndemânare să-l convingă pe un învăţător al teologiei biblice,
care se autojustifica, de faptul că era foarte departe de standardul
lui Dumnezeu referitor la a-L iubi pe Domnul cu toată inima lui,
cu tot sufletul lui, cu tot cugetul lui şi cu toată puterea lui şi pe
aproapele lui ca pe sine însuşi. Cu dragoste, isus a încercat să-i
arate că era pierdut. ideea centrală a discuţiei dintre isus şi
tânărul bogat (matei 19:16-26) nu este faptul că pentru a deveni
creştin cineva trebuie să vândă totul. De fapt, intenţia Domnului
a fost ca, punând degetul Lui divin pe domeniul idolatriei
egoiste, să îl facă pe acest om bun să înţeleagă că era pierdut.
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Încă o dată, isus a încercat să-i arate adevărata lui stare înainte
de a-i prezenta Evanghelia.

multe dintre pildele şi învăţăturile lui isus au avut ca scop să-i
facă pe ascultătorii sau interlocutorii Lui să înţeleagă că sunt
pierduţi. El ştia că zdrobirea adevărată trebuie să preceadă
deschiderea spre Evanghelie. De asemenea, ştia că fariseismul,
expresia religioasă dominantă din timpul Lui, producea
sentimentul fals al siguranţei eterne. El nu se mulţumea să-i lase
pe oamenii morţi spiritual să creadă că sunt vii. nici noi nu
trebuie să-i lăsăm. În schimb, trebuie să ne rugăm ca Duhul
sfânt să-i convingă „în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi
judecata“ (ioan 16:8). Pastorii nu pot face un deserviciu mai mare
oamenilor decât să-i convingă pe cei care merg spre  iad că sunt
pe drumul spre cer.

MOTIVuL NR. 3: 
FaRISEII NE aRaTă CuM Să-I SaLVăM 

PE CEI CaRE Nu MaI FRECVENTEază BISERICa 
şI PE CEI DEzILuzIONaţI

una dintre părţile mari şi în creştere ale peisajului religios
american este formată din cei care nu mai merg la biserică.
Aceşti oameni erau cândva membri activi ai bisericii; unii dintre
ei au fost lideri foarte implicaţi în conducerea bisericii. Cu toate
acestea, au ajuns epuizaţi, deprimaţi şi, în unele cazuri, nu mai
frecventează biserica. Dintre cei care obişnuiau să meargă la
biserică, există foarte mulţi oameni răniţi care duminica
dimineaţa dorm, joacă golf sau merg la pescuit. unii dintre ei
au ales un stil de viaţă opus creştinismului şi astfel au abandonat
biserica. Alţii sunt dezgustaţi de religie. unii încă tânjesc după
o experienţă religioasă mai semnificativă; altora pur şi simplu
nu le mai pasă.

Poate că şi tu, şi eu, am observat lucruri greşite în biserică:
tratamentul greşit, cruzimea şi ipocrizia abundă în biserică. Când
cineva vede răul şi trebuie să se confrunte cu puterea lui
distructivă, este uşor să renunţe la instituţie. Însă există două
lucruri care ne pot ajuta să rămânem pe cale. În primul rând,
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trebuie să înţelegem că cei mai mulţi dintre noi suntem asemenea
fariseilor. Aroganţa propriei mele neprihăniri mă face să-i
condamn pe alţii pentru păcatele propriului meu suflet. În al
doilea rând, trebuie să recunoaştem că în întreaga Biblie,
Dumnezeu a subliniat faptul că religia este mereu prezentă: religia
falsă şi fariseismul vor exista întotdeauna printre noi. De dragul
sufletelor noastre, trebuie să ne ocupăm de ele fără să renunţăm.

inima mea simte cu oamenii cinici şi deziluzionaţi deoarece
aş putea uşor să fac parte din categoria lor. m-aş putea distanţa
de Cristos din cauza frustrării mele în ce priveşte biserica. Dar eu
cred că o bună înţelegere a fariseilor din Biblie ne ajută să vedem
mai clar o parte a deziluziei. Aceasta ne va permite să iubim
biserica şi chiar şi pe fariseii ei, greşelile ei şi tot ce ţine de ea.

MOTIVuL NR. 2: 
FaRISEII ÎI POT ajuTa PE PăRINţII COPIILOR 
„BuNI“ Să RECuNOaSCă RăzVRăTIREa PaSIVă
În prezent, cele mai multe instrucţiuni adresate părinţilor se

concentrează asupra copilului neascultător pe faţă, dar ignoră
ceea ce se ascunde în interiorul unui copil ascultător. Această
situaţie seamănă cu un doctor, care vede simptomele exterioare
cum ar fi respiraţia greoaie şi congestia şi pune diagnosticul de
gripă, pe când nişte teste mai amănunţite ar arăta că simptomele
asemănătoare cu cele de gripă ascund de fapt o pneumonie. un
părinte bun vrea să treacă dincolo de simptomele de suprafaţă
ale neascultării pentru a descoperi caracterul interior al
copilului. În mod interesant, înţelegerea fariseilor îi poate ajuta
pe părinţi să vadă şi să trateze într-un mod eficace pneumonia
spirituală a copiilor lor. 

Pentru mine pasajul biblic cel mai relevant referitor la grija
părintească este pilda fiului risipitor (Luca 15). Aici, un tată, ai
cărui fii sunt amândoi rebeli, demonstrează o purtare părin -
tească înţeleaptă. noi suntem predispuşi să-l identificăm ca
„risipitor“ doar pe fiul cel mic. ne grăbim să vedem răzvrătirea
strigătoare la cer şi să o catalogăm drept păcat. Însă, atunci când
copiii noştri nu încalcă regulile şi frecventează regulat biserica,
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suntem mulţumiţi. Credem că ne-am făcut partea. Pilda ne
aminteşte că există un păcat al inimii mai sinistru decât
răzvrătirea făţişă, şi anume, răzvrătirea pasivă.

tindem să nu vedem păcatul copilului care stă pe lângă casă,
munceşte din greu, se joacă respectând regulile, nu-şi creează
singur probleme sau nu cere bani, nu este adeptul petrecerilor
etc. noi lăudăm un astfel de copil. Dar oare suntem conştienţi de
păcatele subtile ale inimii, care adesea rămân nevăzute – şi astfel
sunt mai periculoase? noi catalogăm conduita condamnabilă ca
păcat. Dar cum rămâne cu lipsa de milă? suntem oripilaţi de
sexul lasciv. Dar cum rămâne cu maladia spirituală chiar mai
gravă a amărăciunii înăbuşite? „Ţara îndepărtată“ este evident
locul „vinului, femeilor şi cântecelor“. Dar oare nu este la fel de
posibil ca oamenii care muncesc din greu pe „câmpul“ vieţii să se
abată de la calea cea dreaptă? Când cineva Îl desconsideră pe
Dumnezeu şi trăieşte o viaţă destrăbălată, noi ne indignăm. Dar
oare suntem noi la fel de îngroziţi când unul dintre fraţi Îl vede
pe Dumnezeu ca pe un stăpân de sclavi şi i se supune doar de
frica represaliilor? Este legalismul mai bun decât fărădelegea?

Deşi căminele creştine pot să facă mult mai multe decât
majoritatea oamenilor în ceea ce priveşte protejarea propriilor
copii de o viaţă depravată, părinţii şi liderii creştini s-ar putea să
contribuie involuntar la tăierea unor vieţi amăgitoare. Deseori
consecinţele păcatului făţiş sunt atât de evident dureroase, încât
până la urmă persoana în cauză îşi vine în simţiri, se pocăieşte şi
se întoarce umilă acasă. totuşi, în păcatele spirituale există o
siguranţă sinistră. Acestea sunt chiar consolidate atât acasă, cât
şi de către biserică. Şi această fortificarre poate fi atât de
puternică, încât persoana afectată să nu-şi vină în simţiri. Ca
părinte obligat să ia o decizie, probabil aş prefera un copil care
să plece de acasă şi în cele din urmă să-şi vină în fire în locul
unuia care să facă întotdeauna ceea ce trebuie, dar care să nu
aibă niciodată o relaţie reală cu Dumnezeu. 

Înţelegerea fariseilor ne poate ajuta enorm în creşterea
creştină a copiilor, în mod particular în recunoaşterea răzvrătirii
pasive din inima copiilor noştri.
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MOTIVuL NR. 1: 
FaRISEII SuNTEM NOI!

motivul numărul unu pentru a avea o înţelegere corectă a
fariseilor este relevanţa lor personală. Fariseii ne oferă una dintre
cele mai bune oglinzi pe care Biblia ni le pune la dispoziţie
pentru a ne vedea eurile religioase,  aşa cum suntem în realitate!
Da, fariseii suntem noi!

Atunci când fariseii sunt principalii împotrivitori ai lui isus, în
mod normal abordăm perspectiva observatorilor detaşaţi. Avem
impresia că nu ne putem identifica cu ei. Cu toate acestea,
puterea unor astfel de pasaje creşte înzecit atunci când ne vedem
pe noi înşine în farisei, care erau cei mai îndârjiţi duşmani ai lui
isus, dar pe care El i-a iubit foarte mult. Dacă  înţelegem corect
atacul pe care isus l-a îndreptat împotriva tradiţiilor lor, cum le-a
făcut praf măsurile de protecţie a Legii, cum le-a expus nesince -
ritatea ascunsă, este uşor să vedem cum au ajuns fariseii să-L
dispreţuiască. Dacă isus ne-ar vizita bisericile astăzi probabil că
şi noi am face la fel. mult mai des decât ne place să admitem,
sensibilităţile şi reacţiile noastre religioase sunt asemănătoare cu
cele ale fariseilor. 

motivul principal pentru care avem nevoie să-i înţelegem
corect pe farisei este faptul că această înţelegere ne ajută să
creştem spiritual. Creşterea spirituală începe cu sentimentul
unei nevoi disperate în adâncul sufletelor noastre. Prin Duhul
lui Dumnezeu, descoperim că nu suntem ceea ce credeam că
suntem. suntem falimentari din punct de vedere spiritual şi
avem nevoie disperată de ajutorul lui Dumnezeu.

Fariseii sunt oglinzi spirituale date nouă de Dumnezeu ca ei
să reflecte condiţia inimilor noastre. Cum am arăta fizic dacă nu
am avea oglinzi? nu ne-am da seama de aspectul nostru ne în -
grijit. În cele din urmă ne-am convinge, pur şi simplu prin igno -
rarea realităţii, că arătăm bine când de fapt nu ar fi aşa. trebuie
să privim la oglinzile spirituale ale fariseilor şi să ne vedem pe
noi înşine.

Când m-am văzut pentru prima oară ca fariseu, m-am
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îngrozit. Am început să recunosc că păcatele secrete pe care am
reuşit să le ascund de alţii nu erau mai puţin grave decât păcatele
făţişe ale semenilor mei. Făceam aproape instinctiv ceea ce
trebuia, dar nu creşteam în neprihănire. Deşi comportamentul
meu era ireproşabil, dacă cineva mi-ar fi înregistrat gândurile
m-aş fi îngrozit. Am banalizat esenţa mesajului creştin şi am
ajuns să am o neprihănire proprie, la fel ca fariseii.

mai târziu, am citit scrierile lui g.K. Chesterton şi am sesizat
un adevăr-cheie: „nici un om nu este bun cu adevărat până ce nu
ştie cât de rău este sau cât de rău ar putea fi . . . până când nu a
stors din sufletul său ultimul strop de ulei de-al fariseilor“.1

Aceste Prime zece motive pentru care trebuie să avem o
imagine corectă despre farisei te pot surprinde, dar ele ne arată
cât de mult ne poate învăţa Dumnezeu prin relatările biblice
referitoare la farisei. Acum să începem să creionăm un portret
mai complet al acestor oameni aparent neprihăniţi. Pe parcurs
vom învăţa ce înseamnă să fii cu adevărat neprihănit – cum să
trăieşti drept înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
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Când CevA bun
duCe lA CevA rău

Acum câţiva ani , un lider creştin stătea în biroul directorului
unui colegiu adunându-şi gândurile chiar înainte de a ieşi

pentru a ţine cuvântarea de început de an. un membru al
bordului de conducere al colegiului era şi el în birou şi încerca să
închege un dialog cu musafirul. În final, a trântit o întrebare.

„Dacă satan ar vrea să te abată de pe cale, cum ar face-o?“
Cel care urma să ţină cuvântarea a făcut o pauză, surprins de o

astfel de întrebare. „Păi, nu ştiu cum ar face acest lucru“, a început
el în cele din urmă, „dar ştiu cum nu o va putea face niciodată“.

„satan nu mă va prinde niciodată într-o problemă de relaţii
personale sau de imoralitate. Pur şi simplu nu poate. sunt prea
puternic în acel domeniu. Am făcut tot ceea ce trebuia în căsnicia
şi familia mea. Am făcut o ştiinţă din asta. Am scris despre ea. Am
o căsnicie minunată. Prin urmare, este posibil să mă prindă cu
mândrie, poate cu aroganţă, mă poate prinde în sute de alte feluri,
dar există acest mod în care nu mă poate prinde niciodată.“

După câtva timp, liderul a căzut în păcat în imoralitate.
Acest lider a crezut în depravarea inimii umane, a predicat şi a

scris despre aceasta. Cum a ajuns să creadă că este imun la anumite
tipuri de păcat? Nu mai este conştient de sine însuşi, m-am gândit
eu. Cum poate fi atât de orb în ce priveşte potenţialul de a face rău
care există în propria-i fiinţă?

De atunci am descoperit răspunsul la această întrebare: El a
ajuns orb faţă de potenţialul său de a păcătui în acelaşi fel în care
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noi suntem orbi faţă de al nostru! Prea adesea, suntem orbi la
realitatea acestuia sau încercăm să îl acoperim; admitem răul din
noi abia când suntem obligaţi de greşelile noastre. O, da, noi
putem crede conceptul teologic al depravării şi îl putem susţine.
Cu toate acestea, nu luăm în serios întotdeauna acest lucru la
nivel personal. mai mult decât ne-ar plăcea să admitem, există
un hitler în fiecare dintre noi! totuşi, religia tinde să întunece
acest adevăr. Prin urmare, neprihănirea proprie are un cadru
perfect în care să înflorească.

DE CE Nu SE VEDE NEPRIHăNIREa 
NOaSTRă PROPRIE?

În general, cei care Îl urmează pe Cristos afirmă totala
depravare a fiinţelor umane şi neprihănirea lui Cristos
salvatorul, pe care o primim prin credinţă. Cu toate acestea, în
practică noi, creştinii, negăm aceste adevăruri şi tindem spre
neprihănirea noastră proprie. În biserica primară, apostolul
Pavel a avut mult de luptat ca să prevină distrugerea Evangheliei
prin ţinerea Legii. Dar când problema mântuirii prin har părea
rezolvată (Fapte 15), s-a născut sfinţirea prin ţinerea Legii
(galateni 3:3). Şi de atunci se tot maturizează.

Fisura fatală a fariseismului este neprihănirea proprie.
Aceasta stă la pândă chiar sub suprafaţa sufletelor noastre
evanghelice, dar noi nu o vedem! De ce? Probabil pentru că
trăim vieţi atât de bune încât căutăm păcatul numai în locurile
greşite! ne acordăm doar la simbolurile exterioare ale bunătăţii,
însă ne scapă simptomele interioare ale răutăţii. Cu toate
acestea, Domnul isus nu vrea ca noi să ne trăim viaţa în pseudo-
securitatea neprihănirii umane. Când a fost pe pământ, El i-a
iubit prea mult pe oameni ca să le permită să meargă în
continuare fericiţi pe căile lor religioase, fiind orbi cu privire la
condiţia lor spirituală. În schimb, s-a implicat regulat în slujirea
prin care să dea oamenilor religioşi  posibilitatea să găsească
libertatea şi viaţa adevărată.

În prezent, Duhul sfânt este la fel de dornic ca şi isus altădată
ca să ne deschidă ochii pentru a ne vedea neprihănirea proprie.
Cu toate acestea, avem unele pete oarbe. suntem orbiţi de
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societate, de moralitate, de religie şi de cunoaştere.
În primul rând, suntem orbiţi de societate. Deoarece noi,

creştinii, ne implicăm în susţinerea cauzelor bune mai mult
decât majori tatea oamenilor din cultura noastră, putem afirma
în mod legitim că preocuparea noastră socială este superioară
preocupării multora. Acest lucru ne poate orbi şi ne împiedică să
vedem seminţele subtile ale neprihănirii proprii care încolţesc
în sufletele noastre. Fiind oameni buni în general, fariseii erau
de obicei bine văzuţi în societate (Luca 16:15). Când ne com pa -
răm cu apropiaţii noştri şi apărem într-o lumină favorabilă,
credem că suntem bine. Prin urmare, ne este uşor să neglijăm
un standard mult mai important, şi anume, viaţa lui isus.

În al doilea rând, suntem orbiţi de moralitate. Fundamental,
creştinii sunt oameni respectuoşi care ţin/aplică legea şi dau
dovadă de o moralitate lăudabilă. totuşi, cei care trăiesc vieţi
bune din punct de vedere moral pot fi orbiţi ca să creadă că de
fapt îndeplinesc cerinţele sfinte ale lui Dumnezeu. Dacă
neprihănirea este definită în termenii comportamentului public,
este posibil, chiar probabil, ca oamenii religioşi să se convingă de
faptul că respectă într-adevăr Legea lui Dumnezeu. Cu toate
acestea, isus a arătat faptul că fariseii „ţineau“ Legea doar pentru
că o abordau destul de superficial. noi nu ne deosebim cu nimic
de ei în ce priveşte împlinirea Legii. 

În al treilea rând, suntem orbiţi de religie. Dacă religia poate fi
definită de ceea ce credem şi de cum ne comportăm, atunci este
posibil să ne convingem că suntem oameni de succes în termeni
religioşi. Fariseul despre care vorbeşte Domnul isus în Luca
18:11-12 se credea neprihănit pentru că era religios; cu alte cuvinte,
făcea fapte religioase şi evita comportamentul ne religios.
sistemul lui religios l-a convins că fiecare păcat are o soluţie şi că
activitatea lui religioasă Îl mulţumeşte pe Dumne zeu. Dar religia
lui, deşi a reuşit să producă un comportament bun în exterior, nu
i-a transformat inima. religia ne poate orbi şi împiedica să ne
vedem depravarea personală.

În al patrulea rând, suntem orbiţi de cunoaştere. Cunoştinţele
biblice pot să mascheze conştienţa depravării noastre.
Cunoaşterea scripturilor îi impresionează pe oameni şi le lasă
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impresia (deseori falsă) că noi avem o relaţie strânsă cu
Dumnezeu. unul dintre pericolele care însoţesc deprinderile
excelente în ce priveşte relaţia noastră cu Biblia este gândul că Îl
cunoaştem pe Dumnezeu datorită faptului că Îi cunoaştem
Cuvântul. Însă legătura nu este atât de directă. De-a lungul
istoriei, puţini oameni au stăpânit mai bine Cuvântul lui
Dumnezeu ca fariseii. Cu toate acestea, ei nu L-au recunoscut
pe Dumnezeul întrupat, care trăia în mijlocul lor. Apostolul
iacov chiar ne spune că a auzi Cuvântul fără a-l împlini înseamnă
autoînşelare (1:22). Chiar dacă am înţeles că a avea cunoştinţe
despre Dumnezeu nu este totuna cu a-L cunoaşte pe Dumnezeu,
ne este uşor să atenuăm această diferenţă.

societatea, moralitatea, religia şi cunoaşterea complotează
împotriva noastră şi ne împiedică să ne vedem propria neprihă -
nire. Prin urmare, cum o putem vedea? Căutând să identificăm
anumite semne care trădează prezenţa acesteia în viaţa noastră.

LuMINILE DE aVERTIzaRE 
aLE NEPRIHăNIRII PROPRII

unde căutăm simptomele propriei neprihăniri? Din neferi -
cire, aceasta nu este însoţită de o etichetă de avertizare; neprihă -
nirea proprie nu poate fi detectată uşor. Dacă este întrebat, cu
greu ar recunoaşte vreun creştin (de fapt, orice altă persoană) că
are o astfel de neprihănire proprie. teologia noastră are oroare
faţă de neprihănirea proprie. Chiar şi cultura noastră laică se
fereşte de ea. noi suntem destul de sofisticaţi şi ne controlăm
suficient de bine comportamentul ca să acoperim cea mai mare
parte a neprihănirii proprii. iar minţile noastre sunt rareori la
fel de creative ca şi atunci când ne justificăm.

Prin urmare, care sunt indiciile subtile care trădează condiţia
ascunsă a inimii noastre? Anumite tulburări în sufletul nostru,
asemenea ledurilor de avertizare de pe bordul unei maşini, ne
pot ajuta să ne identificăm atitudinile cauzate de neprihănirea
proprie. De fapt, în mai multe întâlniri pe care le-a avut cu
fariseii, isus a scos în evidenţă luminile de avertizare care indică
atitudini de neprihănire proprie din viaţa noastră.
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avertismentul nr. 1: 
O atitudine dispreţuitoare faţă de alţii
mă compar pe mine însumi cu alţii şi mă uit de sus la cei care

nu trăiesc la fel cum trăiesc eu? Desigur, tot timpul! Această
tendinţă de a compara neprihănirea mea cu a altora este prezentă
în fiecare om. Orice aspect al dispreţului faţă de alţii este un
semn grăitor al neprihănirii proprii ascunse.

isus a spus pilda vameşului şi a fariseului pentru unii care se
încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi
(Luca 18:9). Acest dispreţ este un semn al neprihănirii proprii.
Cum îi privim pe păcătoşii care nu sunt ca noi şi pe sfinţii care
au dat-o în bară? ne bucurăm fără să ne dăm seama de fărăde -
legea lor şi de ruşinea lor? Credem subtil că noi nu avem cum să
ajungem la nivelul lor de depravare şi că ei au puţine şanse să
atingă nivelul nostru de bunătate? suntem mândri de felul în
care am reuşit să evităm păcatul şi de realizările noastre?

Pentru mine răspunsul este da, şi chiar mai mult. rareori dau
glas acestor gânduri; nici măcar nu le recunosc faţă de mine
însumi, dar sunt acolo. Ele ies la suprafaţă în timpul meditaţiilor
mele secrete şi în ceea ce şoptesc doar pentru mine însumi. ies
la iveală când discut liber despre persoane care nu sunt de faţă.
Apar în rugăciunile mele în timp ce mă plâng de răul din cultura
noastră mai mult decât de păcatul personal şi comun. se
strecoară tiptil în discuţiile mele despre credincioşii care au
păcătuit şi despre pastorii care au căzut. Ţi se aprinde şi ţie pe
bord ledul dispreţului? Atenţie! un duh critic şi dispreţuitor
emană dintr-o inimă care are o neprihănire proprie.

avertismentul nr. 2: 
un sentiment superficial al iertării
Cât de adânc şi bine dezvoltat este sentimentul meu referitor

la iertarea lui Dumnezeu? Acest simţ subiectiv este un alt
simptom grăitor referitor la nivelul meu de neprihănire proprie.
Conştienţa personală a iertării lui Dumnezeu va avea un impact
profund asupra nivelului neprihănirii proprii. reacţia noastră
faţă de păcătoşi, în special faţă de cei care ne-au greşit nouă,
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reprezintă un instrument excelent de verificare a neprihănirii
proprii potenţiale din inima noastră.

Într-o zi, isus a acceptat invitaţia la cină făcută de un fariseu
(Luca 7:36-50). O femeie păcătoasă din cetate a apărut neinvitată
acasă la fariseu şi s-a dat în spectacol spălând picioarele lui isus
cu lacrimile ei şi ungându-le cu mir. Fariseul, îngrozit de ceea ce
se petrecea acolo, şi-a zis în sinea lui că isus nu poate fi un om
sfânt; dacă ar fi fost, ar fi ştiut cât de păcătoasă era acea femeie.
isus, care cunoştea gândurile fariseului, a spus o istorisire despre
un creditor şi doi datornici. Deoarece niciunul dintre datornici
nu putea plăti, creditorul a iertat datoriile amândurora, una
mare şi cealaltă relativ mică. Apoi isus l-a întrebat: „Care dintre
cei doi îl va iubi mai mult pe creditor?“

„Cel căruia i s-a iertat mult“,  a spus fariseul simon. isus a
lăudat înţelegerea lui simon privitoare la iertare, dar apoi i-a
arătat cât era de orb când era vorba de aplicarea personală a
acestei înţelegeri. ultimele cuvinte adresate lui simon au fost:
„Dar cui i se iartă puţin, iubeşte puţin“ (v. 47). Există o legătură
strânsă între sentimentul nostru referitor la iertarea lui
Dumnezeu şi profunzimea dragostei noastre pentru El – şi, aş
adăuga eu, nivelul neprihănirii noastre proprii.

tindem să nu vedem adâncimea depravării noastre.
Bunătatea noastră, bogăţia noastră, abilitatea noastră de a
controla multiplele aspecte ale vieţii noastre, înclinaţia noastră
de a găsi scuze care să ne mulţumească, dar care să fie incorecte,
de a da vina pe alţii şi de-a ne justifica, concentrarea asupra
păcatelor particulare în loc să ne concentrăm asupra păcatului în
sine – toate contribuie la o conştienţă superficială a nevoii
noastre critice după iertarea lui Dumnezeu. Pur şi simplu nu
credem că există un hitler în noi până când suntem obligaţi să
părăsim zonele noastre de confort, ne prăbuşim la pământ,
pierdem controlul sau facem vreun păcat mare, care ajunge să
fie cunoscut de toţi. Deoarece oamenii religioşi sunt mai buni
decât majoritatea oamenilor din societate, este mai puţin
probabil să vedem gravitatea depravării noastre. Prin urmare,
dragostea noastră pentru Cristos s-ar putea să fie superficială.
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Poate că un etalon care spune chiar mai multe despre
neprihănirea noastră proprie este atitudinea cu care acordăm
iertare celor care ne-au greşit. Oferim iertarea de pe un
piedestal? Când ţi se greşeşte, este uşor să ocupi o poziţie
superioară, împărţind iertarea ca şi un dictator mărinimos celor
care au dat dovadă de pocăinţă sinceră. Privim de sus în jos;
abordarea noastră este una părintească; atitudinea noastră este
aceea a neprihănirii proprii. În matei 6:1-18, isus pune în contrast
evlavia adevărată cu religiozitatea care place oamenilor. Vorbind
despre rugăciune, isus a rostit un avertisment serios cu privire la
iertare. iertarea, a spus El, este un rezultat normal şi necesar al
faptului că am fost iertaţi de Dumnezeu. trebuie să-i iertăm pe
cei care ne-au greşit, dar nu ca nişte dictatori mărinimoşi, care
privesc de sus în jos, ci mai degrabă ca nişte oameni la fel de
păcătoşi, care privesc de jos în sus. Este aprins şi pe bordul tău
ledul iertării?

avertismentul nr. 3: 
O înţelegere greşită a harului şi a corectitudinii 
Cum reacţionez atunci când lucrez din greu şi sunt ignorat, pe

când cei care merită mai puţin sunt răsplătiţi şi promovaţi?
Corectitudinea este o noţiune pe care o învăţăm de timpuriu în
viaţă; de fapt, acesta este unul din simţurile cele mai bine
dezvoltate ale copilului. O exclamaţie pe care o aud des ca şi tată
este aceasta: „nu-i corect!“. Din profunzimea sufletului copiilor,
ceva se ridică împotriva nedreptăţii percepute, în special din
partea părinţilor. De ce se întâmplă acest lucru? De ce copiii (şi
adulţii) reacţionează atât de îndârjiţi când li se pare că nu
primesc ceea ce merită sau că sunt trataţi mai puţin plăcut decât
alţii? toţi avem un simţ înnăscut al interesului propriu şi al
corectitudinii pe care încercăm să le protejăm cu orice preţ.
Pretindem cel puţin acelaşi tratament.

Dar harul şi corectitudinea nu se potrivesc. harul prin
definiţie este nedrept. har înseamnă a oferi favoare celui care
nu o merită. Observă cu atenţie ce s-a întâmplat în sufletul
„superiorului“ frate mai mare atunci când fiul mai mic, fiul
risipitor, s-a întors şi tatăl în vârstă, plin de compasiune, a dat un
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ospăţ (Luca 15:11-32). Fratele mai mare s-a simţit ofensat. tot
veninul păzit cu străşnicie în sufletul său l-a vărsat asupra tatălui
său. El nu se putea bucura împreună cu cei care se bucurau.1

harul pe care tatăl l-a arătat fiului plecat de acasă a scos la
suprafaţă otrava neprihănirii proprii a fiului mai mare.

O plângere asemănătoare s-a auzit atunci când cei care au
investit puţin timp şi efort au primit aceeaşi plată ca şi cei care
au lucrat mai mult şi au jertfit mai mult. „nu-i drept!“ au spus
aceştia din urmă. isus a spus o pildă despre harul exprimat în
activităţile obişnuite din cultura Lui (matei 20:1-16). unii dintre
lucrătorii viei care au lucrat numai o oră au fost plătiţi la fel ca şi
cei care au muncit toată ziua. Cei care au lucrat toată ziua au
strigat: „nu-i drept!“. 

Observă cu atenţie când scoate inima ta acest strigăt. Atunci
s-ar putea ca Dumnezeu să-ţi ofere oportunitatea să arunci o
privire asupra neprihănirii proprii din inima ta. un motiv pentru
care tu şi eu reacţionăm aşa de îndârjiţi la ceea ce ni se pare a fi
nedreptate este faptul că noi cultivăm o părere prea înaltă despre
noi înşine. ne convine să uităm că: „nu este nici un om
neprihănit, nici unul măcar. nu este nici unul care să aibă
pricepere. nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe
Dumnezeu. toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. nu este
nici unul care să facă binele, nici unul măcar“ (romani 3:10-12).
uităm că am fost copii ai mâniei, autoindulgenţi, asupra cărora
Dumnezeul plin de har a revărsat o mulţime de daruri nepre -
ţuite; noi am fost reziduuri spirituale pe care Dumnezeu le-a
transformat în trofee (Efeseni 2:1-10). Corectitudinea sau
dreptatea lipsită de har ne-ar fi condamnat pe toţi la iad. Este
cumva aprins ledul iertării şi pe bordul tău de comandă?

avertismentul nr. 4: 
O concepţie nesănătoasă despre eşec
Cum reacţionez când eşuez sau când sunt dat în vileag ca

păcătos? În pilda vierilor (matei 21:33-46), isus a afirmat implicit
că fariseii vor fi implicaţi în executarea Lui iminentă. isus i-a
înfăţişat pe farisei prin cei care plănuiau să-l omoare pe fiul
proprietarului viei, precum şi prin cei care au respins piatra din
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capul unghiului. Pilda era un avertisment serios, al cărui scop
era să producă pocăinţă. Dar fariseii, în loc să considere
mustrarea ca un avertisment şi să se întoarcă la Dumnezeu, s-au
întors împotriva Domnului şi au încercat să Îl aresteze (v. 45-46).
Dezvăluirea inimilor lor nu a produs pocăinţă, ci răzbunare; nu
strigăte prin care să ceară milă, ci strigăte care cereau moartea.

Ce facem noi când suntem descoperiţi, când eşuăm sau când
se află ce am făcut? Cădem cu faţa la pământ înaintea lui
Dumnezeu sau îl atacăm pe proroc? 

totuşi, este nevoie de un avertisment în legătură cu modul în
care reacţionăm faţă de păcatul şi eşecul personal: poate exista
o zdrobire nesănătoasă şi o umilinţă falsă. nu trebuie să punem
accentul pe depravarea umană, aşa cum fac unii, până acolo încât
neagă demnitatea rezultată din faptul că am fost creaţi după
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi contestă vrednicia de a fi
obiectul jertfei lui Cristos pe cruce. O astfel de abordare este un
fals religios al adevăratei lucrări a lui Dumnezeu. Virtutea
creştină a „sărăciei în duh“ arată o smerenie adevărată şi o
dependenţă de Dumnezeu, chiar şi în eşec şi păcat. Dar uneori
sărăcia în duh este pervertită în depresie: „sunt doar un eşec;
pentru mine nu mai există nicio speranţă şi voi renunţa“. Aceasta
este o caricatură jalnică a ceea ce a avut Cristos în minte. De
asemenea, unii pun accentul pe natura noastră căzută, dar nu
comunică în mod adecvat resursele pe care ni le pune
Dumnezeu la dispoziţie pentru a trăi o viaţă de biruinţă, punând
astfel accentul pe capitolul 7 din romani în defavoarea capito -
lului 8. scoaterea în evidenţă a depravării naturii umane fără a
apela la resursele divine este o abordare greşită. tot astfel,
introspecţia morbidă este un substituent ieftin pentru adevărata
zdrobire a inimii şi adesea duce la depresie. Este aprins şi pe
bordul tău ledul eşecului? Atenţie!

Dispreţ, iertare, corectitudine, eşec. Oricare dintre acestea
reprezintă un semn grăitor al neprihănirii proprii, un led de
avertizare pe bordul vieţilor noastre. Oricare dintre ele ne pot
ajuta să vedem neprihănirea proprie din interiorul nostru. Cu
toate acestea, oamenii religioşi ignoră din obişnuinţă aceste
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avertizări. isus nu a făcut acest lucru.

CuM a aTaCaT ISuS NEPRIHăNIREa PROPRIE
Învăţătorul, Domnul isus, s-a priceput de minune în a

demasca neprihănirea proprie. Celor care au înţeles gravitatea
bolii lor spirituale, El s-a grăbit să le ofere har şi iertare (matei
9:9-13; Luca 19:1-10; ioan 4:1-42). Dar pe cei care credeau că sunt
sănătoşi spiritual (matei 9:12-13), i-a împins spre zdrobire,
primul principiu şi ingredientul indispensabil al neprihănirii
adevărate (matei 5:3). isus i-a iubit mult prea mult ca să nu le
deschidă ochii pentru a vedea că erau bolnavi. Două pasaje
binecunoscute din Evanghelie demonstrează felul în care isus a
confruntat neprihănirea proprie a oamenilor religioşi.

Pilda bunului samaritean
Poate cel mai convingător pasaj care ne arată cum proceda

isus când efectua operaţii spirituale pe oamenii religioşi este
pilda bunului samaritean (Luca 10:25-37). Deseori această
istorisire îndrăgită este înţeleasă greşit şi aplicată greşit. Din
motive necunoscute, mulţi vorbitori şi comentatori ignoră
contextul atunci când încearcă să explice această pildă
nemuritoare. Este evident că persoana căreia i-a vorbit isus
cunoştea scripturile – teologul de astăzi este echivalentul
contemporan al învăţătorului Legii de atunci. Acest învăţător era
bine documentat cu privire la Lege pentru a da răspunsuri
biblice corecte la întrebările lui isus. mai mult, se pare că era
interesat, chiar dacă numai intelectual, să afle calea mântuirii,
aşa cum reiese din întrebarea sa: „Învăţătorule, ce să fac ca să
moştenesc viaţa veşnică?“. Însă, acest om avea o neprihănire
proprie şi era orb spiritual. De asemenea, era destul de sigur pe
sine ca să-L înfrunte direct pe Dumnezeul întrupat şi să încerce
să se autojustifice (v. 29). Această autojustificare este cheia pildei
şi păcatul fundamental pe care salvatorul plin de dragoste
trebuia să-l demaşte pentru a-l aduce pe acest om la pocăinţă.

Deci, cum l-a confruntat isus pe învăţătorul Legii cu
neprihănirea lui proprie? A spus El, aşa cum se sugerează de
multe ori, o povestioară frumoasă pentru şcoala duminicală
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despre un samaritean drăguţ care a făcut o faptă bună pentru un
suflet aflat în nevoie pe marginea drumului? nu; dacă isus ar fi
spus o scurtă povestioară drăguţă pentru şcoala duminicală unui
teolog cu o minte sclipitoare, care se autojustifica, aceasta ar fi
fost esenţa lipsei de dragoste.

isus nu este mr. rogers*, care cântă: „Vrei să fii vecinul meu?“.
Învăţătorul Legii care a auzit pilda avea nevoie de operaţie
spirituală pe cord, nu de lapte şi prăjituri! Chirurgul divin a
mânuit cu o îndemânare deosebită scalpelul Lui ascuţit.

isus a avut de efectuat o operaţie pe cord pentru a salva viaţa
acestui om. El a făcut trei incizii şi, cu fiecare tăietură, a pătruns
tot mai adânc în ţesuturile neprihănirii proprii. mai întâi, isus a
secţionat pielea învăţătorului Legii plasându-l în povestire în
rolul de preot sau levit, cu care se putea identifica uşor. Fără nici
o îndoială, învăţătorul Legii se mândrea cu faptul că îşi iubea
aproapele ca pe sine însuşi. Cu toate acestea, în realitate el
definea într-un mod restrâns termenul „aproape“ şi chiar şi aşa
a eşuat. Asemenea multora dintre noi, el şi-a ridicat pretinsa
neprihănire mai sus decât dovedeau faptele.

Deci, prima tăietură este cea care îl identifică pe învăţătorul
Legii cu preotul sau levitul din pildă, căruia nu-i pasă. Prin cea
de-a doua incizie, isus despică sternul spiritual arătând prin
faptele samariteanului adevăratele standarde ale lui Dumnezeu.
A-ţi iubi aproapele înseamnă a avea ochi care să vadă nevoia
umană, nu culoarea pielii, clasa socială sau ţara. De asemenea,
astfel de dragoste necesită o inimă plină de compasiune care îl
compătimeşte pentru starea în care se află; mâini care se
murdăresc spălându-i rănile; un program flexibil, care se
schimbă ca reacţie la situaţia aproapelui şi resurse puse la
dispoziţie ca să-i împlinească nevoile. mai mult, o astfel de
dragoste l-a determinat pe samaritean să renunţe la confortul
personal pentru a-l îngriji pe cel în nevoie.

Dacă cineva s-a bucurat de succes perfect în toate aceste
lucrări, acela poate avea dreptul să stea înaintea lui Dumnezeu
şi să-şi apere neprihănirea. Desigur, nu este posibil să facem

* Este vorba despre personajul principal din serialul american tV pentru copii
intitulat Mister Rogers' Neighborhood, creat de Fred rogers [n.tr.]. 
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aceasta tot timpul. De aceea, pentru a ne convinge că atingem
standardele lui Dumnezeu, deseori noi atribuim eşecul nostru
de-a împlini poruncile Lui referitoare la slujire şi sacrificiu unor
cauze exterioare sau găsim scuze care ne mulţumesc pe noi, dar
care sunt incorecte. Procedând astfel, de fapt, noi coborâm
standardele lui Dumnezeu. Facem ca poruncile lui Dumnezeu să
necesite mai puţin efort şi ignorăm poruncile pe care ştim că nu
le putem împlini. De exemplu, putem stabili lungimea timpului
de părtăşie (şapte minute) pe care ne permitem să-l „sacrificăm“,
ca apoi să putem spune că avem un timp zilnic de părtăşie cu
Dumnezeu. ne calculăm dărnicia (10 procente) pentru a ne
asigura că ne ridicăm la înălţimea standardelor lui Dumnezeu.
Şi, când atingem aceste standarde, suntem foarte mândri.

În cea de-a treia incizie, cuţitul-laser al lui isus a tăiat ţesutul
inimii. Pentru că îndepărtase deja căptuşeala autoaprecierii,
acum isus taie adânc în mândria învăţătorului Legii, scoţând la
iveală nebunia de care dădea dovadă când îi dispreţuia şi îi
judeca pe ceilalţi. Prin faptul că a făcut din samariteanul pe care
evreii îl urau eroul povestirii, isus l-a străpuns pe învăţătorul
Legii până în adâncul fiinţei sale. samaritenii erau dispreţuiţi de
către toţi evreii din cauza strămoşilor lor, care s-au amestecat cu
neamurile, din cauza moralităţii lor care nu ţinea seamă de Lege
şi a teologiei lor neortodoxe. nimic nu putea fi mai ofensator
pentru un evreu decât să consideri că un samaritean este mai
bun decât un teolog pur sânge, care ţinea Legea şi care trăia o
viaţă bună. Învăţătorul Legii care asculta cred că s-a cutremurat
când şi-a dat seama că isus l-a comparat nefavorabil cu
samariteanul dispreţuit.

Poate că în zilele noastre, în locul pildei bunului  samaritean,
isus ar spune pilda bunului homosexual, adept al mişcării new
Age. De ce? Pentru că în lumea noastră există oameni cum sunt
unii homosexuali sau cei ce îmbrăţişează teologia new Age, care
pot fi mai plini de compasiune decât majoritatea celor care
frecventează bisericile duminică de duminică. De exemplu, unii
homosexuali dau tot ce au ca să-şi ajute prietenii care mor de
siDA. Ar fi greu să găseşti mulţi evanghelici care să ajungă la un
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asemenea nivel de compasiune! nu putem justifica modul de
viaţă al homosexualilor, dar dacă încercăm să ajungem la
Dumnezeu prin faptele noastre, trebuie să recunoaştem că unii
păgâni ne-ar întrece în ce priveşte faptele bune.

Deci, scopul pildei este să ofere un răspuns la întrebarea iniţială
a învăţătorului Legii despre viaţa veşnică: nu există nici o cale de
a dobândi viaţa veşnică sau de-a o moşteni. noi trebuie să
renunţăm la orice încercare de-a ne justifica în faţa lui Dumnezeu.
În schimb, trebuie să primim cu umilinţă darul gratuit al harului
lui Dumnezeu pe care niciodată nu-l vom merita.

Pentru ca neprihănirea proprie să nu se strecoare în sufletele
noastre, fiecare dintre noi trebuie să accepte următoarele
adevăruri: realizările mele reale în ce priveşte neprihănirea sunt
cu mult mai puţine decât cred eu. standardele neprihănirii lui
Dumnezeu sunt cu mult mai înalte decât pot eu să mi le
imaginez şi cu atât mai puţin să le ating. Şi oamenii pe care îi
dispreţuiesc pentru lipsa lor de dreptate pot, de fapt, să fie mult
mai neprihăniţi decât mine.

Pilda vameşului şi a fariseului
Pe un dulap scund din biroul meu se află o statuetă din lut care

ilustrează pilda vameşului şi a fariseului. statueta este alcătuită
din două busturi orientate în două direcţii diferite, dar se pot roti
uşor pe suportul lor. Artista, tracie guthrie, a scris pe soclul
statuetei textul pildei (Luca 18:9-14).

unul dintre busturi ilustrează un fariseu ce pare pios, având
ochii şi nasul ridicate, mâinile împreunate, filacteriile şi ciucurii
proeminenţi şi care îşi cântă laudele la adresa lui Dumnezeu.
Din textul pildei aflăm că fariseul se ruga „în sine“. El Îi spunea
lui Dumnezeu ceea ce nu făcea, viciile de la care se abţinea şi
modul în care era diferit de ceilalţi. Apoi, el şi-a prezentat faptele
religioase în care era implicat. Deşi scurtă, lista este impresio -
nantă. Credea că este superior celorlalţi.

Al doilea bust al sculpturii este cel al unui vameş, cu faţa
plecată şi cu privirea îndreptată spre pământ. mâinile lui nu sunt
împreunate ca ale fariseului; în schimb, el se bate cu pumnii în
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piept – un gest al suferinţei extreme. Capul lui nu este acoperit,
ci gol şi părul îi este zbârlit. tot limbajul trupului demonstrează
umilinţă şi căinţă. Din textul biblic aflăm că rugăciunea lui a fost
scurtă: „Doamne, ai milă de mine, păcătosul“. isus a spus că el s-a
întors acasă socotit neprihănit – păcătosul, nu sfântul! Cel care
a fost zdrobit şi care a ştiut că avea nevoie de harul lui Dumnezeu
l-a găsit. Cel care a recunoscut gheara păcatului din sufletul lui
şi a strigat după ajutorul lui Dumnezeu a plecat liber, pe deplin
socotit neprihănit.

Cu această pildă scurtă şi simplă, isus a lovit încă o dată în
păcatul subtil al propriei neprihăniri. După cum ne spune
explicit contextul (v. 9), neprihănirea proprie şi dispreţuirea
celorlalţi se află sub privirea cercetătoare a Domnului. isus a
dorit să răstoarne ideile preconcepute ale fariseilor. Atitudinea
de căinţă, nu faptele religioase, sunt lăudabile înaintea lui
Dumnezeu. un cazier judiciar curat nu cântăreşte la fel de mult
înaintea lui Dumnezeu ca o recunoaştere umilă a nevredniciei
persoanei respective. O conştientizare a propriei noastre prihane
este primul pas esenţial spre justificare. Într-adevăr, ca să fim
înălţaţi de Dumnezeu trebuie să ne smerim.

Metodele abile ale lui Isus
Felul în care isus îi tratează pe oamenii religioşi care au

propria lor neprihănire este instructiv. În primul rând, se pare
că Isus S-a specializat în folosirea terapiei de şoc pentru tratarea
oamenilor religioşi. El nu ezita niciodată când trebuia să pună
degetul pe greşelile credincioşilor. El nu Şi-a îndulcit mesajul şi
nici nu a încercat să-Şi croiască loc spre inimile religioase păşind
tiptil, ocolind păcatul şi cultivând o „atitudine mentală pozitivă“.
În schimb, El i-a alarmat pe oamenii religioşi spunând şi făcând
lucruri care păreau absurde. De exemplu: „Binecuvântaţi sunt
cei care au falimentat; fericiţi sunt cei întristaţi“ (matei 5:3-4,
parafrazarea autorului). Ce modalitate ciudată de a-Şi începe cea
mai faimoasă predică! isus ştia că oamenii religioşi, care aveau
propria lor neprihănire deveneau repede surzi spiritual. El i-a
iubit atât de mult, încât a procedat astfel încât să depăşească

fAriseii veChi şi noi70



această barieră, uneori în moduri şocante. (să compari nefavo -
rabil un om religios cu un samaritean şi cu un vameş era ceva
zguduitor.)

În al doilea rând, Marele Învăţător a ajuns la farisei prin
povestiri. Câteva din cele mai cunoscute pilde au fost adresate
fariseilor (Luca 10:25-37; 15:1-32; 18:9-14), fapt de care foarte
puţini cititori ai Bibliei sunt conştienţi.  De ce a făcut isus acest
lucru? Pentru că povestirile pot ajunge la sufletul la care
îndemnurile nu ajung. nu este întâmplător faptul că o povestire
spusă de profetul natan împăratului David a reuşit să dea în
vileag înşelăciunea lui David (1 samuel 11–12). În acelaşi fel, isus
a folosit adesea descrieri grafice care să-i atragă pe ascultători şi
să se adreseze inimilor lor. Povestirile ne ispitesc să luăm parte
la acţiune, să ne identificăm cu personajele şi să simţim cu
victimele. Ele ne trezesc emoţiile şi ne determină să gândim. De
asemenea, efectul lor este rapid şi puternic, astfel încât nu mai
putem scăpa. Prin urmare, isus s-a ocupat deseori de oamenii
care aveau neprihănirea lor proprie într-un mod indirect, nu
direct; emoţional, nu intelectual; folosind povestiri, nu predici.

În al treilea rând, Isus a ridicat în mod constant standardele
lui Dumnezeu în loc să le coboare. noi, oamenii religioşi, tindem
să facem exact opusul. isus, Cel care ne-a chemat la El ca să
găsim odihnă, ne-a asigurat că jugul Lui este bun şi sarcina Lui
este uşoară (matei 11:28-30), iar împuternicirea Lui este
minunată. Cu toate acestea, El pare să facă poruncile din
scriptură mai dificile, mai înalte, mai cuprinzătoare, mai
profunde. gândind superficial, m-aş aştepta ca lui isus, care este
milos, să-i pese atât de mult de respectul meu faţă de propria-mi
persoană, încât să dorească să reuşesc,  sau cel puţin să cred că
reuşesc, în urmărirea neprihănirii. Dar, în mod constant, isus a
făcut să fie mai greu, nu mai uşor, să-L urmăm pe Cristos (marcu
8:34-38), să facem binele (matei 19:16-26), să investim timp sau
bani (matei 6:19-34), să ne stăpânim pofta şi mânia (matei
5:21-30), să căutăm măreţia (marcu 10:35-45), să oferim iertarea
(marcu 11:25-26) şi să ne lepădăm de noi înşine şi să ne luăm
crucea (marcu 8:34), ca să menţionez doar câteva dintre
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afirmaţiile dificile ale lui isus. Lui isus Îi pasă mai mult de
zdrobirea mea decât de respectul meu faţă de propria-mi
persoană, de umilinţa mea decât de încrederea pe care o am în
mine însumi. Odihna pe care ne-o promite isus şi jugul pe care
El l-a numit „uşor“ sunt valabile numai atunci când ne bazăm
pe El şi nu pe propriile noastre eforturi.

În sfârşit, Isus a atacat păcatele ascunse la fel de mult (uneori
chiar mai mult) ca şi păcatele care se văd. uneori Lui părea să Îi
pese mai mult de mândrie decât de păgânism, de lăcomia de
bani decât de lăcomia de mâncare, de aroganţă decât de
alcoolism, de păcatele ascunse decât de păcatele publice, de
atitudini decât de acţiuni, de ipocrizie decât de hedonism. isus
ştia că depravarea era în esenţă un obicei al inimii.

CuM Să SCaPI DE PROPRIa-ţI NEPRIHăNIRE
Orice cură pentru fariseism trebuie să înceapă cu o conştien -

tizare crescândă a depravării şi a dependenţei şi cu o recu noaş -
tere a acestora. La urma urmelor, problema fundamentală a
fariseilor a fost o înţelegere superficială a depravării personale
şi, prin urmare, eşecul în a depinde în totalitate de harul lui
Dumnezeu.

un program care i-a ajutat pe mulţi oameni să scape de
alcoolism este cel al Alcoolicilor Anonimi (AA). unul dintre
motivele pentru care programul AA şi cei doisprezece paşi de
recuperare ai acestuia au dat rezultate este acela că aceşti paşi
au captat puterea zdrobirii. Primul şi al doilea pas sună astfel:

1. Admitem că nu mai avem nici o putere asupra alcoolului –
că vieţile noastre au devenit de nestăpânit.

2. Am ajuns să credem că numai o putere mai mare decât a
noastră ne poate restaura sănătatea.

Cu cât suntem mai maturi şi mai vii spiritual, cu atât vom
recunoaşte mai mult cât de departe suntem de gloria lui
Dumnezeu. Cu cât ne apropiem mai mult de oglindă, cu atât ne
vedem mai clar imperfecţiunile. Pentru creştini, oglinda este
Cristos. De aceea, nu trebuie să ne surprindă faptul că cei care
L-au cunoscut cel mai bine au fost cei mai conştienţi de
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imperfecţiunile lor şi cei mai recunoscători pentru dragostea şi
harul Lui. Apostolul Pavel, care s-a autoproclamat „cel dintâi“
dintre păcătoşi (1 timotei 1:15), se pare că nu şi-a revenit
niciodată din uimirea pricinuită de mântuirea care l-a cuprins şi
pe el, cel care l-a ucis pe Ştefan, bărbatul inocent cu faţă de înger
(Fapte 6:15). Însă tocmai această perspectivă l-a calificat în mod
unic ca să ducă lumii adevărul Evangheliei (1 timotei 1:12-17).2

Cu toate acestea, cei mai mulţi dintre noi avem o înţelegere
superficială a depravării noastre. În mod subtil, cultura în care
trăim caută să ne convingă că avem o bunătate înnăscută. O
mişcare naţională a respectului de sine vede bunătatea, dar trece
cu vederea răutatea. mult mai conform cu realitatea este
echilibrul dintre demnitate şi depravare pe care îl afirmă Biblia!
O mişcare a victimizării caută în afara noastră cauzele fisurilor
caracterului şi ale comportamentului nostru. Cu mult mai
sănătos este să ne asumăm responsabilitatea pentru greşelile
noastre fără să negăm realitatea că şi alţii ne fac rău. O mişcare
a dragostei de sine susţine că, dacă ne-am iubi cu adevărat pe
noi înşine, am putea învinge majoritatea demonilor din noi.
totuşi, Biblia afirmă simplu că în mod natural ne iubim pe noi
înşine (Efeseni 5:28-29, 33) şi ne cheamă să-L iubim pe
Dumnezeu şi pe ceilalţi prin puterea lui Dumnezeu, lucru care
nu este natural. În sfârşit, mişcarea de autoajutorare, care este
mereu prezentă, strigă foarte convingător din fiecare librărie şi
de pe fiecare raft: „tu poţi face asta! mobilizează-ţi bunătatea
interioară dă-ţi toate silinţele şi nimic nu este imposibil.“ Această
mişcare ignoră influenţa toxică a depravării şi faptul că avem
nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a reuşi.

tot aşa, biserica acţionează uneori pe baza strategiei celui rău,
căruia îi place să ne orbească ca să nu ne vedem depravarea şi
dependenţa. religia, adevărată sau falsă, exercită o atracţie
foarte puternică. Deşi credem în mântuirea prin har, uneori
încercăm să ne sfinţim prin eforturi proprii. noi, cei care iubim
harul, alunecăm uşor în Lege. ne multiplicăm activităţile şi
proiectele care ne dau sentimentul că muncim într-adevăr din
greu pentru Împărăţie. Diminuăm gravitatea păcatului pentru a
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putea avea o părere bună despre noi înşine.3 sau probabil, chiar
mai rău, criticăm păcatul atât de mult, încât păcătoşii sunt
nevoiţi să-şi ascundă păcatul şi să caute harul lui Dumnezeu în
afara bisericii.

uneori biserica ajunge să promoveze un pelerinaj spiritual al
faptelor. Astfel în Anglia, pe piatra de mormânt a lui John
Berridge se poate citi un epitaf revelator. timp de douăzeci şi
şase de ani Berridge a fost un credincios care a încercat să fie
plăcut lui Cristos prin faptele sale bune. iată un fragment din
acest epitaf:

Aici zac rămăşiţele pământeşti ale lui John Berridge, fost
vicar al Everton-ului...

m-am născut în păcat, în februarie 1716.
Am rămas ignorant privitor la starea mea de om căzut

până în 1730.
Am trăit mândru, bazându-mă pe credinţă şi fapte 

pentru mântuire până în 1754.
Am devenit vicar al Everton-ului, 1755.
Am alergat la isus, ca la singurul meu adăpost, 1756.
Am adormit în Cristos, în data de 22 ianuarie 1793.4

Deci care este antidotul pentru otrava neprihănirii proprii?
trebuie să ne vedem pe noi înşine aşa cum suntem cu adevărat.
trebuie să permitem Cuvântului lui Dumnezeu şi Duhului sfânt
să ne supună inima la o operaţie spirituală. trebuie să
recunoaştem tendinţa omenească de a ne muşamaliza păcatul,
de a-l ascunde şi de a da vina pe alţii pentru acesta, un diabolic
trio al răului, pe care l-am perfecţionat începând din grădina
Edenului. Pentru a face acest lucru trebuie să ne împotrivim cu
toată forţa enormelor presiuni culturale şi bisericeşti.

Cel mai bun mijloc de a ne vedea exact aşa cum suntem în
realitate nu este compararea cu alţii sau introspecţia morbidă, ci
făcându-ne timp pentru a avea părtăşie cu Dumne zeu. Când ne
vedem pe noi înşine aşa cum suntem în realitate, avându-L pe
isus ca model, mândria nu mai are loc!
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sinceritatea faţă de noi înşine şi faţă de Dumnezeu trebuie să
ne determine să fim sinceri şi cu ceilalţi cu privire la noi. nu
putem proiecta o imagine falsă a spiritualităţii. Dacă vorbim doar
despre succesele vieţii noastre şi evităm să vorbim şi despre
încercările şi eşecurile noastre ne lipsim de nişte mijloace
importante de a ne raporta la oameni şi de a fi eficienţi în
câştigarea lor pentru Cristos. La urma urmelor, cei mai mulţi
dintre noi învăţăm din greşelile noastre. Aminteşte-ţi că Biblia
ne prezintă istorisiri adevărate despre oamenii lui Dumnezeu –
lucruri bune, rele şi urâte!

CâTEVa ROaDE POzITIVE aLE ÎNFRuNTăRII
PROPRIEI NEPRIHăNIRI

Cu siguranţă, depravarea personală este un subiect negativ,
chiar depresiv. Poate ieşi ceva pozitiv şi înălţător din toate
acestea? Există ceva bun în a fi conştient de depravarea mea, în
a-mi vedea propria neprihănire? Da! Confruntarea cu neprihă -
nirea ta proprie produce cel puţin cinci roade.

Rodul nr. 1: Neprihănirea lui Cristos. Înţelegerea lipsei noastre
de neprihănire este principala cale pentru a primi neprihănirea
lui Cristos. Vorbind unui fariseu, isus a spus: „oricine se
smereşte, va fi înălţat“ (Luca 18:14). Dumnezeu este aproape de
cei care ştiu că au nevoie de mila Lui şi Îi cer ajutorul. Cei care
înţeleg adâncimea depravării lor, apreciază şi înălţimea dragostei
lui Dumnezeu (Luca 7:47).

Rodul nr. 2: Milostenia. Experimentarea harului lui Dumne zeu
face să crească rodul milosteniei. Înţelegerea harului lui
Dumnezeu ne motivează să fim plini de compasiune pentru alţii.
Devenim oameni ai milei în loc să fim oameni dispreţuitori, având
dragoste pentru har, care este superioară legii. Încetăm să-i
judecăm pe alţii fără ca mai întâi să ne fi cercetat pe noi înşine
(matei 7:1-5). Astfel suntem calificaţi să facem cu blândeţe
lucrarea spirituală de restaurare a fraţilor căzuţi (galateni 6:1).

Rodul nr. 3: Libertatea. siguranţa dragostei necondiţionate a
lui Cristos ne eliberează de frica de oameni. Astfel, tu şi eu
putem spune adevărul despre noi înşine şi să ne asumăm riscul
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de dragul Lui. Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile şi, cu toate
acestea, ne bucurăm de dragostea Lui necondiţionată şi preţi -
oasă. De aceea, putem să nu fim stânjeniţi de umanitatea noastră
şi suntem liberi să ne admitem eşecurile, pentru că nu avem
nimic de ascuns, nimic de dovedit şi nici o pretenţie de susţinut.
Felul în care lucrează înţelepciunea lui Dumnezeu este uimitor.
noi credem că ascunzând adevărul suntem mai capabili să-i
ajutăm pe alţii. totuşi, prin faptul că spunem adevărul suntem
eliberaţi şi adesea suntem într-o poziţie mai favorabilă de a-i
ajuta pe alţii. Beneficiem de o libertate extraordinară când nu
mai trebuie să cheltuim energie pentru a menţine o faţadă.

Rodul nr. 4: Încrederea. Aceasta poate suna ca o contradicţie
în termeni: cum poate o persoană zdrobită să aibă încredere?
Zdrobirea care ne conduce la Dumnezeu are ca rezultat un
sentiment de încredere şi nu târârea în autocondamnare. În
romani 8, apostolul Pavel pare să găsească acest duh de
încredere după ce s-a luptat cu adâncimile păcatului său în
romani 7. un armăsar iute, care fuge liber prin pustie nu aduce
niciun beneficiu nimănui. Dar acel armăsar, dresat şi adus sub
control de un dresor iscusit, aleargă cu un scop, având o
încredere proaspătă şi un impact mai mare. tot aşa, noi ne
atingem potenţialul maxim real abia când ne supunem
Creatorului nostru.

Rodul nr. 5: Siguranţa. Când ne confruntăm cu ceea ce este
mai rău legat de noi înşine şi primim acceptarea lui Dumnezeu,
găsim sursa siguranţei noastre. Dumnezeu nu ne respinge! El
ştie totul despre noi: păcatele noastre secrete, motivaţiile
noastre invidioase, gândurile noastre nerostite. El cunoaşte totul
şi totuşi ne iubeşte. Înţelegerea acestui adevăr ne conferă o
siguranţă extraordinară. Cel care ne cunoaşte cel mai bine ne
iubeşte cel mai mult. una dintre cele mai mari temeri din
relaţiile interumane este aceea că dacă ceilalţi ar cunoaşte totul
despre noi, ne-ar respinge. Cu Dumnezeu nu este aşa, ci se
întâmplă cum spunea odată un predicator: „Când ne vedem pe
noi înşine cel mai jos posibil, atunci Îl experimentăm pe
Dumnezeu la cel mai înalt nivel“.5
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Am început acest capitol cu povestea unui lider care a învăţat
din propria-i experienţă adevărul exprimat de Oswald Chambers
în următoarele cuvinte: „un punct forte nepăzit este o slăbiciune
îndoită“. Crezând că este bine şi în siguranţă, liderul şi-a neglijat
nevoia de a fi vigilent şi a căzut într-un domeniu în care se credea
de neînvins. Acolo unde ştim că suntem slabi, tindem să punem
gardieni, dar unde credem că suntem puternici, luăm de bună
siguranţa noastră. Oare este posibil ca noi, protestanţii evan -
ghelici, care punem mare accent pe doctrina justificării prin
credinţă şi pe neprihănirea lui Cristos pe care o primim tot prin
credinţă, să fi eşuat în a păzi puterea noastră cea mai mare:
faptul că avem neprihănirea lui Cristos şi nu a noastră? Oare am
căzut pradă păcatului religios subtil şi, totuşi, atotcuprinzător
al neprihănirii proprii? Eu cred că da. uneori neprihănirea
proprie poartă masca neprihănirii extreme.





Când CunoAştereA bibliei
orbeşte şi robeşte

Cu câţiva ani în urmă, un grup mare de activişti care luptau
pentru drepturile homosexualilor participa la o

demonstraţie în Washington D.C., când o mână de creştini care
protestau împotriva acestei demonstraţii i-a confruntat pe mulţi
dintre ei. Creştinii strigau sloganuri incendiare şi înjositoare, în
timp ce un grup de homosexuali, care mărşăluia sub steagul
organizaţiei metropolitan Community Church (mCC) cânta:
„isus mă iubeşte“. Autorul Philip Yancey a observat conflictul şi
a scris mai târziu în revista Christianity Today:

ironia pătrunzătoare din scena confruntării mi-a rămas în minte
mult timp după ce am plecat din Washington. De o parte erau
creştinii „neprihăniţi“, care apărau doctrina pură (nici chiar
Consiliul naţional al Bisericilor nu i-a considerat pe cei de la mCC
vrednici de a fi membri). De cealaltă parte erau „păcătoşii“, mulţi
dintre ei recunoscându-şi public practicile homosexuale. Cu toate
acestea, primii îşi vărsau ura asupra păcătoşilor, iar ceilalţi cântau
despre dragostea lui isus.1

Cum se face că oamenii care cunosc Biblia şi o cinstesc, uneori
nu reuşesc să demonstreze caracterul pe care aceasta îl laudă pe
tot cuprinsul ei? Pentru noi astfel de reacţii sunt de-a dreptul
stânjenitoare, iar pentru lume produc confuzie. Poate o parte a
problemei este o confuzie în ceea ce priveşte rolul Bibliei în viaţa
spirituală.
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OaRE CuNOaşTEREa BIBLIEI 
Mă FaCE EVLaVIOS?

Scripturile şi eu
Aşa cum am scris în capitol 1, eu m-am cufundat în scriptură

de timpuriu. Biserica mea a pus un mare accent pe rostirea
învăţăturilor corecte, memorizarea versetelor potrivite şi
cunoaşterea Bibliei. Am citit Biblia, am memorat-o, am dise cat-
o sistematic, am studiat-o şi uneori am aplicat-o la viaţa mea.

Am apreciat cu adevărat temelia biblică de care am avut parte.
Adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu domină concepţia mea
despre viaţă, lucru pentru care voi fi recunoscător totdeauna.
Biblia a fost ghidul meu de-o viaţă şi o ancoră care dă stabilitate
vieţii mele în mijlocul diferitelor furtuni.

Dar în timpul anilor de colegiu, încrederea mea în natura
magică a Bibliei de a transforma vieţi şi obligaţia de a împlini
acest lucru pusă asupra lui Dumnezeu a început să se clatine. Au
apărut îndoielile care mi-au clătinat certitudinea că oamenii care
au o teologie corectă şi cunosc bine Biblia trebuie inevitabil să
devină oameni evlavioşi. Primul şoc l-am suferit în timp ce îi
observam pe oamenii care studiau, memorau, predau şi predicau
Biblia, dar ale căror acţiuni şi atitudini nu păreau să se îmbună -
tăţească, ci deveneau tot mai amare. Când oamenii Bibliei nu se
asemănau cu Dumnezeul Bibliei, am început să mă întreb dacă
era adevărată „promisiunea lui Dumnezeu“ potrivit căreia
Cuvântul Lui „nu se întoarce... fără rod“ (isaia 55:11). Am
conştientizat cu tristeţe că ipocrizia era larg răspândită printre
oamenii orientaţi spre Biblie.

De asemenea, am fost şocat când am început să mă familiarizez
cu istoria bisericii. Am învăţat faptul că cunoaşterea Bibliei nu ne
protejează împotriva păcatului. Aceasta poate şi trebuie să ajute.
Cu toate acestea, cei care erau foarte familiarizaţi cu Biblia nu îi
prindeau mesajul şi Îl înţelegeau greşit pe Dumnezeu. uneori
„oamenii lui Dumnezeu“ comiteau mari rele. Adesea erorile
teologice îşi au originea la amvon, nu pe băncile bisericii; la
seminarii, nu în grupurile mici. 
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În plus, m-am convins atunci când am privit în sufletul meu.
Am recunoscut că Biblia nu mă transforma. Am strâns multe
cunoştinţe biblice şi am practicat regulat studiul biblic, dar pe
undeva nu exista o corespondenţă directă între studierea Bibliei
şi asemănarea cu Cristos din viaţa mea.

În cele din urmă, am întâlnit pasajele biblice care sfidau
abordarea mea simplă: „pune scriptura înăuntru şi spiritua -
litatea va ieşi la iveală“. În schimb, am observat altceva, şi
anume: „cunoştinţa îngâmfă pe când dragostea zideşte“ 
(1 Corinteni 8:1-3), iar primirea Cuvântului fără a răspunde la
acesta are ca rezultat autoamăgirea (iacov 1:22). Cheia pentru o
viaţă roditoare este solul inimii, nu sămânţa Cuvântului – aşa ne
învaţă isus în pilda semănătorului (matei 13:1-23). germinarea
depinde nu de calitatea seminţei, care este perfectă, ci de
condiţia inimii, care poate varia diferit. noul testament ne
avertizează că învăţătorii Bibliei pot să greşească.2 Şi apoi,
bineînţeles, i-am întâlnit pe prietenii mei, fariseii.

Scripturile şi fariseii
În timp ce mă familiarizam tot mai mult cu ei, am descoperit

că puţini cunoşteau Cuvântul lui Dumnezeu aşa de bine ca
fariseii. Ei au făcut o artă şi o ştiinţă din studierea Vechiului
testament. Știau care era versetul şi litera din mijlocul acestuia,
au numărat toate poruncile, şi fără îndoială, unii dintre ei au
memorat toate cele 613 porunci. (Prin contrast, în prezent puţini
oameni pot recita Cele zece porunci şi Fericirile.) Fariseii
insistau foarte mult asupra interpretării corecte a scripturilor.
mai mult de atât, fariseii nu erau mulţumiţi, aşa cum suntem
noi deseori, cu simpla cunoaştere simplă a Cuvântului lui
Dumnezeu. Ei doreau să şi asculte de acesta. Prin urmare, ei au
încercat să uşureze aplicarea Cuvântului stabilind diferite reguli
religioase. Însă, cu toată cunoaşterea biblică despre Dumnezeu,
mulţi dintre ei nu-L cunoşteau pe Dumnezeu şi, de aceea, nu L-
au recunoscut pe Dumnezeul întrupat. De ce?

Doctrina lor corectă a produs ticăloşie în loc de neprihănire.
Doctrina corectă este esenţială, cu toate că şi astăzi aceasta poate
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să dea un sentiment fals de siguranţă şi superioritate spirituală
lipsite de realitatea spirituală. Cunoaşterea Bibliei poate împietri
inima în loc să o înmoaie. Poate orbi şi poate robi.

Cum se poate întâmpla aşa ceva? Învăţătura Bibliei poate fi
uşor deviată de la scopul pentru care ne-a dat-o Dumnezeu: să
învăţăm să-L iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru. Acest
scop este înlocuit cu unul nou, inferior: Biblia ca obiect al
curiozităţii şi al dezbaterilor spirituale inutile (1 timotei 1:3-11).
Biblia poate deveni un scop în sine, în loc să fie un mijloc pentru
atingerea scopului. În mod subtil, aproape tot ce îşi are originea
în Dumnezeu poate şi va fi falsificat de cel rău, rezultând o
combinaţie sinistră între o aparentă bunătate exterioară şi o
parte interioară întunecată. Pericolul cel mai mare care îi
pândeşte pe oamenii Cărţii este faptul că putem aduna
cunoştinţe despre Dumnezeu fără să ajungem să-L cunoaştem
cu adevărat pe Dumnezeu.

MăRTuRISIREa DE CREDINţă a FaRISEILOR
Dumnezeu înţelege foarte bine această tendinţă umană de a

pune cunoaşterea în locul realităţii spirituale. Prin urmare, ne-a
dat o revelaţie detaliată despre farisei. Şi, când analizăm doctrina
lor, aflăm din nou că fariseii suntem noi. Ei au aderat la esenţa
ortodoxă, corectă a iudaismului şi o mare parte a sistemului lor
de credinţe seamănă cu sistemul nostru.  Excluzând anumite
afirmaţii despre isus, anumite nuanţe referitoare la mântuire şi
omiterea oricărei referiri la Duhul sfânt, fariseii ar semna
mărturisirea noastră evanghelică de credinţă. Doctrina lor era
cu totul corectă, dar inimile unora dintre ei erau complet greşite.
În mod clar, ei demonstrează că o doctrină corectă nu garantează
inimi corecte. „Doctrina corectă“ poate chiar masca realităţile
mai profunde ale inimii.

isus Însuşi a afirmat corectitudinea învăţăturii fariseilor. El a
spus: „Cărturarii şi fariseii stau pe scaunul lui moise. Deci toate
lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le“
(matei 23:2-3a). Deşi isus a recunoscut că fariseii au uzurpat
locul învăţătorilor cu autoritate în israel, El confirmă în treacăt
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teologia lor. Începând din vremea lui moise, preoţii şi leviţii au
fost autorizaţi de Dumnezeu să înveţe pe popor Cuvântul lui
Dumnezeu. Cu toate acestea, cei mai mulţi dintre ei erau
saduchei în convingere, respingând cea mai mare parte din
Vechiul testament ca sursă potrivită pentru doctrină şi erau
influenţaţi mai mult de cultură decât de scripturi. În contrast
cu aceştia, fariseii, prin sinagogile locale, erau credincioşi în a-i
învăţa pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu.

Fariseii au descris şi au apărat doctrina împărtăşită de
majoritatea iudeilor pioşi. iar afirmaţiile dogmatice ale fariseilor
ne aduc mereu aminte de teologia creştină. E.P. sanders a scris
următorul rezumat despre ceea ce credeau fariseii:

Fariseii credeau că Dumnezeu este bun, că El a creat lumea, că El
o guvernează şi că aceasta va ajunge să fie ceea ce El vrea.
Dumnezeu l-a ales pe israel: l-a chemat pe Avraam, a făcut un
legământ cu el şi i-a dat câteva responsabilităţi. El l-a răscumpărat
pe israel din Egipt; şi, salvându-Şi poporul, le-a dat Legea şi le-a
dat responsabilitatea de a o împlini. Dumnezeu este cu totul demn
de încredere şi El Îşi va ţine toate promisiunile. Printre acestea se
numără şi faptul că El va acţiona în viitor aşa cum a acţionat şi în
trecut... Putem fi siguri că El va pedepsi neascultarea şi va răsplăti
ascultarea. El este drept; de aceea, nu acţionează niciodată
nedrept. Cu toate acestea, când vine vorba de pedeapsă, dreptatea
Lui este moderată de milă şi de promisiunile Lui. El nu pedepseşte
aşa cum ar putea; altfel cine ar mai rămâne în viaţă? El nu-Şi
încalcă legământul făcut cu poporul Lui. Îşi întinde mâinile spre
cei neascultători, îndemnându-i să se pocăiască şi să se întoarcă.3

rezumatul de mai sus ar întâmpina puţine împotriviri dacă ar
fi vorba să treacă un test evanghelic privitor la corectitudinea lui.

CE ESTE BuN La O DOCTRINă CORECTă?
Aşa cum vom vedea, chiar şi atunci când avem o doctrină

corectă, pericolul există. Dar să recunoaştem mai întâi că o
temelie dogmatică puternică ajută creşterea spirituală şi
maturizarea în mai multe feluri. iată trei dintre acestea.

În primul rând, credinţa este doar atât de bună ca obiectul ei.
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mulţi adulţi sunt de părere că „nu contează ce crezi atâta timp
cât eşti sincer“. Această concluzie este falsă. unii oameni ţin cu
sinceritate la nişte convingeri greşite şi suferă, sau vor suferi,
consecinţele. temeinicia, caracterul demn de încredere a ceea
ce credem contează mult mai mult decât ceea ce credem.
Doctrina este o expresie a adevărurilor pe care se bazează cre -
dinţa noastră. Doctrina defineşte autoritatea noastră, caracterul
şi lucrările lui Dumnezeu, natura şi destinul fiinţelor umane şi
felul în care trebuie să ne raportăm la Dumnezeu şi la aproapele
nostru. noi, cei care Îl urmăm pe Cristos, trebuie să ne cu -
noaştem bine credinţa şi să transmitem oamenilor o învăţătură
corectă (1 timotei 4:16). Dacă nu procedăm astfel, putem deveni
nişte clone religioase ale culturii noastre, putem ajunge să ne
închinăm la dumnezei falşi făcuţi de noi înşine şi să cultivăm
concepte false despre noi înşine.

Fariseii ştiau – aşa cum trebuie să ştim şi noi – că adevărul
este esenţial şi că trebuie protejat. Când suntem plini de pasiune
pentru Dumnezeu, dar cunoaştem puţine despre El, suntem la
dispoziţia nisipurilor mişcătoare ale culturii şi ale stării noastre
emoţionale din acel moment.

În al doilea rând, o înţelegere corectă a doctrinei ne ajută să
deosebim adevărul de eroare. Falsurile pot fi identificate cel mai
uşor de către persoanele cele mai familiarizate cu originalul. Fără
un standard al adevărului, suntem incapabili să detectăm
abaterile mici, dar semnificative, de la adevăr. O înţelegere bună
a doctrinei biblice ne ajută să deosebim adevărul de eroare.

Fariseii au putut să-şi urmeze calea printr-un labirint de
teologii rivale pentru că insistau ca doctrina corectă, bazată pe
scripturi, să fie protejată.4 În cultura noastră relativistă,
complexă şi subtil amăgitoare, noi avem o nevoie disperată de
un astfel de discernământ. trebuie să ştim când şi unde să ne
ridicăm în picioare şi să ne apărăm credinţa (galateni 1:8-9). Fără
o cunoaştere temeinică a elementelor esenţiale ale credinţei,
creştinii sunt o pradă uşoară pentru înşelăciunile sau super -
stiţiile teologice. Fără o înţelegere clară a „fundamentelor“
credinţei, credincioşii sunt o pradă uşoară pentru religiile false

fAriseii veChi şi noi84



şi sunt lipsiţi de apărare în faţa lupilor isteţi şi carismatici
îmbrăcaţi în haine de oi.

În al treilea rând, în vremurile de necaz doctrina corectă este
pentru noi ca o ancoră. Ancora fixează nava în teren solid,
oferindu-i stabilitate în furtună şi protejând-o pe marea
înfuriată. Doctrina corectă ne oferă o ancoră spirituală care ne
ţine aproape de adevăr, ne ajută să ne menţinem echilibrul
spiritual şi ne dă capacitatea să facem faţă furtunilor. În timp ce
cultura se îndrepta spre elenism, fariseii au considerat Cuvântul
lui Dumnezeu drept ancoră a lor. Când mulţi preoţi şi leviţi
„deveneau liberali“, cedând tendinţei culturale, fariseii s-au ţinut
strâns de scripturi.

ignoranţa teologică nu este binecuvântare! Fără o înţelegere
clară a punctelor esenţiale ale credinţei, tindem să ne îndreptăm
spre extreme sau să facem compromisuri privitoare la aceste
elemente esenţiale. una dintre cele mai mari responsabilităţi pe
care le avem în cultura noastră este să găsim echilibrul biblic
corect, evitând atât extremismul, cât şi compromisul. Adevărul
doctrinar nu este niciodată în siguranţă, ci este asaltat continuu
de noţiuni uşor denaturate. Doctrina poate fi o ancoră inesti -
mabilă care ne ţine legaţi de caracterul şi promisiunile lui
Dumnezeu. Aceasta ne permite să ne zidim viaţa pe stâncă, nu
pe nisip.

CE ESTE gREşIT 
La O DOCTRINă CORECTă?

În mod clar, doctrina corectă ne poate oferi o temelie solidă,
abilitatea de a deosebi adevărul de eroare şi stabilitate în timpuri
grele. Cu toate acestea, doctrina corectă are o parte întunecată
latentă. noi putem folosi greşit doctrina, lipsind-o de puterea ei
de a ne ajuta să slujim lui Dumnezeu şi Fiului său şi să ne iubim
aproapele. Există pericole asociate cu o înţelegere corectă a
doctrinei pe care cei mai mulţi dintre noi nu le luăm în
considerare. Dă-mi voie să-ţi prezint câteva urmări ale folosirii
greşite a doctrinei.
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1. Doctrina ca grilă cu care filtrăm adevărul
Fariseii L-au respins pe isus în mare parte pentru că El nu se

potrivea schemei lor teologice. Ei aveau o „grilă mesianică“ bine
pusă la punct, care nu s-a potrivit cu persoana şi lucrarea lui isus.
Ei aşteptau un împărat; isus a venit ca un rob. Ei anticipau
eliberarea de sub stăpânirea romană; isus a plătit preţul pentru
eliberarea de sub robia păcatului. Ei căutau o coroană; El privea
spre cruce. Ei au presupus că mesia se va încadra perfect în
sistemul lor religios; isus a încălcat în mod regulat acest sistem.
Deci, în loc să reexamineze scripturile Vechiului testament în
lumina vieţii şi învăţăturii lui isus, fariseii au rămas fideli
propriilor grile şi le-au scăpat adevărurile pe care El le-a învăţat. 

În numeroase ocazii, isus a pus la îndoială grilele teologice
ale fariseilor. Când isus a susţinut că iartă păcatele, definiţia
divinităţii dată de cărturari a fost contestată (matei 9:1-6). Când
isus a redat vederea celor doi orbi şi a redat graiul unui om
posedat de demoni în matei 9:27-34, logica defectuoasă a
fariseilor i-a făcut să tragă concluzia că isus folosea puterea lui
satan ca să scoată afară demonii (vezi şi matei 12:22-37). Când
isus a primit laudele oamenilor în timpul intrării sale triumfale
în ierusalim, grila mesianică rigidă a fariseilor i-a obligat să
respingă domnia Lui (Luca 19:37-40). În ioan 8, când isus Şi-a
declarat divinitatea în termeni pe care fariseii nu puteau să-i
respingă, aceştia au folosit cu referire la El cuvinte înjositoare
care să-L discrediteze – „născut din curvie“, „samaritean“ şi „are
drac“ (versetele 41, 48) – şi au luat pietre ca să-L omoare. Ca să
procedeze altfel ar fi trebuit să-şi ruineze  sistemul teologic atât
de îndrăgit.

iar atunci când isus a câştigat victoria teologică supremă –
prin moartea şi învierea sa – liderii religioşi ai iudaismului au
ales să fabrice minciuni şi să-i mituiască pe martori în loc să-şi
reconsidere teologia (matei 28:11-15).

un studiu excelent despre denaturarea adevărului pentru a
sprijini „doctrina corectă“ îl găsim în ioan 9. naraţiunea începe
cu un orb şi o întrebare teologică pusă de ucenici: „Cine a
păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?“ grila
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teologică a acelor vremuri proclama o legătură directă între păcat
şi boală. isus a arătat că o astfel de legătură exclusivă este
eronată, deoarece îi lipseşte un element esenţial. Pentru că în
acest caz, orbirea omului făcea parte din planul lui Dumnezeu
de-a arăta  slava lui isus.

Atunci când fariseilor li s-a cerut să explice fenomenul, ei au
observat că vindecarea a avut loc într-o zi de sabat şi – conform
grilei lor teologice – au tras concluzia că cel care a înfăptuit
minunea trebuie să fie un înşelător (versetele 13-16). Dacă
Dumnezeu ar fi implicat într-o minune, atunci El ar face-o
conform lomitelor impuse de farisei.

Când fostul orb a fost chemat din nou de către farisei să
mărturisească despre minune, ei au încercat să-l intimideze
numindu-L păcătos pe isus (v. 24-25). Însă când omul s-a opus
calm şi ironic sugestiei lor, fariseii l-au ocărât (v. 28-29), l-au
mustrat (v. 34) şi l-au dat afară din sinagogă (v. 34).

uneori „doctrina corectă“ devine un sistem teologic rigid care ne
împiedică să vedem adevărul. Când anumite idei nu se potrivesc cu
grila noastră, de obicei le respingem sau le distorsionăm. În lumea
creştină, sistemele teologice abundă şi au o influenţă considerabilă
asupra modului nostru de a înţelege adevărul. Calvinismul,
arminianismul, dispensaţionalismul, teologia legământului,
catolicismul şi penticostalismul sunt câteva sisteme teologice pe
care le-am adoptat adesea în mod  implicit. Poate că noi nu suntem
atât de cufundaţi în teologia noastră încât să ucidem pentru ea aşa
cum au făcut fariseii, dar se pare că noi suntem şi mai hotărâţi să
ne ţinem de sistemele noastre chiar şi atunci când adevărul este de
cealaltă parte. În funcţie de locul pe care îl alegem în continuumul
calvinist-armi nian, putem selecta pasajele favorite din scriptură şi
să le ignorăm pe celelalte. unii se tem atât de tare de „Evanghelia
socială“ încât scot din Biblie orice referire la acţiunile sociale şi se
concentrează în schimb pe evanghelism (iar alţii fac exact opusul).
mulţi creştini nu doresc să se confrunte cu problemele pe care
expunerea la cealaltă abordare le poate cauza siguranţei noastre
teologice. Într-adevăr, unii pot recurge la apelative, etichetându-i pe
ceilalţi drept eretici, neortodocşi sau neo-orto docşi, chiar liberali.
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unii comentatori scriu despre oponenţii teologici, dar nu
vorbesc cu ei. Cum am răspunde noi dacă L-am avea printre noi
pe isus, Dumnezeu în trup uman, şi El nu s-ar potrivi finelor
noastre grile dogmatice? nu am fi noi la fel de constrânşi ca şi
fariseii să-L punem pe Dumnezeu într-o cutie?

2. Doctrina învăţată de la profesori şi nu prin studiul
personal al Cuvântului lui Dumnezeu
Adesea acceptăm anumite doctrine din cauza asocierii

noastre cu profesori de încredere. Această încredere în experţi
este obişnuită şi necesară în cadrul cercurilor religioase; a ignora
învăţăturile profesorilor talentaţi este o atitudine nesăbuită şi
arogantă. Cu toate acestea, este neînţelept să ne încredem
orbeşte în alţii şi să-i lăsăm să gândească ei pentru noi în
lucrurile spirituale. Este periculos să acceptăm ce spun alţii fără
să gândim. trebuie să studiem noi înşine scripturile şi să căutăm
să le înţelegem. 

se pare că fariseii şi ucenicii lor îşi urmau experţii în
problemele doctrinare. Autoritatea era un element-cheie pentru
fariseii care căutau „să facă bine toate lucrurile“.5 Pentru farisei
era pur şi simplu inacceptabil ca cineva să fie un „gânditor
independent“ aşa cum a fost isus. Astfel, iudeii se întrebau:
„Cum are omul acesta [isus] învăţătură, căci n-a învăţat
niciodată?“ (ioan 7:15). Orice principiu teologic trebuia urmărit
în istorie până la un teolog renumit. Probabil oamenii erau
învăţaţi să se teamă să gândească ei înşişi. 

Dar care este situaţia noastră? Cei mai mulţi dintre noi
tindem să-i lăsăm pe alţii să gândească pentru noi. gravităm în
jurul celor care par să aibă răspunsurile pe care noi nu le avem şi
în jurul sistemelor care fac să se potrivească totul cu acurateţe
pentru noi. Cu alte cuvinte, ne bazăm pe grile şi mentori
spirituali, care să ne ajute să înţelegem o lume confuză. Dar ce se
întâmplă atunci când grilele prin care vedem viaţa sunt
denaturate? Ce se întâmplă când greşesc mentorii spirituali de
care ne-am ataşat? Ce se întâmplă cu credinţa noastră atunci
când învăţătorii noştri de încredere ne conduc greşit, sau cad?
Am cunoscut personal câţiva pastori care aveau o lucrare „de
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succes“ şi cu toate acestea au fost descoperiţi cu păcate morale.
numai o singură carte este autoritatea noastră şi numai unui
singur Învăţător îi aparţine piedestalul.

3. O îngâmfare spirituală şi un sentiment fals 
al siguranţei
Îngâmfarea spirituală este exact opusul a ceea ce caută

Dumnezeu. Fără îndoială, fariseii, asemenea învăţătorilor din
Efes pe care a trebuit să-i înfrunte timotei, erau încrezători în
fiecare afirmaţie pe care o făceau şi erau siguri de ei înşişi (1
timotei 1:7). Ei doreau să înveţe scripturile şi ştiau că aveau o
înţelegere excelentă a materialului lor. nu le lipsea încrederea
în conţinutul acestuia şi nici abilitatea de a învăţa. Cu toate
acestea, Pavel ne spune că învăţătura lor era lipsită de rod, iar
motivaţia lor egoistă. uneori aceia dintre noi care preţuiesc
doctrina corectă cred că deţin o pistă interioară spre adevărul lui
Dumnezeu. totuşi, Dumnezeu ne arată că presupusa cunoaştere,
căreia îi lipseşte dragostea curată a lui Dumnezeu, reprezintă o
cale sigură spre mândrie spirituală (1 Corinteni 8:1-3). siguranţa
absolută că deţinem adevărul duce la îngâmfare. uneori teologia
corectă dă naştere în mod subtil la trufie, cel mai groaznic cancer
al sănătăţii spirituale.

4. ucenici slabi
Doctrina corectă nu produce în mod necesar ucenici buni

(deşi, în mod evident, doctrina greşită este dezastruoasă pentru
facerea de ucenici). Într-adevăr, este posibil ca cineva să
rostească o mărturisire de credinţă corectă, fără să aibă credinţă.
Petru şi maria pot să dea răspunsurile „corecte“ la întrebările de
botez şi să nu aibă o inimă dedicată lui Cristos. Este posibil ca
cineva să se ţină de teologia corectă, aşa cum au făcut şi fariseii
(matei 23:2-3a), deşi nu practică ceea ce predică (v. 3b-4). Putem
memora toate „răspunsurile corecte“ şi chiar să-i impresionăm
pe colegii noştri - fără să fi luptat vreodată să ne însuşim cu
adevărat credinţa. ucenicii buni combină adevărul cu harul,
credinţa şi ascultarea. semnul esenţial al unui ucenic al lui
Cristos nu este atât de mult o doctrină corectă, cât o dragoste
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corect motivată.

FORMaREa uNEI PERSPECTIVE ECHILIBRaTE
DESPRE DOCTRINă

În pofida tuturor acestor capcane, noi ştim că doctrina corectă
este esenţială. Cum ajungem la un echilibru, astfel încât să
afirmăm plini de încredere anumite adevăruri doctrinare,
apărându-le cu forţă şi cu toate acestea să ne păstrăm smerenia
şi dragostea? trebuie să începem cu un nucleu de credinţe
nenegociabile prezentate explicit în Biblie, susţinute de obicei
de oamenii lui Dumnezeu din întreaga istorie a bisericii şi la fel
de valabile în toate culturile lumii. trebuie să fim siguri că bazele
noastre doctrinare sunt cu adevărat biblice şi echilibrate biblic.
Apoi trebuie să ne ţinem de elementele de bază ale credinţei
noastre, să luptăm pentru ele şi să fim gata să murim pentru ele. 

menţinerea integrităţii, a echilibrului şi a toleranţei doctri -
nare nu este uşoară. Câteva sugestii sunt discutate în articolul
„Doctrina corectă şi echilibrată“ (vezi „Calea cea dreaptă“). Pe
scurt, acestea sunt:

1. trebuie să putem discerne între nenegociabil şi negociabil.
(O persoană înţeleaptă şi evlavioasă va putea spune care
este diferenţa.)

2. trebuie să fim oameni care să învăţăm constant, arătând
umilinţă legat de ceea ce cunoaştem şi fiind conştienţi că
mai avem multe de învăţat ca slujitori ai lui Dumnezeu. nu
trebuie să recurgem la metode neevlavioase pentru a ne
promova teologia, ca şi ridiculizarea, folosirea apelativelor,
amăgirea, constrângerea sau manipularea. (Şi totuşi noi,
asemenea fariseilor, facem adesea aceste lucruri.)

3. trebuie să fim puternic încredinţaţi că adevărul este tare şi
întrebările nu sunt de speriat. Întrebările şi provocările ne
fac să gândim, şi gândirea ne face să creştem.
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doctrina echilibrată şi corectă
Fariseii au fost exemplari în urmărirea adevărului doctrinar. 

Ar fi înţelept ca şi noi să ne formăm un nucleu de credinţe
pentru care să fim gata să murim. Cum determinăm doctrina
corectă şi cum dăm dovadă de echilibru în modul în care folosim
acea doctrină înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor?

În primul rând, dezvoltăm doctrine de bază care sunt fidele
Scripturii. Doctrina care se bazează pe Biblie este o doctrină
pentru care merită să lupţi, chiar să mori pentru ea.

În al doilea rând, facem deosebire între nenegociabil şi
negociabil.  „În lucrurile esenţiale, unitate; în lucrurile
neesenţiale, libertate; în toate lucrurile, dragoste“ este un sfat
bun, deseori citat. Cei care doresc să evite fariseismul trebuie să-
şi dezvolte un discernământ evlavios.

În al treilea rând, trebuie să fim oameni care învăţăm
constant, nu teologi atotştiutori. Umilinţa, flexibilitatea şi 
dorinţa de a ne schimba sunt virtuţi teologice.

În al patrulea rând, nu trebuie să recurgem la metode
neevlavioase, aşa cum au făcut fariseii, pentru a ne promova
teologia. Ridiculizarea, apelativele, stereotipi zarea, defăimările,
motivaţiile suspecte şi jocurile de putere sunt toate semne
izbitoare că ceva nu e în regulă. La fel sunt şi sarcasmul, amăgirea,
constrângerea, manipularea şi folosirea forţei. Găsirea greşelilor
este un lucru uşor şi nu necesită multă înţelegere spirituală. 
Fariseii erau atenţi la defectele de suprafaţă şi, în încercarea lor
de a-L discredita pe Isus, au folosit toate mijloacele disponibile.
Uneori şi noi găsim defecte şi discredităm oameni şi mişcări. 
Nu ar fi mai benefic pentru facerea de ucenici să încurajăm 
libertatea, dar să-i învăţăm discernământul?

În al cincilea rând, trebuie fim puternic încredinţaţi că 
adevărul este tare şi întrebările nu sunt de speriat. Îmi amintesc
că la începutul lucrării mele ca pastor am condus un grup mic de
studiu biblic şi am studiat cartea Romani. Când una dintre
surorile din grup şi-a invitat soţul să ni se alăture, dinamica s-a
schimbat rapid. Doctor în medicină internă, acesta fusese educat
în şcolile parohiale catolice şi era inteligent, deschis şi plin de 
întrebări dificile. Înainte ca el să  se alăture grupului, noi dădeam
degajaţi şi mecanic răspunsuri corecte la întrebările din manual.

CAleA CeA dreAptă
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Dar după ce a venit el, puţine dintre răspunsurile noastre 
anterioare erau acceptabile pentru el. Acest doctor ne-a tot 
presat până când am fost nevoiţi să ne gândim la o schimbare.
Când am renunţat la tiparul nostru şi la răspunsurile date de
mentorii noştri spirituali şi am început să gândim din nou, am
crescut; şi nu întâmplător, doctorul a ajuns să fie convins de 
identitatea lui Cristos.

STuDENţI ExTRaORDINaRI aI BIBLIEI
Când apostolul Pavel a scris: „în ce priveşte Legea, fariseu“

(Filipeni 3:5), el a afirmat cunoaşterea cuprinzătoare pe care o
avea cu privire la scriptură, semn distinctiv al fariseilor. Aceştia
erau corecţi din punct de vedere doctrinar, în primul rând pentru
că iubeau Cuvântul lui Dumnezeu şi îl studiau în mod serios.
isus a confirmat dedicarea lor faţă de Cuvântul lui Dumnezeu
atunci când le-a spus: „Cercetaţi scripturile, pentru că socotiţi că
în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre
mine“ (ioan 5:39). istoricul iosefus, mişna şi noul testament,
toate afirmă cunoaşterea excelentă a scripturilor de către farisei.

Aşa cum observă John stott, fariseii şi cărturarii tratau cu
multă seriozitate studiul Bibliei:

De exemplu, scribii [cărturarii] a căror slujbă era să copieze şi să
înveţe textul sacru, l-au supus la cea mai atentă cercetare. i-au
cântărit fiecare silabă. Au mers până acolo încât au numărat
cuvintele şi chiar literele fiecărei cărţi. Şi se dedicau acestei lucrări,
nu numai de dragul copierii corecte a textului biblic, ci şi pentru
că şi-au închipuit în mod greşit că viaţa veşnică consta dintr-o
astfel de cunoaştere exactă.6

Fariseii discutau despre prioritatea relativă a poruncilor lui
Dumnezeu şi felul în care le puteau rezuma cel mai bine (matei
22:34-36). Fiecare cuvânt al Vechiului testament era important
şi vrednic de a fi studiat.7 În armonie cu Psalmul 19:10, fariseii
preţuiau scripturile mai mult decât aurul.

Deşi fariseii cunoşteau cuvintele Bibliei, mulţi nu au înţeles
mesajul Bibliei sau nu L-au recunoscut pe mesia. Ei cunoşteau
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litera Cuvântului; totuşi, unii nu au înţeles și nici nu au
personificat spiritul acestuia. Frunţile le erau pline de versete
biblice (literal), cu toate acestea nu au luat seama la procesul de
împietrire care avea loc în inimile lor. Ei au pierdut din vedere
faptul că Cuvântul lui Dumnezeu este un mijloc, nu un scop în
sine. Pentru unii acesta a ajuns să fie mai mult academic decât
practic. Fariseii ne învaţă că studierea Bibliei poate fi o profesie
periculoasă. te poate orbi, poate să te facă să te îngâmfi şi îţi
poate împietri inima!

Aşa cum vom vedea mai detaliat în alte capitole, fariseii se
considerau păzitorii tradiţiei (capitolul 7) şi făuritorii măsurilor
de protecţie a Legii (capitolul 8). scopul lor în aceste domenii nu
era să păstreze starea de fapt, ci să se asigure că Legea lui
Dumnezeu era protejată şi voia lui Dumnezeu comunicată. Erau
oameni practici care căutau să găsească un echilibru între
poruncile neschimbă toare ale lui Dumnezeu şi realităţile cultu -
rale schimbătoare ale poporului evreu. Prin urmare, au păstrat
cu sfinţenie anumite practici, bineînţeles derivate din scriptură
şi au definit în termeni concreţi ce înseamnă ascultarea.8

„Nu aţI CITIT?“

Este ironic faptul că deseori isus i-a corectat pe fariseii
pricepuţi în ale Bibliei, atrăgându-le atenţia asupra cunoaşterii
lor biblice insuficiente. El i-a întrebat frecvent pe farisei: „nu aţi
citit...?“ (Vezi matei 12:3, 5; 19:4; 21:16, 42; 22:31.) Aceasta
seamănă cu un predicator de la ţară itinerant care l-a întrebat pe
un profesor de seminar, erudit şi respectat: „Vreţi să spuneţi că
nu aţi citit aceasta niciodată în Biblie?“

Examinând textele în care isus i-a acuzat pe farisei că nu
cunoşteau scripturile, putem descoperi o listă utilă a pericolelor
cu care ne confruntăm în timp ce creştem în cunoaşterea Bibliei.

Lecţia din Matei 12
În matei 12:1-14, isus a făcut trei „spărturi“ în sistemul etanş

al fariseilor. tema controversei a fost sabatul şi ce este „legal“.
isus şi ucenicii Lui erau criticaţi pentru că au „smuls spice de
grâu“, o încălcare clară a tradiţiilor fariseilor legate de sabat. isus
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a răspuns amintindu-le câteva pasaje vechi testamentare pe care
fariseii nu le înţelegeau corect (v. 3-4, 5, 7).

isus a contracarat acuzaţiile fariseilor făcând apel la scriptură.
În versetele 3-4 răspunsul dat fariseilor de către isus începe
astfel: „Oare n-aţi citit...?“. El a dat un exemplu din viaţa lui
David, în care acesta „a călcat Legea“ (1 samuel 21:1-6) pentru a
împlini o nevoie fizică mâncând pâini sfinte, în ciuda interdicţiei
din Levitic 24:5-9. În versetul 5, isus îi întreabă din nou: „sau n-
aţi citit...?“ şi le aminteşte de practica săptămânală a preoţilor
prin care aceştia „calcă sabatul în templu“ pentru a-şi îndeplini
datoriile poruncite de Dumnezeu (numeri 28:9-10). În mod
evident preoţii erau scutiţi de legea sabatului; aceştia trebuiau
să lucreze pentru ca poporul să poată să se închine. Apoi, în
versetul 7, isus îi mustră din nou pe farisei spunând: „Dacă aţi fi
ştiut ce înseamnă...“ şi apoi citează Osea 6:6.

Ce principii referitoare la scripturi a încercat isus să-i înveţe în
acest pasaj? În primul rând, fariseii nu făceau deosebire între
Cuvântul lui Dumnezeu (Tora scrisă) şi tradiţiile umane (Tora
orală). Ei au pus tradiţia şi adevărul pe acelaşi nivel, aşa cum facem
şi noi fără să ne dăm seama. În al doilea rând, fariseii au interpretat
fără fineţe Cuvântul lui Dumnezeu astfel încât le-au scăpat din
vedere distincţiile subtile, nuanţele şi echilibrele pe care Dumne -
zeu le-a intenţionat. Poate că ei, ca şi noi, s-au concentrat asupra
prescripţiilor şi interdicţiilor Bibliei, dar au neglijat descrierile.
Deşi este corect să acordăm o importanţă mai mare imperativelor
decât exemplelor, exemplele slujesc la completarea adevărului
Cuvântului lui Dumnezeu. În al treilea rând, în încercarea lor
îndârjită de-a aplica Legea în viaţă, fariseilor le-au scăpat
priorităţile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu aşează compasiu -
nea înaintea ritualurilor (Osea 6:6; matei 9:13; 12:7; 23:23).

Lecţia din Matei 19
Prin cuvintele: „Oare n-aţi citit...?“ isus a ocolit întrebarea

capcană a fariseilor privitoare la divorţ şi le-a adus aminte de
intenţia originală a lui Dumnezeu cu privire la căsătorie (matei
19:4). Lui isus i s-a cerut să se alăture unuia dintre cei doi mari
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rabini ai fariseilor, hillel (moderatul) şi Şammai (conservatorul)
în problema divorţului. hillel învăţa că divorţul era permis
pentru o mulţime de „indecenţe“, inclusiv pentru o masă
nepregătită bine. Şammai limita divorţul la un singur motiv,
păcatul sexual. Cu toate acestea, fariseii cunoşteau destul de bine
scriptura ca să contracareze apelul lui isus la genesa cu
învăţăturile din Deuteronom. „Pentru ce dar“, au întrebat ei,
„moise permite divorţul în Deuteronom 24:1-4?“ De această dată
isus a trecut dincolo de cuvintele scripturii la esenţa dură a
problemei.

Ce i-a învăţat isus despre scripturi în această confruntare? În
primul rând, fariseii evaluau adevărul pe baza interpretării lor
favorite şi nu prin întoarcerea la sursa originală. În al doilea rând,
fariseii se grăbeau să aleagă detalii din scriptură în timp ce
scăpau din vedere principiile fundamentale (vezi şi matei 23:23).
În al treilea rând, fariseii căutau în Lege portiţe de scăpare pentru
a-şi justifica păcatul în loc să lase ca esenţa Legii să-i ducă mai
aproape de Dumnezeu – exact aşa cum facem şi noi uneori.

Cele două lecţii din Matei 21
În matei 21, isus i-a confruntat şi corectat de două ori pe

farisei, subliniind ignoranţa lor faţă de scripturi. Prima dată isus
a pus întrebarea: „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea?“
după ce a curăţat templul a doua oară (matei 21:12-17). Oamenii,
în special copiii, au început să-L laude. Liderii religioşi indignaţi
au întrebat dacă isus aude laudele mesianice care veneau de pe
buzele copiilor, presupunând că El îi va opri. totuşi, isus a
încurajat adorarea copiilor şi a susţinut că aceasta era în perfectă
armonie cu Psalmul 8:2. Evident, psalmul se referă la Dum -
nezeu, iar isus l-a aplicat la propria sa Persoană.

Cu toată cunoaşterea biblică pe care o aveau, fariseilor le-a
scăpat uneori ceea ce era evident. Cei învăţaţi în ale Bibliei pot
să ajungă atât de blocaţi într-un sistem încât să nu vadă ceea ce
şi copiii pot vedea. uneori cercetătorii Bibliei se poticnesc de
nişte adevăruri care sunt evidente pentru oamenii simpli.
(Desigur şi opusul se întâmplă adesea. Oamenii simpli, datorită
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prejudecăţilor lor, refuză să accepte ceea ce poate fi arătat cu
claritate de către cercetători că este adevărat.)

În Kimberley, Africa de sud, am reușit să vizitez de două ori
cea mai mare groapă din lume făcută de om, lăsată de căutătorii
de diamante. Aici a început Cecil rhodes, cel care va fonda
faimoasele burse rhodes, să facă avere. În timp ce minerii săpau
au găsit diamante şi în curând zona a fost împânzită de căutători
care săpau cât de adânc puteau. Cu toate acestea, mi s-a spus că
cele mai mari diamante au fost găsite la suprafaţă sau aproape de
aceasta. Eu văd o asemănare între Biblie şi mina din Kimberley.
săpând adânc în Cuvântul lui Dumnezeu, putem găsi comori
spirituale. sursa este inepuizabilă. Cu toate acestea însă,
„diamantele“ cele mai valoroase ale Cuvântului lui Dumnezeu,
contrar cu ceea ce ar dori unii dintre predicatorii noştri să
credem, se află la suprafaţă, nu ascunse în adâncime. Cele mai
importante comori ale scripturii pot fi înţelese de către copii.
Este posibil să avem nevoie de unelte mai complicate pentru a
extrage comorile mici.

În matei 21, isus îi întreabă a doua oară:  „n-aţi citit niciodată
în scripturi...?“ (v. 42) pe cei care se mândreau cu cunoştinţele
lor biblice după ce le spune pilda vierilor (v. 33-46). se pare că
fariseii au înţeles pilda şi au afirmat că robii cei răi meritau o
pedeapsă aspră. totuşi, lor le-a scăpat faptul că ei erau vierii cei
răi. Prin urmare, isus le-a arătat limpede acest lucru. Voi sunteţi
cei care aţi respins „piatra din capul unghiului“. Împărăţia va fi
luată de la voi. Atunci fariseii au înţeles că isus vorbeşte despre
ei şi au vrut să pună mâna pe El. Ce vreau să spun? Chiar şi atunci
când fariseii au înţeles în mod clar avertismentele Cuvântului, ei
au refuzat să se vadă în ele. Ei au înţeles teoretic, dar nu personal
şi au neglijat să aplice Scriptura pentru ei. Aşa facem şi noi.

PăSTRaREa PRIORITăţILOR 
LuI DuMNEzEu ÎN CENTRu

isus i-a mai mustrat pe farisei pentru cunoştinţele lor biblice
insuficiente într-o altă ocazie consemnată de matei (9:13), după
ce aceştia s-au plâns de faptul că isus stătea la masă cu păcătoşii
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(v. 9-11). Pentru a se apăra, isus a spus: „Duceţi-vă de învăţaţi ce
înseamnă...“, această expresie era o formulă rabinică obişnuită pe
care aceştia o foloseau pentru a le spune studenţilor să se întoarcă
la elementele fundamentale. Apoi, citând din Osea 6:6, le-a spus
fariseilor că ei au neglijat un principiu îndrăgit de  Dumnezeu:
„milă voiesc, iar nu jertfă!“ Este important ca atunci când studiem
Biblia să păstrăm priorităţile lui Dumnezeu în centru.

Cunoaşterea Bibliei trebuie să ne determine să facem ce
dorește Dumnezeu, nu să ne abată de la aceasta. Şi în matei
23:23, isus le-a atras fariseilor atenţia asupra problemei pe care
o aveau datorită faptului că le lipseau priorităţile lui Dumnezeu.
Ei erau scrupuloşi în darea zeciuielii (un mandat biblic), dar
neglijau dreptatea, mila şi credincioşia (misiunea credincio -
sului). Astfel, aveau un simţ denaturat al proporţiilor biblice. Ei
acordau o importanţă excesivă problemelor neînsemnate şi
puneau mare accent pe lucrurile minore.

PIERDEREa DIN VEDERE a ESENţEI BIBLIEI
În sfârşit, cei ce studiază Biblia Îl pot pierde din vedere în

studiile lor pe isus Cristos, personajul central al Bibliei. isus le-a
spus fariseilor: „Cercetaţi scripturile, pentru că socotiţi că în ele
aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine“
(ioan 5:39). Lor le-a scăpat cerinţa centrală şi esenţa scripturilor,
isus Însuşi! John stott comentează: „Disputa pe care a avut-o isus
cu evreii nu a fost legată de concepţia lor despre scriptură, ci de
folosirea acesteia. Şi ei acceptau provenienţa ei divină (chiar dacă
Cuvântul lui Dumnezeu nu «rămânea» în ei, v. 38), dar înţele -
geau greşit scopul ei.“9 scopul Bibliei este să ne ducă la Cristos.

PaRTEa BuNă şI PaRTEa REa 
a CuNOaşTERII BIBLIEI

Dragostea fără pereche a fariseilor faţă de Biblie şi cunoaş -
terea excelentă a acesteia le-au fost de mare folos, ajutându-i să
descopere ereziile şi să o apere împotriva acestora, precum şi
să-şi comunice credinţa altora. Fariseii doreau cu adevărat să
respecte legământul lui Dumnezeu şi să ţină poruncile Lui. Dar
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sub suprafaţa cunoaşterii lor biblice existau câteva pericole
importante.

Cu această cunoaştere completă a Vechiului testament,
fariseii s-au autoînşelat, crezând că ştiu mai multe despre
Dumnezeu decât ştiau de fapt. Deşi cunoşteau Biblia, mulţi nu-
L cunoşteau pe Autorul acesteia. Şi, încrezători în cunoaşterea
lor desăvârşită privitoare la adevărul lui Dumnezeu, au devenit
neînvăţabili, un pericol spiritual foarte mare. În mediul
cunoaşterii cuprinză toare a lui Dumnezeu, ei au pierdut legătura
cu elementele esenţiale ale caracterului său.

Cunoştinţele biblice ale fariseilor au ajuns să fie o sursă de
mândrie, nu de umilinţă. Charles swindoll a afirmat: „Cunoaş -
terea poate fi periculoasă atunci când nu este echilibrată de
dragoste şi har. O astfel de cunoaştere are ca rezultat aroganţa,
care duce la un duh intolerant... la un mod de gândire
exclusivist“.10 mândria lor i-a determinat pe farisei să-i privească
suspicios pe tinerii proveniţi din medii modeste care ajung dintr-
o dată foarte cunoscuţi, asemenea lui isus, să-i categori sească pe
ceilalţi şi, în general, să se asocieze numai cu oameni care
gândeau ca ei.

În plus, fariseii s-au concentrat asupra literei Legii, dar le-a
scăpat spiritul Legii; ei cunoşteau cuvintele lui Dumnezeu, dar
nu L-au cunoscut pe Dumnezeul Cuvântului. Ei alegeau părţile
din scriptură care le plăceau cel mai mult şi săreau peste altele.
se angajau în eisegeză (interpretarea personală a scripturii
folosind ideile lor proprii) în locul exegezei (citirea adevărului
lui Dumnezeu din textul scripturii). De asemenea, isus ne spune
că ei nu practicau ceea ce predicau (matei 23:3). uneori
cunoaşterea lor era teoretică, nu personală şi practică. Adesea
se concentrau asupra detaliilor şi pierdeau din vedere imaginea
de ansamblu. John White a scris în cartea sa, Lupta: „Când ţi se
urcă la cap, cunoaş terea- în special cunoaşterea biblică- are
acelaşi efect ca şi vinul. Eşti cuprins de euforie. Dar studierea
Bibliei nu trebuie făcută cu intenţia de a cunoaşte despre Cristos,
ci de a-L cunoaşte personal“.11
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CăI DE a aPLICa gREşIT SCRIPTuRILE
Cercetători ai Bibliei bine intenţionaţi pot permite ca

aplicarea scripturii s-o ia razna, aşa cum ne arată fariseii. În
primul rând, dacă aplicarea îşi are originea într-o teologie
deformată, pot rezulta inimi deformate. Aşa s-a întâmplat  când
teologia fariseilor despre pângărire (care îşi are originea în
concepţii greşite despre sfinţenie şi puritate) a avut ca rezultat
separatismul nebiblic. În al doilea rând, dacă scriptura este
aplicată selectiv, alegerile noastre pot uşor să scape din vedere
priorităţile lui Dumnezeu. De exemplu, fariseii au ales să aplice
pasajele referitoare la acţiunile religioase în timp ce neglijau
obligaţiile sociale (matei 9:13; 12:7; 15:3-6; 23:23-24). Erau atraşi
de permisiunea lui moise de a scrie un certificat de divorţ
(Deuteronom 24:1-4), dar ignorau planul original al lui Dumne -
zeu cu privire la căsătorie (genesa 1:27; 2:24; matei 19:3-12). De
asemenea, au trecut cu vederea câteva „găuri spirituale“ în
„gardurile“ pe care le-au construit pentru a proteja sabatul, iar
isus s-a grăbit să le scoată în evidenţă (matei 12:1-14). În al treilea
rând, mărturisirea adevărului nu coincide totdeauna cu prac -
ticarea adevărului (aşa cum arată isus în matei 23:3-4). În al
patrulea rând, dacă aplicarea atentă a adevărului are o motivaţie
greşită, rezultatul nu va fi neprihănirea, ci păcatul. Oamenii pot
aplica scriptura în viaţă prin puterea autodisciplinei, a perso -
nalităţii sau a încurajării din partea altor persoane, toate acestea
fără Duhul lui Dumnezeu. Cineva poate să trăiască viaţa creştină
prin puterea Duhului sfânt sau prin puterea duhului uman.
Acestea seamănă în multe aspecte. În sfârşit, procesul aplicării
adevărului poate da uşor naştere la legalism. 

Prin urmare, care a fost greşeala fariseilor? De ce studiul
disciplinat al scripturii nu a dat naştere la evlavia pe care am
aştepta-o? Cum au putut să-L definească pe Dumnezeu aşa de
corect fără să-L găsească? În mare parte, aşa cum facem şi noi,
denaturând scriptura şi aplicând-o greşit.

nici fariseii nu au intenţionat să denatureze scriptura, nici
noi nu intenţionăm să o denaturăm. Într-adevăr, noi, asemenea
fariseilor, avem tipic puternica încredinţare că Biblia este
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Cuvântul lui Dumnezeu. Din nefericire, o abatere uşoară în
folosirea Bibliei ne provoacă un rău spiritual considerabil şi
multă amăgire. neprihănirea extremă poate deveni extrem de
greşită!
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Când o relAţie personAlă
devine un show publiC

reclama circului Ringling Brothers, Barnum and Bailey
afirmă că ei oferă „Cel mai mare show de pe pământ“.

spectacolele lor sunt pline de acţiuni care sfidează moartea,
spectacole de frumuseţe şi carnavaluri magnifice, distracţii
zgomotoase şi talente extraordinare. Cu toate acestea, faptul că
acest circ merită calificativul „Cel mai mare show“ este extrem de
îndoielnic. În schimb, se pot aduce multe argumente în favoarea
afirmaţiei că religiei i s-ar potrivi mult mai bine titlul de „Cel
mai mare show“. religia are cu mult mai mulţi fani care plătesc
mult mai mulţi bani şi care sunt mult mai serioşi decât ar putea
spera vreodată promotorii circului. nici o competiţie de atletism,
nici un spectacol de amuzament, nici o întrunire politică nu se
compară cu spectacolul pe care îl prezintă în mod regulat religia.

showul religios este practicat tot timpul, în fiecare zi, în orice
parte a globului. marile producţii au loc vinerea printre
musulmani, sâmbăta printre evrei şi duminica printre creştini.

Fiinţele umane sunt inevitabil religioase. noi avem un simţ
al spiritualului adânc înrădăcinat, o tânjire după supranatural şi
o dorinţă adâncă de comunicare cu divinitatea. Credinţa şi
faptele religioase se întâlnesc în toate culturile. Chiar şi în lumea
noastră modernă, fără Dumnezeu, oamenii se simt obligaţi să-şi
arate dedicarea faţă de Dumnezeu prin acte de pietate religioasă.
totuşi, din nefericire, pietatea poate să degenereze uşor într-un
spectacol public.

101

Capitolul sase,



Cele mai multe religii prescriu comportamente asemănă toare
prin care o persoană poate să-şi demonstreze credinţa. Acestea
includ de obicei dărnicia, rugăciunea şi unele forme de autore -
nunţare, adesea postul. Probabil acestea trei sunt elemente
comune în lumea religioasă deoarece ele acoperă cele trei direcţii
ale adevăratei pietăţi: în exterior, dragoste faţă de oameni, în
special faţă de cei aflaţi în nevoi; pe verticală, rugăciune către
Dumnezeu; şi în interior, anumite forme ale lepădării de sine,
care să stimuleze, dar şi să dovedească dedicarea cuiva.1 Astfel
de acţiuni ale pietăţii pot fi bune, dar deoarece pot fi observate,
ele pot deveni şi spectacole publice, care să falsifice adevărata
spiritualitate. În farisei putem vedea pietatea adevărată şi falsă
în acţiune.

PIETaTEa Sau EVLaVIa FaRISEICă
Pietatea adevărată şi falsă
Prietenii noştri, fariseii, erau specialişti în pietate, foarte

serioşi în ce priveşte dedicarea lor pentru Dumnezeu. Pietatea
lor era riguroasă, reală şi jertfitoare.

Din nefericire, fariseismul a ajuns aproape sinonim cu
pietatea falsă. În timp ce nimeni nu ar nega prezenţa ipocriziei
în rândul fariseilor, probabil pietatea lor falsă nu era mai
pronunţată decât a noastră. În general, nu erau mai ipocriţi
decât noi. Fariseii au recunoscut deschis o anumită ipocrizie
printre ei şi au condamnat-o categoric. talmudul, de exemplu,
descrie şapte tipuri de farisei: „(1) Fariseul «sihem [umăr]», care
îşi purta faptele bune pe umăr astfel ca toată lumea să le poată
vedea. (2) Fariseul «aşteaptă o clipă», care găsea întotdeauna o
scuză pentru a amâna o faptă bună. (3) Fariseul «julit», îşi
închidea ochii ca să nu vadă femei şi se lovea de ziduri, julindu-
se. (4) Fariseul «cocoşat», umbla întotdeauna gârbov, într-o
umilinţă falsă. (5) Fariseul «care socoteşte mereu» îşi calcula tot
timpul faptele bune. (6) Fariseul «temător» tremura totdeauna
de frica mâniei lui Dumnezeu. (7) Fariseul «care Îl iubea pe
Dumnezeu» era o copie a lui Avraam, care trăia o viaţă de
credinţă şi milostenie.“2 Pietatea fariseilor, la fel ca pietatea
noastră, era o combinaţie de falsitate şi adevăr.
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Recunoaşterea falsei pietăţi 
Adăpostită în centrul „Predicii de pe munte“ se află o

demascare plină de putere a falsei pietăţi (matei 6:1-18). Deşi
fariseii nu sunt menţionaţi cu numele în acest capitol, este cert
că ei sunt acuzaţi. Prin faptul că nu i-a menţionat în mod specific
pe farisei, probabil isus a vrut să sugereze că ei nu sunt singurii
care cad pradă falsei pietăţi. Avertismentele de aici sunt valabile
pentru oricine îşi ia în serios dedicarea faţă de Dumnezeu.

să stabilim contextul învăţăturii lui isus despre pietate sau
evlavie, privind prima oară la matei 5. Fariseii, suspicioşi din
cauză că isus neglija tradiţia, L-au întrebat despre dedicarea sa
faţă de Legea mozaică. isus i-a asigurat de dedicarea sa totală şi
de nezdruncinat faţă de Lege şi a spus că problema constă în
modul în care fariseii interpretau neprihănirea. Cărturarii şi
fariseii au adăugat la Lege completări umane eronate; ei au
făcut-o superficială, realizabilă omeneşte, fără ajutor divin.

isus le-a corectat hotărât teologia eronată şi superficială prin
cuvintele: „Dar Eu vă spun...“ (vv. 22, 28, 32, 34, 39, 44). El a
adâncit interpretarea Legii şi a corectat câteva tradiţii greşite ale
fariseilor. Acest capitol se încheie astfel: „Voi fiţi dar desăvârşiţi,
după cum şi tatăl vostru Cel ceresc este desăvârşit“ (5:48).

La acest punct, orice om sincer, faţă de sine însuşi ar fi trebuit
să remarce imediat imposibilitatea de a fi desăvârşit ca şi tatăl.
Dacă perfecţiunea umană este cerinţa lui Dumnezeu, atunci
nimeni nu o poate îndeplini. Exact aceasta ideea! Dacă fariseii ar
fi fost dispuşi să-şi vadă insuficienţa spirituală, s-ar fi îndreptat
uşor pe calea spre adevărata neprihănire. Atunci ei s-ar fi
încredinţat pe ei înşişi numai milei lui Dumnezeu şi ar fi apelat
la harul său. În orice caz, isus a demolat concepţia conform
căreia neprihă nirea umană poate fi atinsă prin Lege şi a sugerat
faptul că era necesară o altă cale.

matei 5 se încheie cu porunca: „Fiţi desăvârşiţi“, iar capitolul
6 începe cu: „Luaţi seama“. Pericolul îi pândeşte pe cei religioşi.
se pare că dorinţa omenească de a-i fi plăcut lui Dumnezeu
poate uşor s-o ia razna. Pietatea se poate deteriora. Cei care îşi
iau religia în serios riscă să contacteze câteva boli spirituale
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periculoase. Practicile religioase sunt predispuse în special la
necinste. Există o mare ispită pentru oamenii religioşi să-şi
afişeze pietatea. isus a subliniat îndeosebi trei acţiuni specifice
ale neprihănirii – dărnicia faţă de săraci, rugăciunea şi postul –
şi a întrebat ce o motiva pe fiecare dintre acestea.

Şi noi trebuie să ne întrebăm care sunt motivaţiile acţiunilor
noastre. Care sunt martorii principali ai practicării neprihănirii
noastre? Faptele noastre bune sunt făcute din devotament
pentru oameni sau pentru Dumnezeu? răspunsul la aceste
întrebări face o diferenţă veşnică. Dacă Dumnezeu tatăl vede
aceste fapte ale noastre, atunci El ne va răsplăti pietatea cum se
cuvine. totuşi, dacă motivaţiile noastre interioare sunt lauda
omenească şi slava noastră, atunci un alt fel de recompensă ne
aşteaptă, o răsplată temporară şi neînsemnată.

PRaCTICaREa PIETăţII
neprihănirea trebuie practicată. isus nu i-a criticat pe

oamenii religioşi pentru aplicarea credinţei lor. O astfel de
pietate este presupusă (observă cuvântul când din matei 6:2, 5-7,
16). Adevărata religie are ca rezultat dărnicia, rugăciunea şi
lepădarea de sine. urmărirea pietăţii sau evlaviei personale nu
este opţională. Cei care doresc să evite pietatea falsă nu trebuie
să se teamă să urmărească pietatea. Cu toate acestea, pietatea
este plină de pericole.

Pietatea este pervertită atunci când o urmărim pentru a fi
plăcuţi oamenilor, nu lui Dumnezeu. noi putem deveni oameni
religioşi, care acţionează astfel încât să atragă atenţia altora şi
care sunt dependenţi de lauda din partea oamenilor. sau putem
ajunge să credem că Dumnezeu trebuie manipulat ca să primim
ceea ce dorim. În ambele cazuri noi încercăm să-L folosim pe
Dumnezeu pentru a ne îndeplini scopurile. Şi aceasta dă
rezultate: pentru orice evlavie, atât pentru cea adevărată, cât şi
pentru cea falsă, există o răsplată. Aceasta este vestea bună
pentru cei religioşi, dar nu atât de bună cum am fi sperat.
răsplata evlaviei poate fi doar laudă gratuită din partea
oamenilor, lipsită de răsplata divină şi veşnică.
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Adevărul trist despre religie este că evlavia falsă rodeşte! uşor,
subtil şi treptat, evlavia poate deveni o sursă de câştig uman,
social, economic şi personal. Pietatea ne face să părem spirituali.
Dacă cineva dăruieşte generos, vorbeşte deschis despre viaţa lui
de rugăciune, cum fac unii sau sacrifică în mod vădit, creditele
umane sunt deseori acordate. suntem foarte impresionaţi, îi
constim şi îi lăudăm pe „cei credincioşi“. mai mult decât atât,
suntem mult mai tentaţi să ascultăm şi să ţinem seama de
părerea oamenilor care au o aură de spiritualitate. De multe ori
aceasta oferă oportunităţi şi permite privilegii inaccesibile celor
„mai puţin spirituali“. Pietatea exterioară poate să plaseze pe
cineva la loc sigur, pe un piedestal.

John stott remarca în cartea sa, Christ the Controversialist
[Cristos, Polemistul]:

Acelaşi spirit fariseic dă târcoale fiecărui copil al lui Adam şi astăzi.
Este uşor să-i criticăm pe contemporanii lui Cristos şi să ne scape
repetarea lăudăroşeniei lor din noi înşine. Cu toate acestea, adânc
înrădăcinată în natura noastră umană este setea după lauda din
partea oamenilor. Pare să fie o pervertire drăcească a nevoii noastre
psihologice de bază de a fi acceptaţi şi iubiţi. suntem flămânzi
după aplauze, pescuim complimente, înflorim când suntem
flataţi. Ceea ce dorim este aprecierea oamenilor; nu ne mulţumim
cu aprobarea prezentă din partea lui Dumnezeu, nici cu cea din
ziua judecăţii: „Bine, rob bun şi credincios!“. Aşa cum a spus Calvin:
„Ce este mai prostesc, nu, ce este mai inconştient decât a prefera
aprobarea oamenilor în locul judecăţii lui Dumnezeu?“3

EVLaVIa ÎN DăRNICIE
Când isus le-a vorbit fariseilor despre bani, le-a captat atenţia.

Ei credeau în dărnicia faţă de Dumnezeu şi faţă de săraci. Ei
doreau să împlinească litera Legii şi chiar s-o întreacă. Fariseii
dădeau pentru a sprijini templul şi sinagoga. Comuni tatea
religioasă îi ajuta şi pe cei în nevoi. r. t. France comentează: „În
iudaism, milostenia sau ajutorarea săracilor era o datorie
religioasă, nu o opţiune caritabilă, iar ajutorarea săracilor din
primul secol după Cristos, bazată pe o astfel de dărnicie era
foarte bine organizată“.4
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Fariseii erau dătători scrupuloşi ai zeciuielii. Ei dădeau
zeciuială nu numai din ceea ce se cerea din posesiunile şi
proprie tăţile lor, ci şi din ceea ce nu se cerea, cum erau izma,
mărarul şi chimenul (matei 23:23; Luca 11:42). Fariseul din pilda
vameşului şi a fariseului spusă de isus a afirmat pe bună
dreptate: „Dau zeciuială din toate veniturile mele“ (Luca 18:12).
nici un fariseu temător de Dumnezeu şi care se respecta nu şi-
ar fi redus din dărnicie, aşa cum se obişnuieşte atât de des astăzi.
mai mult, unii farisei onorau dărnicia secretă, opusă celei
ostentative.5

Deci, în matei 6:1-4, când a vorbit despre milostenie –dărnicia
pentru săraci – isus s-a adresat celor care credeau în ea şi o
practicau. Astfel isus nu punea problema dacă ei (sau noi)
trebuie să dăm pentru săraci, ci cum să dăm şi cu ce motivaţie.
El a avertizat imediat împotriva sunării din trâmbiţă pentru a
face reclamă dărniciei cuiva. Probabil unii farisei atrăgeau
atenţia asupra faptelor lor de caritate.6 Afirmaţia: „nu suna cu
trâmbiţa înaintea ta“ este probabil metaforică, asemănătoare cu
zicala noastră: „nu te lăuda singur“. motivaţia lor era să obţină
vreun beneficiu pământesc pe baza contribuţiilor lor caritabile,
ştiind, aşa cum ştim şi noi, că o reputaţie de dătător este un
mijloc eficient de a câştiga lauda din partea oamenilor.

isus a etichetat imediat drept „făţărnicie“ această acţiune
menită să slujească sinelui. Acest cuvânt greu a fost des folosit de
isus când s-a referit la farisei. Făţărnicia înseamnă „a pretinde“
sau „a juca teatru“.7 Fariseii nu acţionau ca şi cum ar da bani, iar
apoi să-i retragă. Ei chiar dădeau; erau dedicaţi lui Dumnezeu şi
erau hotărâţi să facă voia Lui. ipocrizia lor consta în faptul că ei
credeau că deoarece făceau ceva pentru Dumnezeu, erau
îndreptăţiţi să-şi facă puţină reclamă. William hendriksen
rezumă ipocrizia lor: „Ei erau ipocriţi fiindcă deşi pretindeau că
dau, intenţia lor reală era să primească, şi anume, laudă din
partea oamenilor“.8

Învăţătura lui isus descoperă faptul că cei care caută lauda din
partea oamenilor pentru dărnicia lor vor fi răsplătiţi pe deplin.
Ei vor primi exact ceea ce au căutat (dar nu ceea ce au sperat).
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isus a știut cum funcţionează relaţiile interumane. Oamenii sunt
recunoscuţi în mod obişnuit după faptele lor de caritate. Cei care
caută aclamarea umană prin banii pe care îi dau în scopuri
caritabile, probabil vor fi aplaudaţi. Când sunt aplaudaţi, aceştia
trebuie să fie mulţumiţi, le-a explicat El, pentru că şi-au
îndeplinit misiunea; şi-au primit întreaga răsplată.

isus a continuat recomandând o alternativă pentru adevărata
evlavie. El a introdus calea Lui mai bună folosind cuvântul Ci (v.
3). Când faci milostenie, „să nu ştie stânga ta ce face dreapta“.
Cu acest limbaj figurativ, isus „nu face aluzie la faptul că nu
trebuie să avem o evidenţă referitoare la dărnicie, că trebuie să
fim iresponsabili în administrarea finanţelor sau că trebuie să
refuzăm să arătăm felul în care ne cheltuim banii, când este
vorba să arătăm că suntem corecţi din punct de vedere
financiar“.9 Ceea ce a vrut să spună isus este că nu trebuie să ne
anunţăm public dărnicia, nici să fim absorbiţi de propria dărnicie.

Domnul isus are în vedere două motivaţii greşite. una este
intenţia de a-i impresiona pe oameni. Cealaltă este intenţia de a
ne impresiona pe noi înşine („Ce bun sunt eu!“). Antidotul
pentru ambele motivaţii greşite este să dăm atât de sincer şi de
liberi, încât să uităm de noi înşine şi să căutăm să fim plăcuţi
doar lui Dumnezeu slujind altora. Cei care dăruiesc în acest fel
vor fi răsplătiţi de Dumnezeu. Lui nu-i scapă nimic din ceea ce
facem şi nimic motivat de dragostea pentru El nu va fi uitat.10

Privind la avertismentele lui isus, trebuie să ne evaluăm
propriile motivaţii cu ajutorul a trei întrebări: 

1. Există modalităţi prin care „sunăm din trâmbiţă“ sau „ne
lăudăm singuri“ pentru a ne anunţa dărnicia?

2. suntem în pericol să tragem concluzii greşite despre noi
sau despre alţii, pe baza dărniciei noastre?

3. Dăruim pentru a obţine laude din partea oamenilor?
În multe feluri subtile, răspunsul este da. Dă-mi voie să

ilustrez acest lucru.
În unele biserici tradiţionale, se face mult caz de dărnicie.

Banii sunt extraşi de la membrii bisericii într-un mod public şi
premeditat. mi-aduc bine aminte de coşurile de colectă cu
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mâner lung folosite în biserica pe care am frecventat-o în
tinereţe. mă temeam de fiecare dată că uşierul îmi va pune coşul
înainte şi îl va ţine acolo până îmi voi pune contribuţia. În unele
biserici, banii sunt duşi în faţă la amvon. Colecta este strânsă de
mai multe ori în timpul unui serviciu divin. Chiar se anunţă cine
cât a dat şi se afişează liste cu astfel de informaţii. Din fericire,
în cele mai multe biserici dărnicia se face mult mai în secret,
folosindu-se plicuri, coşuri pentru colectă şi cutii pentru bani.

Cu toate acestea, putem folosi metode mai subtile şi corecte
din punct de vedere cultural pentru a ne anunţa dărnicia. Pentru
a-şi stabili bugetul anual, multe biserici folosesc carduri prin
care membrii bisericii se angajează să dea bisericii în mod
regulat o anumită sumă şi fac campanii de strângere de fonduri
şi de „promisiuni ale credinţei“ pentru a mări dărnicia pentru
misiuni. Deşi o astfel de dărnicie poate să-L onoreze pe
Dumnezeu atunci când faci promisiuni prin credinţă,
motivaţiile pot fi amestecate. Din motive evidente, unii oameni
dau mai mult atunci când îşi scriu numele pe o listă. În acelaşi
timp, mulţi sunt motivaţi să dea la sfârşitul anului pentru a
beneficia de reduceri la plata impozitului. Alţii dau deoarece ştiu
că sumele respective vor fi văzute de casierul bisericii şi de alţii.
Dărnicia noastră nu trebuie să fie motivată de reducerea de
impozit de care am putea beneficia, de reacţiile umane sau de
stima de sine, ci de pasiunea pentru Dumnezeu şi de
compasiunea pentru oameni.

Fără îndoială, dărnicia este o problemă majoră în biserică.
Avem nevoie de bani nu numai pentru menţinerea instituţiei în
stare de funcţionare, ci aceştia pot fi şi un mijloc prin care
membrii bisericilor şi ai parabisericilor pot obţine putere şi
laude. De-a lungul anilor, biserica a născocit modalităţi de
identificare şi răsplătire a celor care au o contribuţie mai mare în
cadrul instituţiei. De obicei, bisericile şi instituţiile religioase
numesc clădirile, aripile acestora, locurile de onoare, şirurile de
bănci şi aşa mai departe, după cei care au contribuit cu sume
substanţiale. mai mult, de obicei programele de strângere de
fonduri ale bisericii au o componentă prin care se identifică
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dătătorii cei mai darnici din adunare şi se face un apel special la
aceştia. totuşi, pentru ca acest subiect al dărniciei să nu fie
înţeles greşit, dă-mi voie să adaug că dintre cei a căror
spiritualitate m-a impresionat cel mai mult fac parte câţiva
credincioşi cărora Dumnezeu le-a dat mult, dar care trăiesc
simplu şi îşi împart în tăcere bogăţia cu cei în nevoie.
materialismul nu este o problemă de bani, ci de atitudine.

Poate că cea mai sinistră practică financiară dintre toate este
aceea de-a ne evalua propria evlavie prin nivelul contribuţiilor
noastre financiare. Afirmaţia lui isus „să nu ştie stânga ta ce face
dreapta“ are de-a face în primul rând cu pericolul autoevaluării.
nu doar că ostentaţia este greşită, ci la fel este şi trufia, care poate
creşte rapid dacă ne evaluăm cu ajutorul dărniciei. Putem
acumula multă mândrie spirituală în dărnicie când spunem: La
urma urmelor, cea mai mare parte din viaţa mea de creştin am
dat zeciuială (în acest caz „mă laud singur“). Când sunt în avans
cu dărnicia, uneori este posibil să mă mândresc. Dimpotrivă,
când sunt în urmă, simt că nu sunt în relaţie bună cu Dumnezeu.

nu există nici o îndoială că Dumnezeu doreşte ca noi să dăm.
În primul rând, această dărnicie trebuie să fie expresia dragostei
noastre pentru El, Cel care deţine totul şi care, plin de îndurare,
ne-a dat tot ce avem. nu trebuie să ne căutăm binele propriu
prin isprăvnicia noastră. Probabil trufia este primul pericol care
ne pândeşte atunci când avem bani de dat (1 timotei 6:17). iar
favoritismul financiar a fost (şi este) o problemă destul de
obişnuită în biserică încât Dumnezeu a trebuit să ne avertizeze
serios în această privinţă (iacov 2:1-13). Pentru noi trebuie să fie
suficient faptul că Dumnezeu ştie ce dăruim.

EVLaVIa RugăCIuNII
Cea mai obişnuită acţiune a evlaviei este rugăciunea. Este

universală printre cei religioşi. Probabil se poate spune că
rugăciunea reprezintă cea mai înaltă acţiune a evlaviei, deoarece
aceasta Îl pune pe om în legătură cu Dumnezeu Însuşi. un
părinte iubeşte puţine lucruri în viaţă mai mult decât să petreacă
timp în conversaţie de calitate cu preaiubitul lui copil.
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rugăciunea ne permite să facem lucrul acesta cu tatăl nostru
ceresc. rugăciunea este puntea de legătură dintre credincios şi
Dumnezeu. rugăciunea este sursa puterii noastre.

Aşa cum ne-am aştepta, fariseii erau dedicaţi rugăciunii.
Primul capitol din prima parte a mişnei („Berakoth“) tratează
aceste aspecte: de ce, unde, când, cum şi ce să spunem când ne
rugăm. Evreii credincioşi trebuiau să rostească de trei ori pe zi
cele optsprezece fericiri, să recite Şema de două ori şi să rostească
binecuvântarea înainte de masă, în timpul mesei şi la sfârşitul
mesei. Evreii aveau un timp pus deoparte pentru rugăciune,
asemenea rugăciunilor noastre personale zilnice şi întâlnirilor
de rugăciune. hendriksen a scris:

Astfel ei se rugau dimineaţa, la amiază şi seara (Psalmul 55:17;
Daniel 6:10; Fapte 3:1). Potrivit lui iosefus... jertfele, inclusiv
rugăciunile, erau aduse la templu „de două ori pe zi: dimineaţa
devreme şi la ceasul al nouălea“. Exista şi un serviciu de seară.11

Contrar caricaturii comune din creştinism, mulţi farisei nu
erau de acord cu afişările publice pretenţioase ale evlaviei, nici cu
recitarea mecanică, pe de rost a rugăciunilor.12 rugăciunea
tăcută, privată era încurajată printre farisei. mai mult, ei citau
avertismente biblice şi rabinice împotriva rugăciunilor lungi şi
plictisitoare. Şi, aşa cum a învăţat isus, fariseii credeau că e
zadarnic să îi cerem iertare lui Dumnezeu ca apoi să refuzăm să
îi iertăm pe cei care ne-au greşt.13

Esenţa problemei
totuşi, isus, Cel care se ocupă întotdeauna de esenţa

problemei, a găsit defecte grave în viaţa de rugăciune a unor
farisei. El a tratat subiectul rugăciunii în matei 6:5-15. În acest
pasaj, care conţine rugăciunea nemuritoare tatăl nostru (vv.
9-13), isus susţine încă o dată faptul că oamenii care îşi iau în
serios credinţa se vor ruga. isus a spus de trei ori: „Când vă
rugaţi...“ (vv. 5-7), iar atunci când le-a prezentat rugăciunea tatăl
nostru a spus: „iată, deci, cum trebuie să vă rugaţi...“ (v. 9).

În primul rând, isus a criticat rugăciunea ostentativă (v. 5). El
a atras atenţia ascultătorilor săi ca să evite practica ipocriţilor care
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se rugau în momentul cel mai oportun şi în locurile cu expunere
maximă la public. Practica condamnată aici nu are nimic a face
cu poziţia în rugăciune. Pentru evrei era ceva obişnuit să se roage
stând în picioare.14 nici faptul că locul era un spaţiu public –
sinagoga sau colţul străzii – nu reprezintă esenţa problemei.
hendriksen comentează: „scriptura nu condamnă nicăieri
rugăciunea publică (2 Cronici 6:14-42; neemia 9; Fapte 4:24-31),
nici rugăciunea personală rostită în locuri publice“.15 În cadrul
închinării săptămânale de la sinagogă, era posibil să i se ceară
cuiva să se roage în public, stând în faţa pergamentelor. Probabil
isus a participat la o astfel de  activitate, deoarece ştim că El a
frecventat sinagoga şi s-a închinat acolo (marcu 6:1-2). Astfel,
nu-i nimic greşit cu rugăciunea în public atunci când este rostită
cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, având motivaţii corecte.

rugăciunea rostită pentru impactul pe care aceasta îl are
asupra ascultătorilor este cu totul altă problemă. Deşi probabil
cei mai mulţi farisei nu se aşezau în mod deliberat în locuri
publice pentru a se ruga, se pare că unii făceau acest lucru. De
ce? O cauză probabilă era faptul că atunci, ca şi astăzi, uneori li
se cerea pur şi simplu să se roage pentru ceva şi trebuiau să spună
ceva. Poate că cel care s-a oferit să se roage a făcut acest lucru
deoarece era priceput în folosirea cuvintelor pioase. Alţii
probabil se rugau în public deoarece, conştient sau inconştient,
căutau să fie admiraţi pentru viaţa lor de rugăciune. Cu toate
acestea, cel mai probabil, fariseii se rugau în public deoarece
credeau că o astfel de activitate era plăcută lui Dumnezeu.

Cu rugăciunea este la fel ca şi cu dărnicia pentru săraci sau
milostenia. motivaţia determină răsplata. roagă-te ca să fii auzit
şi oamenii vor răspunde favorabil. Îţi vor aprecia rugăciunile,
probabil ţi le vor imita şi îţi vor acorda statutul de sfânt datorită
rugăciunilor tale. Dacă acesta este scopul, răsplata te aşteaptă şi
o vei primi. totuşi, Dumnezeu nu acordă nici o atenţie acestor
„rugăciuni“.

isus a oferit o alternativă. În loc să cauţi publicitate, caută un
loc retras (o cerinţă greu de îndeplinit pentru cei din timpul lui
isus, deoarece mulţi dintre ei locuiau în case cu o singură
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cameră). roagă-te lui Dumnezeu, nu oamenilor. Caută comu -
niu nea cu Dumnezeu, nu aplauzele omeneşti. Cei care fac aşa
vor fi răsplătiţi de Dumnezeu. Accentul principal al sfatului lui
isus nu cade pe loc, ci pe motivaţie şi atitudine. singurătatea nu
este la fel de importantă ca şi sinceritatea. isus nu a interzis
rugăciunea în public. Dacă ar fi făcut acest lucru, atunci cu
siguranţă ucenicii Lui nu L-au ascultat, deoarece citim în cartea
Faptele Apostolilor despre numeroase întâlniri de rugăciune.
mai mult, isus nu porunceşte să ne construim nici odăiţe de
rugăciune, nici săli de rugăciune!

Motivaţii greşite, metode greşite
rugăciunea este pervertită nu numai de motivaţii greşite, ci

şi de metode greşite. isus observa că şi neamurile, credincioşii
religiilor false, se roagă (matei 6:7). Ei sunt sinceri, uneori foarte
hotărâţi să intre în legătură cu divinitatea. (Vezi prorocii lui Baal
care şi-au făcut tăieturi pe corp în timpul confruntării din 1
Împăraţi 18:25-29.) Dar metoda lor constă în a rosti o mulţime de
cuvinte, sperând că Îl vor obliga pe Dumnezeu să le dea ceea ce
cer. greşeala lor consta în a crede că esenţa rugăciunii stă în artă.
Ei se concentrează asupra cuvintelor potrivite şi a expresiilor
lipsite de sens, repetate la nesfârşit, aproape inconştient, în
speranţa că Dumnezeu le va auzi şi le va îndeplini cererile.
rugăciunea lor era mai mult o bolboroseală. Apropo, şi evreii se
confruntau cu problema aceasta. Charles swindoll scrie: „Ei
credeau că persoana care se ruga mai mult, era auzită mai repede
de Dumnezeu. Şi cu cât era mai bombastică, cu atât mai bine. O
rugăciune binecunoscută avea nu mai puţin de şaispre zece
adjective care precedau numele lui Dumnezeu!“.16

Încă o dată, să fim atenţi să nu înţelegem greşit mesajul lui
isus. repetiţia nu este greşită în ea însăşi. ni se spune că isus
Însuşi s-a repetat în rugăciune (matei 26:44). nu există forme
greşite de rugăciuni. În matei 6:9-13, cea mai citată rugăciune în
lumea creştină este învăţată de Însuşi isus. nici nu este greşit să
folosim multe cuvinte când ne rugăm. isus s-a rugat toată
noaptea (Luca 6:12), iar în Biblie găsim câteva rugăciuni lungi.
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mai mult, isus recomandă perseverenţa în rugăciune (vezi matei
7:7-11; Luca 18:1-8).

Ceea ce este condamnat are trei aspecte. În primul rând,
rugăciunea negândită, mecanică, zadarnică este prezentată
drept inutilă. Dumnezeu preferă exprimarea spontană a inimilor
noastre în locul îngrămădirii trufaşe a unor cuvinte pioase. În al
doilea rând, limbuţia excesivă nu este necesară atunci când
vorbim cu Dumnezeu. În mod clar, aceasta era o trăsătură a
cărturarilor şi a fariseilor (vezi matei 23:14; marcu 12:40; Luca
20:47). rugăciunea model a lui isus, la fel ca alte numeroase
exemple din Biblie, demonstrează faptul că rugăciunea nu
trebuie să aibă multe cuvinte pentru a fi eficientă (observă
„rugăciunile spon tane“ din cartea rut şi cât de specific primesc
ele răspuns). În al treilea rând, Dumnezeu nu ne cere să rostim
o formulă corectă. Cuvintele pe care le alegem nu sunt
importante, pentru că El ne cunoaşte deja nevoile şi doreşte
numai să ne audă cererile ca să ne poată ajuta. 

Din nou, isus nu condamnă fără să arate care este rugăciunea
corectă. Astfel, El ne-a învăţat o rugăciune model (vv. 9-13).
Această rugă ciune este concisă. La fel ca şi cuvântarea lui
Abraham Lincoln de la gettysburg, la început aceasta nu pare
foarte impresionantă. Evident, Dumnezeu nu doreşte să spunem
o mulţime de cuvinte; vrea să aibă părtăşie cu noi. rugăciunea
tatăl nostru are un caracter relaţional, nu promoţional. Este
numai pentru Dumnezeu, nu pentru cei din jurul nostru. Este
făcută să încurajeze intimitatea, nu caracterul public. iar când
cineva vorbeşte cu tatăl („Ava“), acel cineva nu trebuie să-i
forţeze mâna.

Chiar de la început, rugăciunea tatăl nostru Îl înalţă pe
Dumnezeu la locul care i se cuvine. Îi recunoaşte supremaţia şi
suveranitatea. tânjeşte după sfinţirea numelui său, venirea
Împărăţiei Lui şi împlinirea voii sale. Aceasta aşează nevoile
noastre simple şi totuşi profunde, fizice şi spirituale la picioarele
sale. O perspectivă atât de radicală este total opusă rugăciunii prin
care cineva îşi urmăreşte propriile interese sau caută aplauzele
oamenilor. Aceasta ne arată că iertarea este temelia rugăciunii.
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Rugăciunile moderne
„Oglindă, oglinjoară, cine este cel mai fariseu dintre toţi?“ să

vedem cum ne asemănăm cu fariseii de altădată. indiscutabil,
fariseii credeau în rugăciune şi o practicau. mulţi dintre noi, deşi
spunem că credem în rugăciune, nu practicăm ceea ce afirmăm.
mă îndoiesc serios cu privire la faptul că ipocrizia fariseilor a fost
mai mare decât ipocrizia în rugăciune din zilele noastre. Puţini
creştini pot afirma astăzi că practică rugăciunea la fel de
sârguincioşi ca fariseii. Cel puţin în acest aspect ar fi înţelept să
căutăm să-i întrecem pe farisei.

În mod sigur, asemenea fariseilor, suntem predispuşi să facem
aceleaşi greşeli în rugăciune ca şi cele pe care le descrie isus aici.
Ascultă o dată rugăciunile publice şi pune-ţi această întrebare
simplă: „Cui a fost adresată de fapt această rugăciune?“ Fără
îndoială, unele sunt pentru urechile oamenilor, nu pentru Dum -
nezeu. noi, pastorii, suntem printre cei mai vinovaţi. noi folosim
rugăciunea ca să predicăm şi să facem rezumatul, să arătăm cu
degetul şi să ne spunem părerea, să anunţăm şi să denunţăm, să
dojenim şi să îmbrăţişăm, să anunţăm ultima statistică a bisericii
şi să „facem o invitaţie“. multiplicăm jargonul teologic, rostim în
grabă nişte expresii banale şi Îi spunem lui Dumnezeu nişte citate
biblice. Această abordare este considerată foarte evlavioasă.
uneori rugăciunile noastre sunt predici scurte adresate lui
Dumnezeu! În mod obişnuit, oamenii folosesc în rugăciunile
publice o terminologie, un ton, un volum şi inflexi uni ale vocii pe
care nu le folosesc nicăieri altundeva. Dumnezeu nu este
impresionat de limbajul nostru, ci se uită la inimile noastre. 

În prezent există multe alte feluri în care facem publicitate
vieţilor noastre de rugăciune. rugăciunile dinainte de masă, în
special în locurile publice, pot ajunge un semn al evlaviei cu care
să ne mândrim. uneori poziţia noastră în rugăciune atrage
atenţia asupra noastră, fie că e vorba de ridicarea mâinilor la
carismatici, îngenuncherea la catolici, capetele plecate la
evanghelici sau prosternarea fizică la cei supraspirituali.
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roagă-te încă o dată

Rugăciunile noastre conţin adesea repetiţii fără sens, asemenea
rugăciunilor păgânilor şi ale fariseilor din vremea lui Isus (Matei
6:7). De exemplu, avem rugăciunile noastre „conservate“.  „Acum
mă culc“ este o rugăciune clasică dinainte de culcare. „Dumnezeu
este mare şi bun, să-I mulţumim pentru mâncare“ este o frază
preferată pentru masă. Rugăciunea Tatăl nostru este rugăciunea
aleasă pentru timpul petrecut la biserică. Iar „Binecuvântează asta
şi cealaltă“ este formula folosită de noi tot timpul.

Apoi avem expresii pe care le introducem fără sens în mod
repetat în rugăciunile noastre. Introducerea noastră preferată este:
„Să începem să ne rugăm“. „Doamne, Dumnezeule“ este începutul
nostru favorit. „Doamne, binecuvântează“, „Fii cu“, 
„Ai grijă de“ şi „Ajută-l pe cutare şi cutare“ sunt cererile noastre
favorite. Când le inserăm mereu şi mereu în anumite puncte-cheie
ale rugăciunii, acestea îşi pierd semnificaţia.

„Leagă-l pe Satan“ este lozinca comună. „Dacă aceasta este voia
Ta“ este încheierea noastră preferată. „Doamne, lucrează“ este
formula noastră favorită. „Da, Isuse“ şi „Slavă Ţie, Isuse“ reprezintă
răspunsurile noastre preferate. Iar expresia „În Numele lui Isus,
Amin“ este finalul necesar.

Care este răspunsul la rugăciunile vagi, repetitive? Rugăciunile
scurte sunt o soluţie pentru „bolborosirea aceloraşi vorbe, ca
păgânii“. Rugăciunile scurte ne ajută să ne concentrăm minţile şi
inimile, precum şi să înlăturăm aura de spiritualitate excesivă.
Desigur, există situaţii în care cineva trebuie să-şi verse durerea
sau lauda unei inimi prea pline. Aceasta poate lua ore sau zile.
Totuşi, adesea rugăciunile scurte sunt pline de putere.

În plus, rugăciunea poate deveni o alternativă acceptabilă la
evlavia autentică. uneori nu există o legătură strânsă între
înflăcărarea cu care ne rugăm şi credincioşia vieţilor noastre. De
ce? Probabil rugăciunea este un placebo, care ne dă sentimentul
de bunăstare spirituală, fără vreun beneficiu real. uneori
rugăciunea este folosită ca o evadare din realitate şi de responsa -
bilităţi. Desigur, are loc şi opusul, poate chiar mai des. Cineva

CAleA CeA dreAptă
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se poate dedica atât de mult slujirii altora, încât rugăciunea este
neglijată. Cumva ne justificăm această lipsă de comuniune cu
tatăl prin cât de mult ne agităm pentru tatăl.

În ceea ce priveşte repetiţia fără sens, suntem prinşi iarăşi cu
musca pe căciulă, deoarece nu suntem mai puţin predispuşi la
repetiţiile fără sens şi la folosirea cuvintelor multe decât
neamurile şi fariseii din timpul lui isus. Vezi articolul „roagă-te
încă o dată“ pentru multele feluri în care ne repetăm şi soluţiile
pentru  o astfel de bolboroseală.

Deci, care este antidotul pentru rugăciunea pervertită? isus
ne-a oferit câteva indicii. În primul rând, dacă luăm cu adevărat
în serios chemarea lui Cristos de a ne ruga, este posibil să
experimentăm mai puţine probleme cu pervertirile rugăciunii.
Probabil rugăciunea devine publică pentru a ascunde lipsa
rugăciunii private. Ştiu că uneori acest lucru este adevărat în
viaţa mea. Prin urmare, prima soluţie este să te rogi mai des şi
regulat, astfel încât să vorbeşti confortabil cu Dumnezeu.

În al doilea rând, trebuie să ne verificăm constant motivaţiile
pentru care ne rugăm, mai ales, dar nu exclusiv, când ne rugăm
în public. trebuie să ne întrebăm adesea: „Pentru ale cui urechi
mă rog? Cine mă ascultă?“ rugăciunea sinceră este unică prin
faptul că se concentrează numai asupra lui Dumnezeu.

În al treilea rând, rugăciunea din odăiţă constituie o barieră
împotriva ipocriziei rugăciunii publice. timpul petrecut în
rugăciune în public nu trebuie să depăşească timpul petrecut în
părtăşie personală cu Dumnezeu. totuşi, în viaţa mea au existat
perioade când timpul dedicat întâlnirilor de rugăciune a fost mai
mare decât timpul pe care l-am petrecut singur cu Dumnezeu.
Şi mă îndoiesc că eu aş fi o excepţie.

Cele mai directe şi mai eliberatoare cuvinte despre rugăciune
le-am citit în cartea Strengthening Your Grip [Întăreşte-ţi
capacitatea de înţelegere] de Charles swindoll. Acesta observă
că Biblia este lipsită de oameni nemulţumiţi şi mereu vinovaţi de
viaţa lor de rugăciune. Apoi autorul pune o întrebare profundă:
De ce noi, creştinii din trecut şi de astăzi, suntem profund
nemulţumiţi de viaţa noastră de rugăciune? răspunsul lui
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acesta: poate că noi am preluat un model de rugăciune derivat
din tradiţie, nu din scriptură. O mare barieră „ne împiedică să
intrăm într-o rugăciune autentică“, scrie swindoll. „Această
barieră constă în ambalajele tradiţionale pe care le-am înfăşurat
în jurul rugăciunii.“ El continuă:

Cu riscul de a părea eretic, sunt convins că de secole creştinii au
obligat rugăciunea să joace un rol pentru care nu a fost niciodată
făcută. Aş sugera că am făcut-o dificilă, grea, chiar dureroasă.
Caricatura care a ieşit la lumină după ani de modelare tradiţională
(nu biblică) este acum o disciplină producătoare de vină, nu o
practică eliberatoare de anxietate. ne-o impunem singuri. Aceasta
nu vine de la Dumnezeu.17

rugăciunea este acţiunea simplă a comunicării sincere dintre
un copil dependent şi tatăl lui ceresc. Atunci când o trans -
formăm într-un spectacol public, într-un mijloc de a-L şantaja
pe Dumnezeu pentru a primi ceea ce vrem, într-un concurs de
discursuri sau într-un mijloc de a obţine de la Dumnezeu ceea ce
nu vrem să dăm altora, riscăm să cădem în aceleaşi capcane în
care au căzut fariseii acum două mii de ani.

PIETaTEa POSTuLuI

Oamenii religioşi cred că este important, chiar necesar, să-şi
demonstreze evlavia prin diverse forme de lepădare de sine. De-a
lungul timpului, cea mai obişnuită formă de lepădare de sine a
fost abţinerea voluntară de la mâncare şi băutură pentru a se
dedica mai mult lui Dumnezeu, pentru a domoli mânia lui
Dumnezeu sau pentru a-i obţine bunăvoinţa. Postul este
accentuat în hinduism, islam, iudaism şi creştinism, între alte
religii, şi a servit unor scopuri ritualiste, ascetice, religioase,
mistice şi chiar politice. Este cerut musulmanilor în timpul
ramadanului, evreilor în timpul sărbătorii Yom Kipur şi
ortodocşilor şi romano-catolicilor în timpul postului de
dinaintea sărbătorii naşterii Domnului isus şi a Paştelui.
mahatma gandhi este cel mai cunoscut dintre numeroşii
oameni care au folosit postul în scopuri politice.
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Deoarece postul este o practică aproape universală printre cei
religioşi, ne-am aştepta ca fariseii, fiind oameni extrem de
religioşi, să fie printre oamenii care postesc cel mai mult din
toată lumea. Într-adevăr, aşa au fost. Dedicarea fariseilor pentru
post își are originea în învăţătura Vechiului testament, în
tradiţiile orale şi în numeroasele reguli făcute de cei sinceri
pentru a-i ajuta pe evreii credincioşi să umble cu Dumnezeu.
totuşi, este greşit să presupunem că fariseii încurajau afişarea
inutilă a evlaviei. israel Abrahams, lector la universitatea
Cambridge, specialist în talmud, scrie: „Cel care posteşte şi arată
acest lucru celorlalţi pentru a se făli cu postul lui este pedepsit
pentru aceasta“.18

Vechiul testament recomandă postul atât prin învăţătură, cât
şi prin exemple. Dumnezeu a poruncit ca evreii să postească în
ziua ispăşirii. Acest post este indicat în mod indirect prin
interzicerea oricărei lucrări. scopul acestui post era exprimarea
umilinţei în timp ce poporul îşi mărturisea păcatele. O astfel de
legătură între post şi mărturisirea păcatelor este des întâlnită în
Vechiul testament.19 De asemenea, postul era adesea combinat
cu rugăciunea.20 Era o manifestare normală a durerii unei
pierderi grele sau depresii. Când judecata părea inevitabilă,
oamenii posteau într-o încercare disperată de a opri mâna lui
Dumnezeu. (Vezi ioel 1:14-15; 2:12-15; şi iona 3:5-9.)

Postul conform fariseilor
totuşi, practicarea posturilui s-a înmulţit exponenţial pe

măsură ce fariseii deveneau tot mai hotărâţi în urmărirea
neprihănirii extreme. William hendriksen scrie: 

Legea lui Dumnezeu poruncea doar un post pe an, şi anume, în ziua
ispăşirii... totuşi, în timp, practicarea posturilui a început să se în -
mul ţească, aşa că citim despre post şi în alte perioade: de la răsăritul
soarelui până la apus (Jud. 20:26; 1 sam. 14:24; 2 sam. 1:12; 3:35);
timp de şapte zile (1 samuel 31:13); trei săptămâni (Daniel 10:3);
patruzeci de zile (Exod 34:2, 28; Deut. 9:9, 18; 1 regi 19:8); în luna
a cincea şi a şaptea (Zaharia 7:3-5); şi chiar în luna a patra, a cincea,
a şaptea şi a zecea (Zaharia 8:19). Apogeul l-a constituit obiceiul de
a posti „de două ori pe săptămână“, fala fariseilor (Luca 18:12).21
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Fariseii din vremea lui isus, niciodată întrecuţi în faptele lor
evlavioase, posteau lunea şi joia în fiecare săptămână.

Astfel, cuvintele lui isus despre post (matei 6:16-18) le-au atras
atenţia. El a început cu aprobarea tacită a practicii postului. A
spus „când“, nu „dacă“ postiţi. El a presupus, aşa cum se
menţionează mai târziu în Evanghelii, că postul era o activitate
spirituală bună (matei 9:15) şi poate fi chiar necesară când ne
confruntăm cu anumite situaţii (de exemplu, Fapte 13:1-3; 14:23).

O motivaţie greşită
totuşi, postul fariseilor a început să semene a teatru, deoarece

ei făceau de cunoscut tuturor că posteau, prin desfigurarea
feţelor şi neglijarea înfăţişării lor. Probabil nu se spălau şi nu se
bărbiereau. Poate îşi puneau pe cap cenuşă şi praf, ca un actor
care s-ar machia. Probabil aveau faţa suptă şi gemeau de foame.
indiferent ce făceau, faptul devenea public. În mod ironic,
făcându-se de nerecunoscut ei căutau recunoaşterea!

motivaţia din spatele acestui post era dorinţa de a face o
impresie publică referitoare la evlavia celui care postea. isus
spune că cei care postesc pentru oameni, vor fi lăudaţi de
oameni. Oamenii sunt impresionaţi de cei care postesc timp
îndelungat pentru a-şi arăta dedicarea faţă de Dumnezeu. Şi
acest lucru este răsplătit! Cu toate acestea, Dumnezeu nu este
impresionat de acest fel de evlavie şi, prin urmare, nu face nimic
pentru a o răsplăti. 

Deci isus a oferit o alternativă. Postul trebuie ţinut în secret,
fără vreo schimbare vizibilă în înfăţişarea normală sau igiena
cuiva. isus a spus că adevăratul post trebuie să fie între cel care
posteşte şi Cel pentru care posteşte. ispita de a dezvălui publi -
cului faptul că cineva posteşte este aşa de mare, încât trebuie
luate măsuri speciale care să camufleze postul (matei 6:17-18).
Postul ţinut dintr-o dedicare sinceră faţă de Dumnezeu va fi
văzut şi răsplătit de El.

Când postim
Postul are locul lui în viaţa credinciosului. Când inima este

zdrobită, deseori stomacul nu cere mâncare. Când cineva a
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păcătuit cumplit, a mânca nu este lucrul potrivit pe care să-l
facă. Dacă cineva este tare apăsat de o decizie pe care trebuie s-o
ia, timpul petrecut singur cu Dumnezeu este mult mai impor -
tant decât a se hrăni pentru a arăta bine. Când este nevoie de o
concentrare mintală extraordinară, uneori mâncarea pare să
întunece mintea. iar când cineva este predispus la păcatul
îmbuibării, postul poate fi foarte bine antidotul perfect.

totuşi, deşi postul este recomandat, există câteva cerinţe
scripturale serioase. Am menţionat tendinţa de a posti având ca
scop publicitatea. În plus, postul poate fi un şiretlic pentru a
acoperi răul (chiar crima; vezi 1 Împăraţi 21:9-12). Când este
combinat cu nedreptate şi silnicie, postul Îl ofensează pe
Dumnezeu (isaia 58; Zaharia 7). mai mult, postul poate fi
considerat în mod greşit ca mijloc superficial de ispăşire a
păcatelor sau de a obţine harul lui Dumnezeu (ieremia 14:10-12).

În ultimă instanţă, postul nu are puterea de a struni
influenţele cărnii (Coloseni 2:18-23). Probabil acesta este
motivul pentru care apostolul Pavel, un om care cunoştea
lipsurile, nu a insistat asupra postului în scrisorile sale. În mod
ironic, istoria bisericii primare ne spune că postul a fost repede
denaturat. unii învăţau că dacă posteşte cineva, persoana
respectivă păcătuieşte, în timp ce alţii spuneau câte zile trebuie
să postească cineva. În orice caz, postul nu trebuie folosit ca un
mijloc de evaluare a spiritualităţii noastre sau a celorlalţi. 

În creştinismul american se observă o creştere a interesului
faţă de post. Probabil richard Foster a dat startul atunci când a
scris Disciplinele spirituale. Personalităţi evanghelice renumite
au lăsat să iasă la iveală sau au afirmat specific că postesc (chiar
timp de patruzeci de zile). nu mă îndoiesc de sinceritatea acestor
lideri. totuşi, mă întreb de ce s-a făcut public acest lucru.
reclamele din corespondenţa noastră religioasă cheamă la post
şi rugăciune. Ocazional îi aud pe unii spunând: „Este postul
Paştelor. Postesc şi eu“. Este greu să negi faptul că postul este un
semn distinctiv al celor superneprihăniţi din cultura noastră
creştină.
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EVLaVIE auTENTICă, Nu SHOw PuBLIC
Cum putem dobândi adevărata evlavie pe care a recomandat-

o isus ucenicilor săi şi să evităm în acelaşi timp evlavia falsă pe
care El a demascat-o? matei 6 oferă câteva indicii clare.

În primul rând, evlavia adevărată este dificilă, nu naturală.
Practicarea evlaviei false este un adevărat pericol pentru oamenii
religioşi. isus a introdus în mod intenţionat acest subiect
folosind cuvintele: „Luaţi seama!“. Există o atracţie subtilă,
sinistră şi seducătoare spre evlavie. Dacă nu suntem atenţi, vom
aluneca în mod natural într-o evlavie falsă ori superficială. Biblia
ilustrează foarte bine faptul că faptele evlavioase pot ajunge uşor
un substitut pentru evlavia autentică. (Vezi, de exemplu, 1
samuel 15:22; Psalmul 51:16-17; Proverbe 15:8; isaia 1:11-17.)

În al doilea rând, adevărata evlavie este practică, nu mistică.
nu trebuie să lăsăm ca teama de ipocrizie şi publicitate să ne
împiedice să practicăm evlavia. Evlavia trebuie să fie activă, nu
pasivă. În matei 5:16, isus le-a spus ucenicilor săi să-i lase pe
oameni să le vadă faptele lor bune, dar în aşa fel încât slava să fie
deviată în sus. nu trebuie să ne temem că neapărat rugăciunea
în public ne va îndepărta de Dumnezeu. scripturile încurajează
mereu rugăciunea publică şi în grup. Probabil este imprudent
să refuzi să ţii evidenţe financiare cu scopul de a evita tendinţa
de a face publică dărnicia cuiva. Este posibil să se ţină evidenţe
financiare fără ca persoana în cauză să simtă automulţumire şi
să-şi trâmbiţeze isprăvnicia. iar postul şi alte manifestări ale
jertfei de sine cu scopuri spirituale sunt bune, cu condiţia să fie
făcute pentru Dumnezeu, nu pentru fraţii noştri.

În al treilea rând, adevărata evlavie este adesea neobservată,
nu e făcută publică. Evlavia publică dă rezultate! Exact acesta este
motivul pentru care este aşa de periculoasă. Practicile religioase
au ca rezultat răsplătiri pământeşti substanţiale şi trecătoare.
Evlavia publică aduce „onoare“ celor pioşi (matei 6:2) şi îşi
primeşte răsplata (vv. 2, 5, 16). A fi cunoscut pentru isprăvnicie,
viaţa de rugăciune şi dedicarea totală faţă de Dumnezeu sunt căi
sigure spre succesul eclesiastic. Existe puţine domenii în care să-i
poţi înşela mai uşor pe oameni, chiar şi pe tine însuţi, ca religia.
Adevărata evlavie este interesată de ceea ce se întâmplă cu
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adevărat în interior şi de Cel care vede totul (Evrei 4:13).
În al patrulea rând, adevărata evlavie este verticală, nu

orizontală. În centrul evlaviei se află motivaţia noastră. De ce şi
pentru cine faci ceea ce faci? Dacă suntem sinceri, va trebui să
admitem că uneori dăm fie din obligaţie, fie ca să-l mulţumim pe
casier, că deseori ne rugăm pentru urechile celor care ne ascultă
şi ne vine greu să nu facem aluzii subtile referitoare la dedicarea
noastră faţă de Dumnezeu. Dumnezeu doreşte foarte mult să
aibă o relaţie pură numai cu noi. trebuie să râvnim sincer
favoarea lui Dumnezeu, nu laudele omeneşti.

În al cincilea rând, adevărata evlavie este simplă şi secretă, nu
bătătoare la ochi. isus a spus că unul dintre cele mai bune moduri
de a ne verifica tendinţa de a ne face publică evlavia noastră este
să o practicăm simplu şi în secret. isprăvnicia noastră trebuie să fie
făcută cu lepădare de sine şi nepopularizată. Viaţa noastră
personală de rugăciune trebuie să fie mult mai superioară celei
publice. iar faptele noastre de autodisciplină făcute de dragul lui
Cristos trebuie ascunse cu sârguinţă, chiar acoperite. Într-adevăr,
ce suntem în secret, aceea suntem de fapt.

În al şaselea rând, adevărata evlavie este atât socială, cât şi
spirituală. nu trebuie să uităm că există o legătură între evlavia
noastră privată şi vieţile noastre publice, dar nu este legătura pe
care o facem de obicei. iertarea pe care am primit-o de la
Dumnezeu se vede oarecum în iertarea pe care o oferim altora.
Lipsa noastră de iertare faţă de alţii este un indiciu sigur al faptului
că noi nu am personalizat iertarea lui Dumnezeu.

mai presus de toate, să ne amintim că adevărata evlavie
înseamnă o relaţie cu tatăl ceresc. O relaţie mai apropiată cu
Dumnezeu trebuie să fie ţelul şi motivaţia pentru tot ce facem.
nu trebuie să încercăm să împlinim un set de reguli religioase
sau, mai rău, să fim plăcuţi oamenilor. tatăl ceresc ne-a chemat
la o relaţie cu El. El doreşte ca această relaţie să fie bazată pe
harul Lui, nu pe faptele noastre evlavioase.

Dumnezeu vrea ca noi să-L vedem aşa cum este, infinit superior
oricărei persoane şi oricărui grup. Dumnezeu nu este interesat de
acţiunile mele de pietate prescrise cu grijă. El mă vrea pe mine. te
vrea pe tine. Şi caută o relaţie extremă de dragoste şi slujire cu El.
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Când trAdiţiA
denAtureAză Adevărul

În muzicalul Scripcarul de pe acoperiş, evreul rus tevye
priveşte cum schimbările care au loc pretutindeni în jurul

lui par să-i ameninţe viaţa. În satul lui, Anatevka, tradiţia oferă
stabilitate. „Cum ne ţinem echilibrul?“ întreabă el publicul. „Vă
spun eu într-un cuvânt – tradiţia!“

Aproape tot ce facem în biserica creştină se bazează pe tradiţii
născocite de oameni. Zilele, orele şi locurile în care ne întâlnim
pentru închinare sunt toate tradiţii. Întâlnirile pe care le ţinem
şi lucrările pe care le facem sunt în mare parte bazate pe tradiţie,
nu pe scriptură. Felul în care ne îmbrăcăm, structura serviciului
religios, stilul nostru de muzică şi instrumentele folosite sunt
dictate în mare parte de tradiţie. Avem tradiţii teologice, tradiţii
denominaţionale, tradiţii psihologice, tradiţii sociologice,
tradiţii etnice, tradiţii naţionale şi chiar tradiţii geografice. tyeve
din Scripcarul de pe acoperiş a avut dreptate când a spus: „Fără
tradiţii, vieţile noastre ar fi la fel de instabile ca şi un scripcar pe
acoperiş“.

tradiţiile sunt prezente pretutindeni şi influenţează aproape
tot ce facem. Au beneficiile lor, dar ele nu trebuie confundate cu
poruncile date de Dumnezeu. tradiţia nu trebuie să aibă
niciodată aceeaşi autoritate ca scriptura. totuşi, deseori eşuăm
în a recunoaşte că tradiţiile noastre sunt tipare confortabile, nu
învăţături date de Dumnezeu. Le atribuim statutul de adevăruri
de neclintit, la fel cum au făcut şi fariseii.
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Dacă te îndoieşti de puterea tradiţiei, încearcă să schimbi una
cândva. Probabil vei trezi emoţii considerabile şi te vei confrunta
cu o opoziţie puternică. Cu siguranţă isus a avut de-a face cu
acestea! O parte importantă a antipatiei de care a avut parte s-a
datorat încălcării tradiţiei. 

tradiţia a fost definită ca „transmiterea informaţiei, credin -
ţelor şi obiceiurilor prin cuvântul rostit sau prin exemplu de la o
generaţie la alta fără instrucţiuni scrise“.1 tradiţiile reprezintă
tipare familiare, cu care ne-am deprins în felul nostru de-a
acţiona, transmise de cei care au fost înaintea noastră, tipare pe
care le folosim în mod natural, de obicei fără să ne dăm seama
de originea lor. multe tradiţii sunt utile. totuşi, tradiţia îl expune
pe om la una dintre cele mai mari ameninţări posibile la adresa
maturităţii şi slujirii autentice. Pelikan a scris despre aceasta:
„tradiţia este credinţa vie a morţilor; tradiţionalismul este
credinţa moartă a celor vii.“2

CaRE SuNT BENEFICIILE TRaDIţIEI
Înainte de-a explora pericolele tradiţiei, doresc să prezint

câteva din beneficiile ei. trebuie să recunoaştem că tradiţiile, în
primul şi în primul rând, fac parte din viaţa noastră. Fără tradiţii
nu am şti cine suntem (identitatea noastră), de unde venim
(rădăcinile noastre), ce credem (mentalitatea noastră), nici cum
să ne comportăm (modul nostru de viaţă). Prin tradiţie ne
ordonăm viaţa. tradiţiile ne fac viaţa mai uşoară, prin faptul că
ne scutesc de nechibzuinţă şi anxietate în cele mai multe decizii.
Pur şi simplu nu putem trăi într-o schimbare continuă şi
ambiguitate. Datorită tradiţiilor noastre, nu trebuie să „reinven -
tăm mereu roata“ sau să încercăm să reparăm „ce nu s-a stricat“.
În schimb, putem beneficia de experienţele trecutului, din „ceea
ce a fost încercat şi s-a dovedit a fi demn de încredere“.

tradiţiile ne ajută în trei moduri specifice. În primul rând,
tradiţiile exercită o influenţă enormă asupra emoţiilor noastre.
Deoarece ne leagă în moduri profunde de trecutul nostru,
tradiţiile oferă uniformitate, siguranţă şi stabilitate prezentului.
noi avem tendinţa să reacţionăm imediat şi cu putere faţă de cei
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care ne încalcă tradiţiile pentru că tradiţiile se ataşează mai mult
de emoţiile noastre decât de intelect. Pur şi simplu ni „se par
corecte“. Încearcă să planifici o nuntă fără tradiţie şi o să vezi ce
se întâmplă!

În al doilea rând, tradiţiile ne ajută să trăim eficient în
comunitate. ne definesc zona de confort şi ne dau sentimentul
de apartenenţă. tradiţiile oferă amintiri comune, ajută la
întărirea relaţiilor umane şi ne ajută să transmitem în mod
colectiv ceea ce este pozitiv din trecut.

În al treilea rând, tradiţia poate fi folositoare în slujire. În
muzicalul Scripcarul de pe acoperiş, tyeve afirmă: „mulţumită
tradiţiilor, fiecare ştie cine este şi ce aşteaptă Dumnezeu de la
el“. Cele mai multe dintre atitudinile şi acţiunile noastre
religioase se bazează pe tradiţii îndelungate care au fost
inventate de oameni buni, care au încercat plini de râvnă să-şi
ducă până la capăt umblarea lor cu Dumnezeu. mai mult, în
mare parte tradiţiile ne definesc în grupări denominaţionale
specifice. nu este întâmplător faptul că peste tot în lume
serviciile de închinare se desfăşoară după tipare familiare în
cadrul diferitelor grupuri religioase. tradiţiile care ţin de slujire
ne ajută să ne amintim şi să reconstituim lucrurile din trecut care
sunt adevărate, nobile, frumoase şi folositoare.

noul testament însuşi laudă tradiţia înţeleasă şi folosită
corect. (Vezi „Calea cea dreaptă“, pagina 127.) iar fariseii au înţeles
că anumite tradiţii erau date de Dumnezeu şi utile credinţei lor.

TRaDIţII EVREIEşTI
Adesea cuvântul fariseu este corect asociat cu tradiţia. Cei mai

mulţi evrei se mândresc cu această asociere, deoarece ei cred că
tradiţiile lor au fost date de Dumnezeu Însuşi. Fariseii credeau
că Dumnezeu i-a dat lui moise atât tora scrisă (de la genesa la
Deuteronom), cât şi tora orală („datinile [tradiţiile] bătrânilor“).
tora scrisă a fost păstrată cu sfinţenie în sfintele scripturi. tora
orală, potrivit evreilor, a fost transmisă cu mare atenţie pe cale
orală, timp de multe secole, până când a fost strânsă şi codificată
în mişna de către rabinul Judah Prinţul în jurul anului 200 d.Cr.
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tora orală este împărţită în şase părţi, care conţin legi şi
tradiţii referitoare la agricultură, sărbători, femei, legi civile şi
penale, lucruri sfinte şi curăţia rituală. mişna afirmă: „tradiţia
este un gard pentru tora“. În general, evreii erau de acord că:
„Atunci când un om întoarce spatele tradiţiei, el se desparte de
fapt de iudaismul însuşi şi de esenţa naţională a acestuia“.3

Fariseii din timpul lui isus şi o mare parte din iudaismul de astăzi
respectă tradiţiile. tradiţiile bătrânilor erau la fel de respectate
ca scripturile scrise, iar unii ar spune chiar mai mult decât
acestea. În plus, deoarece tora orală se ocupa de comporta men -
te specifice, exista tendinţa de-a o respecta cu mai multă stricteţe
decât tora scrisă, care era mai abstractă.

Deoarece tradiţiile erau atât de preţuite, nu ne surprinde
faptul că fariseii din vremea lui isus insistau asupra respectării
lor. Donald hagner scrie: „Pentru farisei, măsura neprihănirii, şi
astfel a loialităţii faţă de tora era ascultarea de aceste tradiţii
sfinte“.4 Pe de altă parte, saducheii respingeau tora orală şi
acordau autoritate în ce priveşte doctrina divină numai celor
cinci cărţi ale lui moise. Această diferenţă importantă de opinii
constituia în mare motivul antipatiei dintre cele două grupuri.
Deşi nu era prieten cu saducheii, isus Şi-a exprimat pe faţă
opoziţia faţă de concepţia fariseilor asupra tradiţiei. În timp ce
s-a conformat unor tradiţii fariseice, ca participarea la sinagogă
şi citirea publică a scripturilor, El a refuzat să acorde aceeaşi
greutate tradiţiilor bătrânilor ca şi Cuvântului lui Dumnezeu.

uN STuDIu DE Caz: SPăLaREa MâINILOR
toate tradiţiile trebuie verificate periodic. Deşi nu putem trăi

fără tradiţii, trebuie să avem grijă ca tradiţiile să nu ne dicteze
modul în care trăim. Practica fariseilor de a-şi spăla mâinile este
un exemplu clasic nou-testamentar al impactului negativ al
tradiţiilor. Deoarece această practică este străină celor mai mulţi
dintre noi, este necesar să-i înţelegem originile şi felul în care
era practicată în timpul lui isus. ne vom concentra atenţia
asupra lui marcu 7:1-23 (într-o măsură mai mică matei 15:1-20)
pentru a dobândi o înţelegere mai clară a efectelor tradiţiilor.
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tradiţii bune

Deşi în Evanghelii, Isus ne-a avertizat împotriva pericolelor
datinilor bătrânilor, aşa cum a făcut şi Pavel în Coloseni 2:8, Noul
Testament pe de altă parte laudă tradiţia. Isus a trăit în cadrul
tradiţiei evreieşti, incluzând tăierea Lui împrejur, numirea şi
dedicarea (Luca 2:21-35). El a respectat sărbătorile (Luca 2:41;
Marcu 14:12) şi S-a închinat în Templu şi în sinagogă (Luca 2:46-50;
4:15-30; Marcu 6:1-6).

Apostolul Pavel i-a lăudat pe credincioşii din Corint pentru 
că „ţineţi învăţăturile [tradiţiile] întocmai“ cum i-a învăţat el 
(1 Corinteni 11:2), în timp ce i-a îndemnat pe tesalonicenii
schimbători: „rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile [tradiţiile] pe care
le-aţi primit“ (2 Tesaloniceni 2:15; vezi şi 3:6). Marele apostol a
transmis diferite învăţături [tradiţii] doctrinare şi practice
bisericilor cărora le-a slujit (1 Corinteni 11:23; 15:2-3). El nu
sugerează că ar fi ceva greşit cu această practică. De fapt, din
punct de vedere teologic, tradiţiile ne ajută adesea să rămânem
pe cale. Totuşi, cheia constă în faptul că tradiţiile pe care Pavel 
le-a transmis erau bine înrădăcinate în adevărul lui Dumnezeu,
nu în părerile oamenilor, oricât de utile ar fi acestea.

De aceea, trebuie să avem un respect sănătos faţă de tradiţii.
Cuvântul tradiţie nu este un cuvânt teologic interzis, aşa cum
cred mulţi protestanţi.  „Deci întrebarea nu este dacă avem tradiţii,
ci dacă tradiţiile noastre intră în conflict cu Sfânta Scriptură,
singurul standard absolut în aceste chestiuni“, scrie J. I. Packer 
în The Comfort of Conservativism [Confortul conservatoris mului].
Nu trebuie să uităm niciodată originile umane ale tradiţiilor şi să
rezistăm tentaţiei înrădăcinate de-a le acorda statut divin.
Scriptura, nu tradiţia, este testul final al adevărului.

O delegaţie oficială a fariseilor şi cărturarilor au făcut o
călătorie de  investigaţie pentru a-L chestiona pe isus în legătură
cu încăl carea tradiţiei fariseilor. Aşa cum anticipau, i-au surprins
pe ucenicii lui isus mâncând pâine fără să-şi fi spălat mâinile.
spălarea mâinilor făcea parte din cele trei simboluri principale
ale identităţii evreieşti: tăierea împrejur, respectarea sabatului şi

CAleA CeA dreAptă
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legile referitoare la alimentaţie, inclusiv spălările rituale.
Evanghelistul marcu ne explică:

Fariseii, şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare
de seamă mâinile, după datina bătrânilor. Şi când se întorc din
piaţă, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. sunt multe alte
obiceiuri pe care au apucat ei să le ţină, precum: spălarea paharelor,
a ulcioarelor, a căldărilor şi a paturilor. (marcu 7:3-4)

spălările rituale erau chestiuni de mare importanţă religioasă.
J. neusner ne spune: „Aproximativ 67 de procente din întreaga
(Lege), are de-a face direct sau indirect cu părtăşia din jurul
mesei“.5 isus se confruntase deja cu fariseii în problema crucială
a sabatului; acum al doilea simbol de bază al iudaismului a fost
ignorat de isus. De data aceasta, fariseii L-au acuzat pe Învăţător
şi pe ucenicii Lui că aveau mâini „necurate“, adică nespălate.

spălarea mâinilor nu se făcea în primul rând din motive de
igienă, ci era un mijloc de curăţare religioasă. Pângărirea avea
loc atunci când un evreu care ţinea datinile intra în contact,
conştient sau inconştient, cu ceva sau cu cineva considerat
necurat (Levitic 11-15; numeri 19). Când se întâmpla aceasta, era
obligatorie curăţarea rituală. Cerinţele pentru sfinţire erau mai
severe pentru preoţi, în special atunci când îşi îndeplineau
responsabilităţile religioase (Exod 29-30). studiind aceste cerinţe
biblice referitoare la preoţi, fariseii le-au aplicat la toţi evreii.

tradiţiile fariseilor referitoare la spălarea mâinilor erau multe
şi specifice.6 Procedura practică de spălare arată şi cum trebuiau
să-şi ţină vârfurile degetelor. După cum era de aşteptat, rabinii
nu se înţelegeau cu privire la procedura exactă. hillel şi Şammai
au avut păreri diferite cu privire la detalii. totuşi, ei erau de acord
că ritualul de curăţare era esenţial. Dacă cineva nu îşi spăla
mâinile conform modului prescris, scrie Barclay, liderii evrei
hotărau că persoana respectivă este „necurată în ochii lui
Dumnezeu“ şi chiar „expusă atacurilor unui demon numit Şibta“.
mai mult, „a omite să-ţi speli mâinile însemna să fii predispus la
sărăcie şi distrugere... un rabin care a omis o dată ceremonia era
înmormântat ca un excomunicat“.7
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CE ESTE gREşIT Cu TRaDIţIa?
tradiţiile fariseilor s-au dezvoltat în mod natural. Au început

inocent, concepute de obicei de oameni sinceri care încercau să
fie plăcuţi lui Dumnezeu. În general, erau găsite texte biblice
clare care să justifice anumite practici religioase. O dată ce
practica respectivă s-a răspândit într-un grup particular, a fost
etichetată ca tradiţie, iar oamenii au ajuns îndoctrinaţi. Apoi
abaterea de la tradiţie devenea motiv de judecată, cenzură şi
chiar excomunicare.

La fel ca fariseii, noi ne lăsăm adesea viaţa guvernată de
tradiţii. Şi, asemenea fariseilor, trebuie să luăm seama la faptul
că tradiţiile sunt însoţite de numeroase pericole posibile, în
special pentru viaţa noastră spirituală. În marcu 7:6-23 (cf. matei
15:3-20) isus a demascat aceste pericole rapid şi fără menaja -
mente, evidenţiind cinci pericole importante ale tradiţiilor. Deşi
au fost adresate fariseilor, cuvintele Lui ne avertizează şi pe noi
cu privire la pericolele cu care ne vom confrunta.

1. Tradiţia poate favoriza religia falsă
isus a atacat tradiţiile fariseilor fără să facă vreun compromis

(marcu 7:6-8). „Făţarnicilor, bine a prorocit isaia despre voi“, a
început El. În general, această introducere nu este considerată a
fi o modalitate bună de a-ţi face prieteni şi de a influenţa
oamenii. Astfel, caracterul direct al abordării lui isus ne atrage
atenţia că problema în discuţie are o mare importanţă spirituală.
Limbajul Lui dur era necesar.

tradiţiile fariseilor erau în realitate neevlavie mascată de
frumuseţea şi corectitudinea aparentă a religiei. isus a aplicat
practicilor fariseilor cuvintele lui isaia referitoare la naţiune.
textul Vechiului testament spune: „Când se apropie de mine
poporul acesta, mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui
este departe de mine, şi frica pe care o are de mine, nu este decât
o învăţătură de datină omenească“ (isaia 29:13). Prin anii 700 î.Cr.
când a prorocit isaia, în iuda religia era puternică, dar la fel erau
și nedreptatea, imoralitatea şi idolatria. Evreii din vremea lui
isaia au combinat cu uşurinţă religia exterioară cu nedreptatea
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interioară. isaia 1:10-23 ne oferă un instantaneu al mulţimii
jertfelor, darurilor, tămâiei, adunărilor, sărbătorilor şi rugăciu -
nilor, care erau asociate cu nedreptatea, lipsa de milă, păcatul şi
mândria.

isus a folosit un singur cuvânt pentru a descrie acest fenomen,
şi anume, făţărnicie, numindu-i făţarnici pe farisei (v. 6). Aici
isus foloseşte pentru prima dată cuvântul „făţarnici“, pe care mai
târziu îl va folosi mereu pentru a-i descrie pe farisei. Făţărnicia
denotă diferenţa dintre mărturisirea de credinţă  a oamenilor şi
realitatea vieţii lor; diferenţa dintre gură şi inimă. A face
spectacol din dedicarea faţă de Dumnezeu în timp ce acordă
prioritate tradiţiilor născocite de oameni, tradiţii care nu prea
promovează căile lui Dumnezeu, face inutilă închinarea
persoanei respective. 

tradiţiile născocite de oameni, indiferent cât de sfinte par,
conţin un sâmbure de făţărnicie. tradiţiile arată bine, ne influ -
en  ţează emoţiile, ne guvernează vieţile şi tind să-şi însuşească
statutul de doctrină divină. totuşi, adesea tradiţiile au o parte
ascunsă. tradiţiile sunt păstrate deoarece dau rezultate, pentru
că oamenii pot să le ţină. Deseori noi urmăm tradiţiile în mod
mecanic, fără să gândim. În timp, distincţia dintre adevărul lui
Dumnezeu şi tradiţiile noastre devine neclară şi tindem să ţinem
mai mult la tradiţiile noastre umane, decât de sfintele scripturi.

Este mai uşor să ascultăm de tradiţii decât de adevărul lui
Dumnezeu. Adesea, tradiţiile se concentrează asupra acţiunilor,
în timp ce pe Dumnezeu Îl interesează atitudinile care
motivează acţiunile. tradiţiile pot fi ţinute prin puterea proprie,
în timp ce adevărul lui Dumnezeu necesită puterea Duhului
sfânt. Pentru a trăi adevărul lui Dumnezeu trebuie să avem o
relaţie reală cu El. Când tradiţiile devin acţiuni de rutină, este
uşor să pierdem relaţia apropiată.

Favorizează tradiţiile noastre religia falsă şi contribuie acestea
la făţărnicie? În multe feluri, da. Cu siguranţă, timpul de
închinare de duminica dimineaţa poate cuprinde muzică care să
te trezească, oameni cu mâinile ridicate şi emoţii evidente, şi
care totuşi să nu aibă de-a face cu adevărata dedicare a inimii.
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Cei care frecventează regulat biserica pot să se considere
„evanghelişti“ şi „orientaţi spre misiune“ şi totuşi să nu fi vorbit
niciodată vreunei persoane din afara bisericii despre isus Cristos.
unii dăruiesc generos pentru misiune, dar neglijează practicarea
misiunii acolo unde locuiesc. Promovăm câştigarea oamenilor
pentru Cristos prin vorbe, dar nu şi prin fapte. Este ipocrizie
curată ca membrii bisericii să critice metodele evanghelistice ale
acesteia atunci când ei nu practică evanghelizarea personală.
Aceasta este o religie falsă.

rugăciunea este un alt domeniu în care tradiţia poate favoriza
religia falsă. imaginează-ţi că eu, pastorul tău, te invit la cină.
soţia mea pregăteşte o masă bogată. toţi sunt invitaţi la masă şi
îşi ocupă locurile. Apoi spun: „mâncarea se răceşte, daţi-i
bătaie!“ şi încep să înfulec. nici măcar unei persoane religioase
nu i-ar scăpa din vedere faptul că nu ne-am rugat. imediat,
probabil în mod conştient, te-ai întreba care este problema cu
mine. sunt uituc sau nespiritual? Poate ai face un comentariu
sau ai întreba de ce nu „ne-am rugat pentru masă“. Chiar dacă ai
fi prea politicos ca să-mi spui direct că am încălcat tradiţia, fapt
pe care l-ai observat cu siguranţă, probabil vei discuta despre
aceasta cu alţii şi fără îndoială îţi vei face griji cu privire la
spiritualitatea mea.

A ne ruga înainte de-a mânca este o tradiţie, nu o poruncă a lui
Dumnezeu. totuşi, dacă îndrăznim să nu ne rugăm, spiritua litatea
noastră va fi pusă la îndoială. te rog, nu mă înţelege greşit.
Evident, este corect să recunoaştem în mod regulat bunătatea şi
purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Cu siguranţă, Cristos ne-a dat
un exemplu atunci când a rostit binecuvântarea înainte de-a
înmulţi pâinile şi peştii (marcu 6:41). Dar ne spune undeva
Dumnezeu că trebuie să ne rugăm întotdeauna înainte de masă?
Există vreo poruncă pe care o încălcăm dacă nu facem acest lucru?
nu cred. (Apropo, eu cred că este înţelept să ne rugăm înainte de
a mânca. Aceasta este o tradiţie bună, care poate şi trebuie să fie
plină de semnificaţie.) rugăciunea înainte de masă este doar o
tradiţie pe care deseori o practicăm pioşi fără să fim conştienţi de
semnificaţia ei şi care ne dă un sentiment de spiritualitate.
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Cum evităm favorizarea religiei false prin tradiţiile noastre?
trebuie să aducem tradiţiile la un nivel conştient. trebuie să le
numim şi să le afirmăm ca tradiţii, nu ca adevăr, şi să refuzăm să
le acordăm tradiţiilor statutul de doctrină. nu trebuie să
instituţio na lizăm forme lipsite de semnificaţie. Este esenţial să
ne amintim că ne închinăm lui Dumnezeu şi că El doreşte să ne
închinăm Lui „în duh şi în adevăr“ (ioan 4:24).

2. Tradiţia poate lua locul Scripturii
Al doilea punct în confruntarea lui isus cu fariseii în legătură

cu tradiţiile lor a fost faptul că uneori tradiţia înlocuieşte subtil
scriptura (marcu 7:9-13). De data aceasta, în loc să citeze
scriptura, isus indică o tradiţie curentă de-a fariseilor. Fariseii
credeau că juruinţele sunt sfinte, în special cele în care era
implicat Dumnezeu şi templul. O parte din mişna este dedicată
juruinţelor (nedarim). Conform rabinilor, unul dintre cuvinte -
le-che ie în facerea juruinţelor era cuvântul „Corban“, o promi siune
verbală referitoare la un dar pe care aveau să-l dea lui Dumnezeu
în viitor. un astfel de dar, odată promis lui Dumnezeu, nu putea
fi dat altcuiva (deşi putea fi folosit în mod convenabil pentru
scopurile cuiva). În vremea lui isus, evreii făceau promisiuni
pentru templu, adică declarau „Corban“ anumite lucruri care
urmau să fie transferate templului după moartea proprietarului.
Aceste juruinţe le permiteau să-şi folosească averea fără nicio
problemă, dar le interzicea s-o folosească pentru a împlini nevoile
prezente ale părinţilor lor în vârstă.

se pare că oamenii religioşi aflaţi la putere au considerat că
această practică era un mijloc eficient de a-i obliga pe oameni să
ţină Legea (şi probabil de a strânge bani) şi, prin urmare, au
transformat-o într-o tradiţie obligatorie. Cei mai afectaţi de
această tradiţie erau familiile celor care făceau declaraţia Corban.

totuşi, isus a considerat această tradiţie ca o încălcare directă
a scripturii. A cincea poruncă (Exod 20:12; Deuteronom 5:16) le
cere copiilor să-şi cinstească părinţii. Acest respect implica şi
sprijinirea părinţilor din punct de vedere financiar în timpul
bătrâneţii lor (1 timotei 5:3-8). scripturile prescriu pedepse
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aspre pentru necinstirea părinţilor.8 totuşi, această tradiţie
Corban contrazice direct Cuvântul lui Dumnezeu referitor la
cinstirea părinţilor. Astfel scripturile au fost înlocuite subtil de
tradiţiile omeneşti.

uneori tradiţiile, chiar şi cele care au început având motivaţii
corecte, denaturează adevărul lui Dumnezeu. tradiţiile trebuie
recunoscute întotdeauna ca tradiţii şi nu trebuie lăsate să
înlocuiască scriptura. scriptura este şi trebuie menţinută
întotdeauna la cel mai înalt nivel; tradiţia trebuie subordonată
scripturii. totuşi, în practica actuală această distincţie devine
deseori neclară. Cum se întâmplă aceasta? De obicei are loc în
timp. În general se bazează pe alte texte din scriptură care sunt
în „conflict“ cu cele iniţiale şi deseori sunt determinate de
scopuri practice (şi profitabile). Ce este greşit la această
tendinţă? Confundă divinul cu umanul. tradiţia tinde să devină
sfântă, furând prioritatea scripturii. inversează priori tăţile lui
Dumnezeu. tradiţia poate pune la loc de cinste ceea ce este în
esenţă egoist în loc să-L aibă pe Dumnezeu în centru.

Oare este posibil ca unele tradiţii de-ale noastre să contrazică
în acelaşi fel poruncile lui Dumnezeu? gândeşte-te la instituţia
onorabilă a şcolii duminicale. robert raikes a popularizat
această instituţie care a fost iniţiată în 1769 de hannah Ball.
scopul iniţial al şcolii duminicale a fost atât spiritual, cât şi
social. A luat fiinţă pentru a ajuta copiii săraci să devină oameni
cu carte şi astfel Evanghelia lui isus Cristos să ajungă la ei. Acum,
după mai bine de 225 de ani, în cele mai multe biserici şcoala
duminicală este încă puternică, deşi scopul ei s-a schimbat în
timp. Astăzi, mulţi se referă la şcoala duminicală ca la prima
agenţie pentru educarea spirituală a copiilor. Întreabă-i pe cei
mai mulţi părinţi ce aşteaptă de la biserică şi îţi vor răspunde: „O
şcoală duminicală puternică“.

Dar aşteaptă! A dat Dumnezeu vreo poruncă referitoare la
educarea spirituală a copiilor? Da. În Deuteronom 6, cel mai
cunoscut pasaj din Biblie legat de transmiterea credinţei la
generaţia următoare, Dumnezeu a încredinţat lucrarea de educare
teologică a copiilor în primul rând părinţilor, nu co munităţii celor
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credincioşi. motivul acestei alegeri este evident. transmiterea
credinţei nu poate fi îndeplinită într-o singură oră pe săptămână,
în cadrul unei clase, chiar şi cu cei mai talentaţi şi iubitori
învăţători. Desigur, biserica poate să ofere un sprijin inestimabil
şi şcoala duminicală a fost folosită cu putere de Dumnezeu pentru
evanghelizare şi edificare. Cu toate acestea, Dumnezeu a
încredinţat familiei „partea leului“ din responsabi li tatea educării
creştine, nu bisericii.

totuşi, în prezent multe familii creştine fac puţin în mod
intenţionat sau chiar nimic pentru a-şi transmite credinţa
creştină copiilor lor, fiind confuzi, probabil din cauza tradiţiei,
considerând că aceasta este responsabilitatea bisericii. Oare nu
este posibil ca această tradiţie magnifică legată de şcoala
duminicală să contrazică în mod subtil adevărul lui Dumnezeu,
deoarece prezenţa şi impactul ei le permit părinţilor să renunţe
la  respon sa bi lităţile pe care li le-a dat Dumnezeu?

O altă tradiţie prin care pastorii şi bisericile îi încurcă pe
creştini şi îi pot face să ignore scripturile este „chemarea la altar“.
Această tradiţie relativ recentă (de prin anii 1800) este întipărită
atât de adânc în mintea multor oameni, încât sunt îndureraţi
când nu se face nici o invitaţie şi se simt mângâiaţi când acest
lucru se întâmplă. nu văd nici un defect intrinsec în chemarea
la altar. Este o metodă folosită de Dumnezeu pentru a aduce
mulţi oameni la sine pentru salvare şi sfinţire. totuşi, mă întreb
dacă această formă de evanghelizare nu ne linişteşte conştiinţele
atunci când neglijăm evanghelizarea personală? Dumnezeu nu
a conceput evanghelizarea publică ca pe un înlocuitor al
evanghe lizării personale. nici ca zidirea comună a bisericii să fie
înlo cuită de serviciile de închinare concepute în primul rând
pentru mântuirea sufletelor pierdute. În general vorbind,
evanghelizarea trebuie să aibă loc mai degrabă „acolo afară“,
decât „aici înăuntru“, mai degrabă de lunea până sâmbăta, decât
doar duminica şi trebuie făcută de toţi, nu numai de pastor.

Cum ne păzim ca să nu cădem pradă tradiţiilor noastre care
iau subtil locul scripturilor? Încă o dată, trebuie să fim destul
de vigilenţi pentru a identifica tradiţiile ca tradiţii. Cei mai mulţi
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dintre noi acceptă într-un mod necritic tradiţia ca ghid al nostru.
trebuie să refuzăm ferm să lăsăm tradiţiile să ajungă investite
cu autoritate divină. Deşi ne numim protestanţi, uneori acţio -
năm ca şi cum am fi uitat chemarea reformatoare, sola Scriptura
– numai scriptura. Apoi toate tradiţiile trebuie trecute prin grila
scripturii, nu invers. tradiţiile noastre trebuie considerate
negociabile şi subordonate adevărului lui Dumnezeu.

3. Tradiţia poate denatura adevărul teologic
La un moment dat, isus a adunat mulţimile pentru a le vorbi

despre una dintre cele mai obişnuite şi mai sinistre surse ale
tradiţiei, o concepţie denaturată despre pângărire sau spurcare
(marcu 7:14-16, 21-23). Folosind cuvinte pline de putere,
Învăţătorul Şi-a implorat publicul: „Ascultaţi-mă toţi şi înţele -
geţi!“. Apoi El a făcut declaraţia revoluţionară că nimic din
exteriorul unei persoane nu poate să o pângărească. Pângărirea
acţionează din interior spre exterior, nu din exterior spre interior.
Pângărirea se află în inima oamenilor.

Această afirmaţie a contrazis concepţia fariseilor despre
pângărire. Ei (şi noi, în momente-cheie) credeau că răul este
exterior şi ţine de mediu. Cineva poate şi va fi pângărit de
anumite persoane, locuri şi lucruri. Astfel, evreii „buni“ evitau
contactul cu neamurile sau samaritenii (pe jumătate evrei) şi cu
vameşii şi păcătoşii. În mod asemănător, evreii evitau să treacă
prin samaria, considerând-o necurată deoarece era cetatea
samaritenilor – o rasă amestecată. Lista lor cu locurile şi
activităţile care îi puteau pângări era lungă.

isus a explicat că pângărirea nu se poate evita prin păzirea de
oamenii răi, de locurile şi lucrurile rele. singura modalitate de a
scăpa de pângărire este rezolvarea problemelor inimii.

În cazul fariseilor, tradiţia a contribuit la definirea greşită a
ceea ce însemna necurăţie pentru Dumnezeu. De fapt, este
posibil ca tradiţiile să fi mărit pângărirea deoarece acestea au
întunecat adevărata sursă a murdăriei spirituale, şi anume,
depravarea inimii omeneşti. În acelaşi fel, tradiţiile moderne
care încearcă să ne cureţe faptele exterioare pot să ne împiedice
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să vedem depravarea inimilor noastre şi, prin urmare, nevoia de
curăţie interioară. tradiţiile ne pot da un sentiment fals al
neprihănirii. ne pot înşela astfel încât să găsim o sursă greşită a
păcatului nostru, precum şi o soluţie greşită pentru acesta şi să
ofere scuze care să ne mulţumească – dar care să fie incorecte –
pentru depravarea noastră şi alternative la dependenţa totală de
Dumnezeu. Adevărata pângărire produsă de diferitele păcate
enumerate în marcu 7:21-22 vine din interior, nu din afară.9

Aceasta nu înseamnă că pângărirea nu este importantă
pentru creştin. Şi noul testament laudă puritatea şi condamnă
necurăţia.10 Dar cei care doresc să aibă vieţi curate trebuie să
recunoască faptul că sursa păcatului se află în ei înşişi, nu în
prezenţa altora sau în activităţi.

uneori tradiţiile ne compromit teologia; acestea chiar ne
încurajează să privim spre soluţiile greşite pentru problema
păcatului. Din când în când, noi, creştinii, ne facem liste cu reguli
care ne păzesc de pângărire. Deşi este posibil să nu fie prezentată
întotdeauna aşa, pângărirea este văzută ca fiind „acolo afară, în
lume“. Anumiţi oameni sunt desemnaţi drept necuraţi. Astfel
am fost învăţaţi (în mod înţelept) să ne alegem prieteni buni şi
să-i evităm pe oamenii răi. Anumite locuri sunt compromi -
ţătoare prin ele însele: oriunde se serveşte alcool sau droguri,
oriunde se cântă muzică rock şi trupurile se mişcă în ritmul
muzicii – oriunde au loc activităţi seculare. iar anumite obiecte
ca şi cărţile de ghicit şi diferite reviste sunt murdare. Deşi există
înţelepciune în multe dintre aceste reguli, ele comunică într-un
mod subtil opusul temeliei solide a teologiei biblice, şi anume,
faptul că pângărirea este interioară, nu exterioară.

Astăzi, mulţi creştini sunt tot mai înspăimântaţi de secula -
rismul care se strecoară peste tot şi fac tot ce pot ca să se
protejeze pe ei şi familiile lor. Educarea copiilor acasă, precum şi
şcolile creştine sunt considerate adăposturi sigure şi locuri unde
sunt predate valorile care lipsesc din şcolile publice. Ca părinte
a cinci copii, şi eu încerc să-mi protejez copiii de rău; aceasta este
datoria mea ca tată şi, până la un punct, protecţia este necesară
pentru maturizarea copiilor mei. totuşi, m-am ferit întotdeauna
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de gândul că prin limitarea accesului lor la anumite persoane,
locuri şi lucruri pot reduce necurăţia copiilor mei, pentru că ei
poartă necurăţia oriunde merg. inimile lor decăzute îi însoţesc.

Dorinţa noastră ca părinţi pentru copiii noştri este ca ei să
ştie că frica de Dumnezeu – nu frica de cultură – este începutul
înţelepciunii (Proverbe 1:7). trebuie să fim atenţi care mesaj
despre pângărire îl credem. uneori tradiţiile noastre ne insuflă
o minciună diabolică.

Cum ne păzim ca să nu cădem pradă tradiţiilor care ne
denaturează teologia? Din nou, Biblia trebuie să fie ghidul şi
grila noastră, nu tradiţia. Deşi tradiţia poate avea o înfăţişare de
înţelepciune, veghează necontenit ca aceasta să nu afecteze
esenţa adevărului lui Dumnezeu. răul nu trebuie pus pe seama
surselor exterioare. uneori numeroasele noastre tradiţii con -
cepute să ne păstreze curaţi, pierd din vedere esenţa problemei
– inima omenească.

4. Tradiţia poate contribui la orbirea spirituală
matei ne spune că afirmaţia lui isus referitoare la pângărire i-a

supărat pe farisei (matei 15:12-14). Acest lucru arată modul în care
tradiţiile angajează emoţiile şi provoacă mânia. Fariseii au
considerat că isus i-a atacat pe nedrept şi s-au simţit foarte ofensaţi.
Probabil fariseii au fost atât de deranjaţi de cuvintele lui isus, încât
au plecat de acolo, deoarece nu mai sunt menţionaţi în acest pasaj.
Cu siguranţă ucenicii lui isus nu au înţeles impli caţiile afirmaţiilor
lui isus legate de pângărire. În orice caz, L-au confruntat.

Apoi isus a dublat ofensa atunci când i-a numit pe farisei
„răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu“ şi „călăuze oarbe“. Fariseii
credeau că sunt grâu; isus îi considera neghină (matei 13:40-42).
Fariseii erau convinşi că sunt călăuze pentru orbi (romani 2:19);
isus îi considera orbi. Deoarece Dumnezeu nu i-a plantat, ei vor
fi „smulşi“ din grădina Lui, a spus isus. Şi deoarece erau orbi,
oamenii îi urmau spre marea lor pieire.

Aceste cuvinte nu puteau răni mai adânc. Fariseii se
mândreau foarte mult cu strămoşii lor. Ei erau copiii lui Avraam.
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Erau plantaţi de Dumnezeu. mai mult, se considerau ghizii
spirituali ai lui israel a căror misiune era să-i conducă pe oameni
la lumină. totuşi, isus i-a asemănat cu neghina şi cu nişte
călăuzele oarbe. Au!

isus a arătat clar că tradiţiile fariseilor constituiau o problemă
mult mai serioasă decât şi-au imaginat ucenicii. Era periculos
pentru sănătatea lor spirituală să petreacă timp cu cei care
puneau semnul egalităţii între tradiţie şi adevăr. Acestea erau
cuvinte dure din partea unui Învăţător preocupat de ucenicii Lui.
A-i urma pe farisei, fie ei antici sau moderni, este mai periculos
decât ne dăm seama. tradiţiile, care formează o mare parte din
ceea ce se numeşte legalism, trebuie confruntate cu putere.

unul dintre cele mai sigure teste despre ceea ce credem cu
adevărat este descoperit de felul în care reacţionăm emoţional la
diferite situaţii. reacţiile emoţionale expun lucrările interioare
ale sufletului nostru. Care dintre tradiţiile noastre ne produc
mânie? Există tradiţii care au efect orbitor?

Cu câţiva ani în urmă la biserica pe care acum o păstoresc, a
apărut o controversă legată de serviciul de duminică seara.
Propunerea unora era să înlocuim serviciul de duminica seara
cu întâlniri în grupuri mici, crezând că acestea vor mări
participarea şi vor intensifica viaţa spirituală. sugestia acestei
tradiţii contemporane s-a ciocnit de o tradiţie mai veche şi
emoţiile au fost stârnite. În minţile unora, serviciul de duminica
seara era aproape sfânt; o ancoră în mijlocul mărilor furtunoase;
o legătură cu conservatorismul şi un obstacol în calea liberalis -
mului. A fost una dintre întâlnirile în care au putut fi măsurate
popularitatea lui Dumnezeu şi spiritualitatea noastră. Alţii erau
la fel de insistenţi afirmând că grupurile mici erau valul
viitorului, un mijloc necesar de educaţie spirituală.

Bănuiesc că puţini dintre cei implicaţi în dezbatere cunoşteau
originile serviciului de duminica seara. iniţial acesta a fost
conceput ca mijloc de-a ajunge cu Evanghelia la cei nemântuiţi.
De aceea a fost numit „serviciul evanghelistic de duminica seara“.
modalitatea folosită pentru a-i atrage pe „păcătoşi“ la aceste
servicii erau lămpile cu gaz, care au fost introduse devreme în
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biserici. Aceste lămpi erau o noutate şi de aceea îi atrăgeau pe
curioşi. Odată ce lămpile cu gaz îi atrăgeau pe oameni înăuntru,
predicarea Evangheliei îi conducea la Cristos. Prin urmare,
serviciul de duminica seara a început ca un experiment inovator
conceput pentru a promova evanghelizarea.11 Acum, mulţi ani
mai târziu, rareori există oameni nemântuiţi la serviciul de
duminica seara. Ei stau cuibăriţi confortabil în „băncile“ lor
urmărind vreun meci sau alte emisiuni tV.

undeva, în timp, serviciul de duminica seara şi-a schimbat
focalizarea, trecând de la evanghelizare la zidire spirituală.
Desigur, edificarea credincioşilor este un scop bun şi nu este
nimic greşit în a ţine serviciul de duminica seara. nu este nimic
greşit nici cu grupurile mici. Atât serviciul de duminica, seara
cât şi grupurile mici sunt doar tradiţii, metode omeneşti de a
îmbogăţi lucrarea bisericii. Dacă uităm acest lucru, ajungem orbi
şi putem risipi multă energie emoţională.12

Cum ne păzim ca să nu cădem pradă ofensei emoţionale şi
orbirii spirituale pe care le pot produce tradiţiile? În primul rând,
când începem să ne agităm cu privire la problemele religioase
despre care ştim că nu sunt porunci biblice, este timpul să facem
o pauză. trebuie să-i ascultăm pe cei care sunt de partea cealaltă.
Apoi trebuie să ne întrebăm dacă suntem îndreptăţiţi să ne
simţim ofensaţi sau Dumnezeu încearcă să ne atragă atenţia. În
continuare, trebuie să ne asigurăm că vieţile noastre sunt
călăuzite de Cuvântul lui Dumnezeu, nu de tradiţii omeneşti.
De ce? Pentru că a-i conduce pe oameni spre tradiţii, ca şi cum
acestea ar fi esenţa creştinismului, nu se deosebeşte cu nimic de
un orb care conduce un grup prin marele Canion.

În acelaşi timp, trebuie să fim pregătiţi să ofensăm dacă dorim
cu adevărat să-L urmăm pe isus. nu cred că trebuie să încercăm
să ofensăm; în schimb, trebuie să căutăm să fim cât mai
binevoitori şi mai răbdători posibil. Şi, cu siguranţă, niciodată nu
trebuie să înfruntăm tradiţiile cu un spirit trufaş. Puţine lucruri
sunt la fel de ofensatoare ca nişte tineri aroganţi care încearcă să
înlocuiască tradiţiile învechite cu tradiţii contemporane. Aceasta
este o ipocrizie proeminentă (şi foarte obişnuită astăzi).
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În sfârşit, trebuie să luăm seama să nu ne ataşăm de cei care
ne conduc cu tradiţii. Cred că sunt mulţi cei care pun accent mai
mare pe tradiţii decât pe adevăr. Oamenii tind să-i urmeze ca o
turmă pur şi simplu pentru că tradiţiile ne leagă de evenimente
semnificative din trecut. Ai grijă!

5. Tradiţiile pot sufoca slujirea eficientă
Potrivit lui isus, tradiţiile evreilor referitoare la spălarea

mâinilor nu numai  contraziceau adevărul scripturii cu privire la
pângărire, dar nici nu mai erau necesare (marcu 7:17-20). isus a
declarat că legile privitoare la mâncare din Vechiul testament
erau de atunci înainte înlăturate. implicaţia logică a lecţiei de
biologie a lui isus este că nici o mâncare, nici mâinile nespălate,
nici ulcioarele şi nici farfuriile nu pângăresc prin ele însele.
Putem mânca orice – carne de porc, creveţi sau carne de struţ!

Legile evreilor privitoare la mâncare au avut un scop teologic
pozitiv: să-i pună deoparte pe evrei ca poporul ales al lui
Dumnezeu (Levitic 11:44-45). Deci, de ce a schimbat isus aceste
lucruri? Dacă legile evreilor privitoare la mâncare ar fi rămas
valabile în timp ce Dumnezeu se ocupa de creşterea unei familii
globale conduse de Domnul isus Cristos – una care cuprindea
evrei, samariteni şi neamuri – atunci ar fi existat dezbinări de
neînlăturat şi lipsă de unitate. Legile privitoare la mâncare ar fi
fost întotdeauna un element care să amintească de caracterul
distinctiv (şi probabil superior) al evreilor. Legile privitoare la
mâncare şi tradiţiile care au rezultat din acestea ar fi sufocat de
tot lucrarea printre oamenii pierduţi din lume.

isus nu putea tolera acest lucru. Prin urmare, cu o singură
mişcare de condei, marcu a formulat implicaţia din cuvintele lui
isus, şi anume, că legile privitoare la mâncare au fost anulate
(v. 19). Aceasta a înlăturat una dintre cele mai mari piedici
pentru lucrarea eficientă pe care le-ar fi întâmpinat orice
evanghelist, plantator de biserici sau pastor evreu. Apropo, nu
este întâmplător faptul că exact următorul eveniment înregistrat
în Evanghelia după marcu ni-L prezintă pe isus vorbind cu o
femeie dintre neamuri (marcu 7:24-30). Dacă isus ar fi fost
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preocupat de probleme de dietă, ar fi evitat-o.
unul dintre cele mai mari pericole ale tradiţiilor este faptul că

acestea pot efectiv să blocheze noile lucrări conduse de Duhul
sfânt. De fapt, tradiţia este un ucigaş potenţial uriaş al lucrării,
deoarece tradiţiile tind să fie menţinute mult timp după ce şi-au
pierdut utilitatea. În mod ironic, unele dintre cele mai apreciate
tradiţii au început ca lucrări de avangardă pe care cineva a avut
curajul şi convingerea să le iniţieze.

Dă-mi voie să citez câteva exemple din tradiţiile noastre care
pot să sufoce lucrarea eficientă. stilul de muzică pe care noi îl
considerăm sfânt are un impact mare asupra lucrării. Dacă
credem că răul constă în ritmul, stilul, instrumentaţia, tempo-ul
sau volumul muzicii, este foarte probabil să nu putem câştiga
pentru Cristos o anumită subcultură (aceasta dacă ei nu renunţă
la „necurăţia“ lor şi ne îmbrăţişează tradiţiile). gândeşte-te la
orgă. Acest instrument a fost folosit pentru prima dată într-o
biserică nord-americană în 1703, nu mai devreme din cauza
opoziţiei celor cu rădăcini puritane. În cele din urmă, în 1770,
prima biserică puritană, probabil credincioşi care şi-au asumat
riscuri serioase, a achiziţionat o orgă!13 Prin alegerea muzicii şi a
instrumentelor pe care noi le considerăm acceptabile, putem să
ne limităm lucrarea. iar cei pe care îi rănim nu sunt numai cei
excluşi, ci şi cei consolaţi. A învăţa că un anumit tip de muzică
este sfânt ne sufocă înţelegerea spiritualităţii.

gândeşte-te la felul în care tradiţiile noastre referitoare la ora
începerii serviciului de duminica dimineaţa afectează slujirea
celor care stau în bănci. În cele mai multe biserici [americane]
serviciile de închinare de duminica dimineaţa încep la 10:30 sau
la 11:00. Leith Anderson scrie: „nu am muls niciodată o vacă...
Cei mai mulţi americani nu au muls niciodată o vacă. totuşi,
multe biserici încă încep întâlnirile de duminica dimineaţa la
ora unsprezece, oră aleasă iniţial ţinându-se seama de programul
fermierilor pentru mulsul vacilor“.14 Probabil lucrarea ar fi făcută
mai bine dacă întâlnirile bisericii ar începe sâmbăta seara la ora
opt sau duminica dimineaţa la opt. tradiţia, nu Dumnezeu, a
stabilit ora întâlnirilor noastre. Când programul de muncă şi de
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joacă din societate se schimbă, probabil că ar trebui schimbată
şi ora la care începem întâlnirile noastre de închinare.

Cum putem evita tendinţa de a lăsa tradiţia să sufoce lucrarea
eficientă? Din nou, trebuie să păstrăm tradiţia şi adevărul
separate în minţile noastre. Vom ajuta atât creşterea spirituală,
cât şi lucrarea atunci când facem deosebire între tradiţie şi
adevăr. Este înţelept să facem distincţie între cele două. În
continuare, trebuie să menţinem metodologia flexibilă astfel
încât să poată fi schimbată la nevoie. mesajul scripturii este cel
mai important şi nu trebuie schimbat. totuşi, metodele pot fi
negociate şi trebuie schimbate pentru a face o lucrare eficientă
în culturi care se schimbă. uneori facem opusul, compromiţând
mesajul pentru a se potrivi cu metodele noastre. Pentru a păstra
prioritatea lucrării mai mare decât a metodelor, trebuie să ne
dezvoltăm virtutea spirituală de a ne asuma riscuri. Acest lucru
nu este uşor pentru cei mai mulţi dintre noi, având în vedere
faptul că tradiţiile ne definesc zonele de confort.

ECHILIBRaREa TRaDIţIEI şI a aDEVăRuLuI
misiunea noastră ca urmaşi ai lui isus Cristos este să stabilim

un echilibru înţelept între adevărul lui Dumnezeu şi tradiţiile
omeneşti. Cum le putem echilibra pe cele două? În primul rând,
trebuie să recunoaştem că peste tot în jurul nostru există tradiţii.
Ele guvernează (de obicei inconştient) mare parte din vieţile
noastre şi determină în mare parte felul în care îi examinăm pe
ceilalţi. Astfel, trebuie să devenim conştienţi de efectul pe care
tradiţiile îl au asupra minţilor şi a vieţilor noastre. În al doilea
rând, nu trebuie să uităm niciodată că prin definiţie tradiţia este
opera omului. totuşi, noi tindem să confundăm tradiţia cu
adevărul, deoarece tradiţiile religioase sunt adesea susţinute cu
argumente şi texte biblice. Astfel, în timp, tradiţiile tind să
devină sfinte. trebuie să ne amintim adesea de sursa tradiţiilor
noastre şi să le tratăm ca fiind negociabile.

În al treilea rând, tradiţiile tind să întărească religia exteri -
oară, să se concentreze mai degrabă pe faptele exterioare decât
pe atitudinile inimii. Astfel, trebuie să fim atenţi la religia falsă
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şi la ipocrizia inimii pe care tradiţionalismul le poate genera
uşor. să rămânem recunoscători pentru tradiţii, dar să fim atenţi
la tradiţionalism. În al patrulea rând, este posibil să nu obţinem
ceea ce vedem în tradiţii. tradiţiile au o înfăţişare a înţelepciunii,
şi pentru că „par aşa de bune“, par corecte. totuşi, acestea pot
de natura subtil adevărul şi pot da un sentiment fals de neprihă -
nire. tradiţia poate contribui la orbirea spirituală şi poate avea ca
rezultat un mare rău spiritual. Astfel, este nevoie de discernă -
mânt atunci când avem de-a face cu tradiţiile vieţilor noastre.

În sfârşit, tradiţia poate fi unul dintre cei mai mari duşmani
a ceea ce doreşte să facă Dumnezeu. El este infinit de creativ şi
lucrează tot timpul în moduri neaşteptate şi minunate. totuşi,
se spune că ultimele şapte cuvinte ale bisericii sunt: „Până acum
nu am procedat niciodată aşa“. Când ne ţinem strâns de tradiţii,
avem tendinţa să sufocăm lucrarea. Este nevoie de curaj să
înfrunţi tradiţiile şi să te confrunţi aproape sigur cu opoziţia.
totuşi alternativa, înăbuşirea lucrării eterne, poate lipsi biserica
de iniţiativa şi binecuvântarea lui Dumnezeu.

Dumnezeu ne-a chemat să fim dedicaţi, nu neapărat să ne
simţim bine. Când tradiţiile bazate pe adevărul lui Dumnezeu
ajută la înaintarea lucrării, ele trebuie apărate. Dar atunci când
împiedică slujirea, trebuie reevaluate şi revizuite împreună cu o
verificare a inimii de către toţi cei implicaţi.
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Când Măsurile de proteCţie
devin eleMentul CentrAl

filmul Carele de foc prezintă povestea captivantă a lui Erid
Liddel, „scoţianul zburător“. În 1981, acesta a câştigat

premiul Oscar pentru cel mai bun film al anului. un hit
extraordinar al hollywood-ului, filmul şi-a câştigat spectatori
entuziaşti şi în rândul creştinilor, deoarece „Carele de foc“
promovează valori creştine ferme. În film, Liddell a câştigat
medalia de aur la Jocurile Olimpice din anul 1924 în cursa de 400
m, cursă la care nu fusese înscris iniţial. El a refuzat să participe
la proba la care era înscris, cursa de 100 m sprint, deoarece etapa
preliminară la care trebuia să participe era programată duminica,
„ziua Domnului“, iar el era un „sabatist“ convins. Puţini oameni,
laici sau religioşi, nu au lăudat caracterul, convingerile, curajul
şi, desigur, succesul lui Liddell!

Fără îndoială Liddell a acţionat cum i-a dictat conştiinţa şi
lucrurile au ieşit bine. Dar este abordarea lui obligatorie pentru
toţi creştinii sinceri? Dacă isus ar fi fost antrenorul lui Eric Liddell,
ce l-ar fi sfătuit în legătură cu alergarea în ziua de „sabat“? timp
de mii de ani, ţinerea sau păzirea sabatului a scos la iveală
convingeri religioase profunde. Şi aceasta a fost esenţa unei
practici fariseice foarte importante numită „protejarea Legii“.

Fariseii credeau din toată inima că Dumnezeu le-a spus să
protejeze Legea. mişna declară mandatul fariseilor: „moise a
primit Legea pe sinai şi a încredinţat-o lui iosua, iar iosua
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bătrânilor; bătrânii au încredinţat-o prorocilor; iar prorocii au
încredinţat-o bărbaţilor marii sinagogi. Ei au spus trei lucruri:
Fiţi precauţi în judecată; faceţi mulţi ucenici şi faceţi un gard în
jurul Legii ca s-o protejaţi“.1

Dumnezeu Şi-a descoperit voia astfel încât oamenii, încre -
zându-se în El şi ascultându-L, să devină sfinţi. Într-adevăr,
Legea, cea mai înaltă expresie a voii lui Dumnezeu, era esenţială
nu numai pentru viaţa spirituală a individului, ci şi pentru
supravieţuirea naţiunii. Aceasta exprima voia irevocabilă a lui
Dumnezeu pentru poporul său şi trebuia protejată, comunicată
şi respectată. totuşi, Legea neschimbătoare a lui Dumnezeu este
oarecum echivocă prin natura ei. Legea trebuie interpretată şi
aplicată în contexte culturale schimbătoare. Prin urmare, marii
învăţători ai evreilor şi-au asumat misiunea de a explica în
termeni specifici înţelesul Legii şi modul în care se aplică aceasta
în viaţă. Ei s-au simţit obligaţi moral să protejeze lucrurile sacre
şi să-i împiedice pe oameni să încalce poruncile lui Dumnezeu
din cauza igno ranţei, a indiferenţei sau a insolenţei. Acest proces
foarte preţuit a fost cunoscut sub numele de „protejare a Legii“.

stabilirea măsurilor de protecţie nu a fost un proces inde -
pendent şi întâmplător. Dimpotrivă, aceste măsuri erau stabilite
cu atenţie de cercetători eminenţi ai scripturii, recu nos cuţi ca
atare de oameni, conform mandatului din Deutero nom 17:8-11.
Aceste măsuri de protecţie nu au fost concepute ca să devină un
sistem rigid de dogme seci. Dimpotrivă, erau menite să ia
absoluturile Legii lui Dumnezeu şi să le facă aplicabile vieţii de
fiecare zi.

PRIMa MăSuRă DE PROTECţIE

În Biblie întâlnim măsuri de protecţie încă de la începutul rasei
umane. În genesa 3:3, Eva a conceput prima măsură de acest fel
pentru a proteja porunca lui Dumnezeu, atunci când a adăugat la
aceasta expresia „şi nici să nu vă atingeţi de el“. Probabil s-a
gândit (greşit) că cel mai bun mod de a evita fructul interzis era
acela de a ridica bariere de protecţie în jurul porun cilor lui
Dumnezeu. se pare că ea a crezut că ascultarea poate fi ajutată
dacă va fi mai strictă decât Dumnezeu. Procesul de protejare
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a început cu o simplă completare adusă Legii lui Dumnezeu.
Dată fiind natura noastră umană, măsurile de protecţie  s-ar

fi înmulţit foarte mult dacă ar fi fost implicaţi şi alţii în stabilirea
lor: „nu-l mirosiţi; nu-l priviţi; nu vă apropiaţi de el; izolaţi
partea aceea de grădină; construiţi un zid în jurul pomului
interzis“. Poate că în cele din urmă cineva ar fi decretat că pomul
trebuie tăiat şi dezrădăcinat! Deoarece libertatea lui Dumnezeu
era de temut, măsurile de protecţie  au ajuns în centrul atenţiei.

Prin măsura ei de protecţie, Eva a ignorat protecţia inimii pe
care Dumnezeu a oferit-o printr-o relaţie sinceră cu El. Astăzi
noi procedăm la fel. Ori de câte ori Dumnezeu ne dă o po run că
şi oamenii sinceri, ca noi, caută să se supună, se stabilesc măsuri
de protecţie, care înlocuiesc adesea o relaţie apropiată cu
Dumnezeu. Astfel de măsuri au ajuns atât de obişnuite în
peisajul nostru religios, încât de-abia le mai vedem.

NaTuRa MăSuRILOR DE PROTECţIE
Desigur, o măsură de protecţie sau un gard reprezintă o

graniţă. Potrivit dicţionarului, aceasta este „un mijloc de
protecţie; o barieră concepută să prevină evadarea sau
intruziunea sau să definească o limită“. În agricultură, gardurile
sunt construcţii de lemn,  metal etc. care au rolul de a proteja
animalele  să nu se rătă cească. gardurile ne dau sentimentul de
siguranţă, propri etate şi control. În termeni religioşi, gardurile
sau măsurile de protecţie sunt interpretări, explicaţii şi aplicaţii
omeneşti ale poruncilor biblice. scopul lor este (1) să protejeze
poruncile lui Dumnezeu şi (2) să-i împiedice pe oameni să le
încalce. trăind în interiorul acestor „garduri“, credem că putem
trăi în siguranţă înaintea lui Dumnezeu. De obicei, cei care
stabilesc măsurile de protecţie  sunt învăţători ai Bibliei bine
intenţionaţi. În general, oamenii religioşi cer ca învăţătorii lor
să definească măsuri de protecţie care să standardizeze
comporta mentul religios şi să uşureze ascultarea.

măsurile de protecţie diferă semnificativ de tradiţii, tema
capitolului anterior. următorul tabel ne va ajuta să scoatem în
evidenţă câteva diferenţe.
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Tradiţiile comparate cu măsurile de protecţie

pasaje-cheie: 
Matei 15:1-20;  Marcu 7:1-23

studiu de caz: 
Tradiţia spălării mâini lor

scopul tradiţiilor: 
Să promoveze şi să îmbogăţească slujirea

sursa tradiţiilor:
Lucrări (de obicei bazate pe texte clare 
din Scriptură) care au avut succes în trecut

Contribuţiile pozitive ale tradi ţiilor:
Menţin eficienţa în lucrare; oferă stabilitate şi
siguranţă; ne leagă de trecut

pericolele tradiţiilor: Pot favoriza religiile
false; pot contrazice subtil adevărul lui
Dumnezeu; pot contribui la orbirea spirituală;
au tendinţa de a pierde din vedere originea lor
umană; deseori se opun schimbării şi per -
petuează starea de fapt a lucru ri lor; tradiţia
este marele duşman potenţial 
al slujirii 

pasaje-cheie: 
Matei 12:1-14;  Marcu 2:23–3:6

studiu de caz: 
Măsuri de protecţie legate de Sabat

scopul măsurilor de protecţie: 
Să protejeze Legea şi să prevină neascultarea

sursa măsurilor de protecţie: 
Poruncile biblice care trebuie interpretate şi
aplicate practic

Contribuţiile pozitive ale măsurilor de
protecţie: Protejează de păcat; oferă
standarde şi structuri; îi împiedică pe oameni
să flirteze cu răul

pericolele măsurilor de protecţie: 
Pot să nu fie în d eplină concordanţă cu
Cuvântul lui Dumnezeu; pot denatura
priorităţile lui Dumnezeu; pot contrazice
bunul simţ şi practica; pot distrage atenţia de
la adevăratul scop al Legii; reprezintă marele
duşman potenţial al maturităţii

Activităţile fariseilor de stabilire a măsurilor de protecţie nu
au fost în nici o altă situaţie atât de pronunţate şi prolifice ca în
cazul sabatului. respectarea sabatului era esenţa sistemului
fariseic. Legile apărute în jurul sabatului erau voluminoase.
Judecând după spaţiul din mişna acordat sabatului, acesta este
cel mai important subiect pentru rabini.2 totuşi, concepţia lui
isus privitoare la Legea lui Dumnezeu şi la măsurile de protecţie
inventate de oameni era diferită de cea a fariseilor. În Evanghelii
sunt înregistrate şapte conflicte referitoare la sabat care au avut
loc între isus şi farisei.3 Aşa cum îţi poţi imagina, acestea i-au
iritat foarte tare pe farisei. Ei n-au putut pricepe de ce un „om
sfânt“, renumit, nu se supunea măsurilor lor „sfinte“ de protecţie.

tradiţii Măsuri de protecţie
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Conflictele privitoare la sabat au grăbit apariţia unui punct de
cotitură important în lucrarea lui isus. Înainte de evenimentele
relatate în matei 12, isus a reprezentat pentru farisei o noutate
care i-a iritat. De aici înainte, El a fost obiectul unei cercetări
atente intense şi în cele din urmă al crimei lor.

CuM S-au DEzVOLTaT MăSuRILE 
DE PROTECţIE REFERITOaRE La SaBaT

Conflictul referitor la sabat a început într-o sâmbătă, în
timpul primăverii în israel, în timp ce isus şi ucenicii săi treceau
pe lângă un lan de grâu. isus vorbea cu grupul lui de prieteni
despre odihnă, un subiect potrivit pentru sabat. ucenicilor le
era foame şi au smuls câteva spice din lanul pe lângă care
treceau. Aceasta era o activi tate normală pentru oamenii săraci,
dar nu în timpul sabatului! măsurile de protecţie evreieşti bine
stabilite interzi ceau astfel de activităţi. Şi fariseii au observat
acest lucru şi au luat atitudine.

Alături de tăierea împrejur şi legile privitoare la mâncare,
respectarea sabatului era una dintre cele trei mari simboluri ale
iudaismului. Prin urmare, fariseii au considerat activitatea
ucenicilor lui isus din ziua sabatului ca o mare ofensă. Cuvântul
lui Dumnezeu era clar: bazele sabatului au fost aşezate de
Dumnezeu la creaţie (genesa 2:1-3); „Adu-ţi aminte de ziua de
odihnă...“ era a patra şi cea mai lungă dintre Cele zece porunci
(Exod 20:8-11; Deuteronom 5:12-15). Odihna de sabat a fost un
semn dat de Dumnezeu lui israel, poporul legă mân tului lui
Dumnezeu, care îi deosebea de naţiunile înconjurătoare (Exod
31:12-17). mai mult, Dumnezeu le spusese prin moise că încălca -
rea sabatului era o ofensă capitală (numeri 15:32-36).

Cu toate acestea, nu era clar cum trebuiau aplicate poruncile
referitoare la sabat în societatea contemporană. Ce înseamnă
„adu-ţi aminte“? Când începe şi când se sfârşeşte „sabatul“? Cum
poate face cineva o zi „sfântă“? Şi, întrebarea cea mai complicată:
Ce se înţelege prin „muncă“? scriptura nu oferă instrucţiuni
detaliate cu privire la aspectele particulare ale respectării saba -
tului, iar pentru a face acest lucru şi mai dificil, cele două şcoli
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principale ale fariseismului se contraziceau în multe puncte
sensibile. Poruncile referitoare la sabat, la fel ca majoritatea
celor 613 porunci din Vechiul testament, păreau că cer explicaţii
şi imploră aplicaţii practice. La urma urmelor, credincioşii
doreau să ştie unde erau în relaţia lor cu Dumnezeu. Astfel a
început un efort major al fariseilor şi al rabinilor lor de a defini
sabatul şi de a explica poporului lui Dumnezeu ce însemna un
comportament potrivit sau nepotrivit în timpul sabatului.

Probabil, deşi această problemă nu apare în textul biblic, isus
şi ucenicii săi au umblaseră prea mult în acea zi. rabinii au
hotărât că o plimbare în ziua sabatului nu trebuia să depăşească
o jumătate de milă [circa 800 m; n.tr.] depărtare de casa celui
care se plimbă sau merge undeva. Ei nu au ajuns în mod arbitrar
la această cifră, ci, prin cercetarea atentă a scripturilor şi combi -
narea ingenioasă a textelor, au ajuns la o distanţă sigură de
călătorie, fără să „încalce Legea lui Dumnezeu“.4

totuşi, ce înţelegem prin „casă“? Această întrebare este puţin
mai complicată. Există vreo excepţie, vreo portiţă? Desigur! Şi
aceste excepţii au fost stabilite cu o precizie caracteristică
fariseilor. Cineva putea să redefinească limitele casei lui şi astfel
să mărească lungimea călătoriei pe care o putea face în ziua
sabatului. sau putea plasa diferite obiecte peste drum, de
exemplu, o sfoară,  şi astfel să-şi mărească dimensiunile „casei“.
mai mult, rabinii au hotărât că practicarea unor activităţi, cum
ar fi fierberea unui ou, făcea din locul acela „locuinţa“ cuiva. De
asemenea, se puteau conecta mai multe case, formând un fel de
casă comunală care într-adevăr era foarte mare, mărind în mod
convenabil distanţa pe care o puteau parcurge în ziua sabatului.

totuşi, ofensa specifică pentru care isus şi ucenicii săi au fost
traşi la răspundere nu a fost distanţa pe care au parcurs-o, ci
„lucrarea“ pe care au făcut-o în ziua sabatului. rabinii au stabilit
că în ziua de sabat sunt interzise treizeci şi nouă de activităţi.
ucenicii lui isus au fost implicaţi în cel puţin patru dacă nu în
mai multe dintre activităţile interzise în mod explicit în ziua
sabatului.5 Când i-au văzut pe ucenicii lui isus „smulgând spice
de grâu“ în ziua sabatului, fariseii şi-au exprimat îngrijorarea.
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Pentru ei această activitate a ucenicilor lui isus era ilegală: „uite
că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului“
(matei 12:2b). isus încălcase „Legea“.

CONTRIBuţIILE POzITIVE 
aLE MăSuRILOR DE PROTECţIE

măsurile de protecţie pot fi utile. În primul şi în primul rând,
ele îi pot proteja şi instrui pe cei inocenţi şi imaturi. Părintele nu
se gândeşte să îi permită copilului său accesul liber la o sobă
fierbinte, la o stradă aglomerată sau la un obiect fragil de sticlă.
În timp ce scriu această carte, eu am un copil mic în casă. noi am
stabilit nişte măsuri de protecţie referitoare la anumite locuri
strategice pentru a-l împiedica să cadă pe scări, să se apropie de
lucruri periculoase sau scumpe şi să meargă în locuri în care nu
are voie. Aceste măsuri ne sunt de mare ajutor. ne micşorează
temerile şi ne măresc libertatea părintească, fără să menţionez
faptul că lui seth îi protejează viaţa şi trupul. Astfel de măsuri
sunt bune şi necesare pentru protecţia copiilor. măsurile de
protecţie religioase îi protejează pe cei imaturi. Deseori, din
cauza lipsei lor de cunoştinţe şi experienţă, copiilor şi tinerilor
trebuie să le vorbim în termeni concreţi pentru ca ei să ne poată
înţelege şi asculta.

mai mult, măsurile de protecţie pot avea o funcţie psihologică
pozitivă. Oamenii nu pot face faţă eficient ambiguităţii şi liber -
tăţii continue. Faptul că ştim ce să facem şi ce să nu facem ne dă
siguranţă; ştiind unde ne aflăm ne dă un sentiment de satis facţie,
chiar de control într-o lume complexă. măsurile de protecţie
personală stabilite împreună cu Dumnezeu şi bazate pe conştiinţa
şi convingerile cuiva sunt încurajate în scriptură (romani 14–15).
măsurile de protecţie ne pot oferi barierele de care avem nevoie în
mod individual pentru o viaţă echilibrată şi ne ajută să spunem
„nu“ ispitelor care sunt captivante şi totuşi greşite.

De asemenea, uneori măsurile de protecţie ne ajută să avem
un sentiment de respect amestecat cu teamă şi uimire faţă de
Lege. Frica poate fi o protecţie dată de Dumnezeu. măsurile de
protecţie a Legii ne ajută să ne păzim de rău şi să promovăm
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ordinea socială. Ele sunt o parte a harului lui Dumnezeu acordat
tuturor oamenilor. multe dintre măsurile noastre de protecţie
ne slujesc prin faptul că ne limitează înclinaţia spre păcat. Ele
îmi protejează domeniile slabe ale vieţii. scot în evidenţă
pericolele potenţiale ale activităţilor care par nedăunătoare.
numeroasele măsuri de protecţie din copilăria mea, pe care de
obicei nu le încălcam de frică, m-au scutit de multe probleme şi
au redus numărul cicatricelor din viaţa mea. De exemplu, în
timpul liceului, am evitat substanţele care îmi puteau altera
mintea. Frica de pedeapsă şi de pierderea autocon trolului m-au
păzit de dependenţa care m-ar fi putut răni pe mine şi pe alţii.

În plus, măsurile de protecţie pot ajuta la formarea obiceiu -
rilor pozitive, care consolidează modurile de viaţă evlavioase.
multe obiceiuri, ca de exemplu cel al timpului zilnic de părtăşie
cu Dumnezeu, individual sau în grup, pot fi utile. isus Însuşi,
deşi a încălcat unele măsuri de protecţie impuse de farisei, s-a
supus altor măsuri de protecţie. scripturile arată implicit că isus
a frecventat sinagoga, posibil regulat, deşi Legea nu cerea aceasta
în mod specific. totuşi, obiceiurile bune pot fi întotdeauna
pervertite. Dedicarea poate degenera în obligaţie. Frecventarea
bisericii poate deveni o obişnuinţă legalistă.

Astfel, măsurile de protecţie pot avea o funcţie valoroasă în
vieţile şi comunităţile noastre religioase. Probabil acestea sunt o
adaptare necesară la decăderea firii pământeşti. totuşi, deseori
măsurile de protecţie conţin pericole spirituale importante pe
care isus a avut grijă să le sublinieze.

PERICOLELE 
MăSuRILOR DE PROTECţIE

nici un om dintre toţi câţi au trăit vreodată pe pământ nu a
fost mai preocupat de neprihănire ca isus. Asemenea fariseilor,
El a vrut să-i păzească pe oameni de durerea păcatului. Cu toate
acestea, isus a avut câteva obiecţii foarte importante referitoare
la măsurile lor de protecţie. interacţiunea lui isus cu fariseii din
matei 12:1-14 scoate în evidenţă şase pericole ale măsurilor de
protecţie născocite de oameni.
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1. Sunt incompatibile cu Scriptura
Este posibil ca măsurile noastre de protecţie să nu fie în

conformitate cu întreaga învăţătură a Cuvântului lui Dumnezeu.
În matei 12, isus i-a confruntat mai întâi pe fariseii iubitori de
scripturi cu faptul că măsurile lor de protecţie referitoare la
sabat nu erau cu totul biblice. Deşi aceste măsuri erau stabilite
pe baza unor texte biblice clare, uneori acestea nu corespundeau
întregului sfat al Cuvântului lui Dumnezeu.

Cred că isus, predicatorul itinerant, i-a şocat pe învăţătorii
Bibliei din vremea sa când a spus: „Oare n-aţi citit ce a făcut
David, când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el? Cum a
intrat în Casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile pentru punerea
înaintea Domnului pe care nu-i era îngăduit să le mănânce nici
lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor?“ (vv. 3-4). isus
făcea referire la un eveniment din istoria lui israel relatat în 1
samuel 21:1-6. David, împăratul uns al lui israel, fugea de
împăratul saul şi s-a dus la nob unde se afla Cortul întâlnirii în
vremea aceea. Ajuns acolo, l-a minţit pe Ahimelec, marele preot,
în legătură cu misiunea sa şi acesta i-a dat din pâinile care
fuseseră luate de dinaintea Domnului. Ahimelec i-a dat aceste
pâini în pofida restricţiilor din Levitic 24:5-9; i-a dat pâini sfinţite
deoarece nu avea pâine obişnuită. se prea poate ca acest
eveniment să fi avut loc într-o zi de sabat deoarece pâinile puse
înaintea Domnului tocmai fuseseră înlocuite. (În fiecare sabat,
douăsprezece pâini proaspete le înlocuiau pe cele de dinainte.)

În mod clar, David a călcat Legea scrisă, dar nu a fost învinuit
ca şi călcător de lege. uneori există excepţii de la reguli, excepţii
bazate pe nevoi omeneşti legitime şi pe statutul „călcătorului de
lege“. isus i-a avertizat pe farisei să aibă grijă să nu tragă concluzii
pe care să le numească biblice, bazându-se pe date incomplete.
În plus, Cel care a încălcat măsura de protecţie a fariseilor
referitoare la sabat nu a fost nimeni altul decât fiul lui David!

În acest domeniu, unele măsuri de protecţie de-ale noastre
nu sunt mai puţin deficitare din punct de vedere biblic decât cele
ale fariseilor. Deseori ceea ce noi prezentăm ca fiind corect din
punct de vedere biblic nu este aşa dacă examinăm toate dovezile,
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dar de multe ori nu recunoaştem aceasta. Considerăm că
măsurile noastre de protecţie sunt date de Dumnezeu şi le
investim cu autoritate divină; scoatem în evidenţă şi exagerăm
anumite pasaje, dar omitem altele. una dintre marile ironii ale
stabilirii măsurilor de protecţie este aceasta: cei mai rodnici în
această artă sunt cei mai convinşi că sunt oameni ai Cărţii.

De exemplu, facem liste şi comunicăm textele biblice care
condamnă consumul de alcool şi acestea sunt numeroase, dar în
mod curios, uităm să menţionăm versetele nu puţine la număr
care permit sau chiar laudă consumul de „băuturi tari“.6 suntem
cu totul îndreptăţiţi să scoatem în evidenţă pericolele şi
înşelăciunea alcoolului, precum şi consecinţele potenţial
devastatoare ale acestuia.7 totuşi, trebuie să ne ferim să con -
cepem o apărare complicată a abstinenţei de la băuturile
alcoolice folosind măsurile de protecţie ca metodă. Deşi
avertizarea împotriva alcoolului este utilă şi complet biblică,
unele măsuri de protecţie degenerează în răstălmăciri, omiteri şi
denaturări importante ale scripturii. Ce îi învaţă aceasta pe
oamenii care au ajuns să aibă încredere în noi când descoperă în
scriptură dovezi care contrazic exegeza noastră biblică „corectă“?
Libertatea oferă întotdeauna potenţialul pentru abuz, dar şi
oportunitatea dezvoltării convingerilor corecte şi a caracterului. 

Diferitele măsuri de protecţie referitoare la închinare sunt de
asemenea şubrede dacă luăm în considerare întreaga învăţătură
a Cuvântului lui Dumnezeu. De exemplu, în mediul în care am
crescut eu dansul era o activitate interzisă. ispitele sexuale au
determinat recurgerea la această măsură şi am ajuns să apreciez
protecţia pe care mi-a oferit-o. În scriptură, dansul este asociat
uneori cu răul (vezi Exod 32:19; matei 14:6).8 totuşi, interdicţia
general valabilă privitoare la dans nu este sprijinită de scriptură.
Dumnezeu crede că trupul poate fi folosit corect în celebrare şi
în închinare. mai mult, noi cităm pasajele referitoare la
reverenţa în închinare, dar nu spunem nimic despre pasajele
care vorbesc despre celebrarea zgomotoasă cu „chimvale
zângănitoare“ (vezi 1 Cronici 13:8; Psalmul 150:5). stabilirea unor
măsuri de protecţie rigide ne poate transforma în gânditori
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critici, nu în oameni care se supun scripturii şi sunt conduşi de
Duhul sfânt. Foarte probabil că isus ar pune mâna pe cleşte şi ar
îndepărta o parte din „gardurile“ noastre, exact aşa cum a făcut
cu fariseii în urmă cu două mii de ani.

2. Este posibil ca aceste măsuri de protecţie să ignore
lucrările speciale şi excepţiile
măsurile de protecţie concepute de oameni pot eşua în

recunoaşterea lucrărilor investite cu autoritate divină şi a
excepţiilor. uneori circumstanţele impun ca măsurile concepute
pentru protecţia omului să fie încălcate. isus le-a arătat fariseilor
că anumite lucrări investite cu autoritate divină pot ignora
măsurile de protecţie concepute de oameni. Astfel, poliţiştii din
zilele noastre devin „călcători de lege“ când trec pe roşu la
semafor pentru a-şi face datoria şi a-i păzi pe oameni de rău.

isus a apelat iarăşi la scriptură, de această dată la Pentateuh
(numeri 28:9-10). El a spus: „sau n-aţi citit în Lege că, în zilele
de sabat, preoţii calcă sabatul în templu şi, totuşi, sunt
nevinovaţi? Dar Eu vă spun că aici este unul mai mare decât
templul“ (matei 12:5-6). tehnic, preoţii călcau Legea în fiecare
sabat prin a-şi îndeplini slujbele, dar nimeni nu-i acuza că nu
păzeau sabatul. natura slujbei lor ca lideri de închinare înaintea
lui Dumnezeu le cerea să încalce măsurile de protecţie ale
sabatului. Prin urmare, există motive întemeiate de a „încălca“
regulile sabatului. mai mult, Dumnezeu – Cel care a făcut
sabatul – are tot dreptul să ignore regulile sabatului.

unele dintre măsurile noastre de protecţie, la fel ca măsurile
fariseilor, limitează în mod greşit slujirea lui Dumnezeu şi
slujirea oamenilor. Acesta se întâmplă când măsurile interzic
ceea ce Dumnezeu permite sau încurajează. gândeşte-te la
închina rea comună şi la ceea ce cerem corului sau celor ce slujesc
prin muzică. noi definim în mod subiectiv care este muzica
„sfântă“ şi care este „seculară“. Apoi stabilim măsuri de protecţie
potrivite cu vârsta noastră, subcultura în care trăim, educaţia
primită, gusturile muzicale, teologia şi concepţia noastră despre
Dum nezeu, moştenirea denominaţională şi aşa mai departe.
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Învăţăm să asociem anumite ritmuri şi instrumente cu anumiţi
oameni şi anumite mişcări şi astfel catalogăm acel fel de muzică
cores punzător sau nu din punct de vedere spiritual. noi spunem
sluji torului care se ocupă de muzică în biserică ce fel de muzică
să scoată din repertoriul de închinare.

noi trebuie să-i permitem lui Dumnezeu să ne spună care
sunt gusturile Lui muzicale fără să Îl forţăm să accepte măsurile
noastre de protecţie. Din Psalmi, extraordinara carte de cântări
inspirată de Dumnezeu, aflăm ce tipuri de instrumente preferă
El (Psalmul 150) şi îngăduinţa Lui pentru repetiţie (Psalmul 136).
Această carte de imnuri arată clar că Dumnezeu nu este
părtinitor în ceea ce priveşte conţinutul teologic şi nici nu este
potrivnic emoţiilor, cum sugerează unii. Psalmul 95, un pasaj
clasic referitor la închinare, ne îndeamnă să ne bucurăm de
măreţia Lui, să-L slăvim pentru bunătatea Lui faţă de noi şi să
răspundem la Cuvântul Lui. nu suntem nici înţelepţi, nici biblici
dacă alegem o faţetă a închinării şi o divinizăm. mă întreb câte
oportunităţi de slujire au fost pierdute deoarece măsurile de
protecţie inventate de oameni  au împiedicat  slujirea anumitor
tipuri de oameni?

3. Pericolul uitării priorităţilor lui Dumnezeu: oamenii
isus i-a mustrat pe fariseii din vremea sa (vv. 7-8) deoarece

măsurile de protecţie inventate de om pot să denatureze
priorităţile lui Dumnezeu. uneori acestea înlocuiesc relaţiile cu
ritualurile, slujirea cu programele şi mila cu sacrificiile. Alteori,
problemele sociale importante sunt cufundate într-o mare de
trivialităţi religioase. uneori măsurile de protecţie sfidează
priorităţile lui Dumnezeu. Este posibil ca acestea să subordoneze
mila sau compasiunea ce sunt o prioritate divină, unor ritualuri
care stabilesc norme pentru comportamentul exterior. 

isus i-a mustrat din nou pe farisei folosind scriptura. Aici El
a citat Osea 6:6 şi a scos în evidenţă priorităţile lui Dumnezeu:
„Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă: «milă voiesc, iar nu jertfe» n-aţi
fi osândit pe nişte nevinovaţi. Căci Fiul omului este Domn şi al
sabatului“ (vv. 7-8). regulile fariseilor privitoare la sabat au
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evoluat atât de mult, încât limitau actele de compasiune şi chiar
îi condamnau pe cei care le făceau. Dumnezeu a pus întotdeauna
compasiunea mai presus de ritualuri, dar ei au inversat
priorităţile lui Dumnezeu.

uneori şi măsurile noastre de protecţie sfidează priorităţile
lui Dumnezeu. De exemplu, gândeşte-te la „timpul zilnic de
părtăşie“. Cunoscut şi ca „timpul devoţional“, acesta a devenit o
parte obligatorie a rutinei unui bun creştin. De timpuriu în viaţă
am tras concluzia că dacă într-o zi nu-mi ţineam timpul
devoţional, Dumnezeu era ofensat. (te rog, ţine cont de faptul că
sunt în totul de acord cu timpul petrecut singur cu Dumnezeu.
De fapt, cred că una dintre cele mai mari pierderi ale bisericii
creştine din America zilelor noastre este timpul zilnic de părtăşie
cu Dumnezeu.) măsurile de protecţie arătau când trebuia ţinut
un asemenea timp devoţional („dimineaţa, la prima oră“) şi cât
de lung trebuia să fie acesta (cel puţin „şapte minute cu Dum ne -
zeu“). memorarea Bibliei era o necesitate la fel cum a fost şi
„studiul biblic inductiv“ după ce mi-a fost prezentată această
metodă. Formula de rugăciune AmmC (adorare, mărturisirea
păcatelor, mulţumire şi cerere) mi-a oferit o măsură de protecţie
utilă pentru a-mi organiza viaţa de rugăciune şi pentru a mă
asigura că nu am omis nimic esenţial.

Fiind un credincios care muncea din greu să fie bun,
rezultatul acestor măsuri de protecţie exterioare în viaţa mea a
fost faptul că urmăream mecanic un regim de timp devoţional,
aproape ţinând un cronometru şi o listă în mână pentru a mă
asigura că am alocat timpul necesar fiecărei activităţi. Când
reuşeam să-mi ţin timpul zilnic de părtăşie, mă simţeam bine.
Când nu reuşeam, mă simţeam vinovat. Dar mi-a scăpat din
vedere faptul că „timpul de părtăşie“ nu trebuia să fie un scop în
sine, ci un mijloc pentru atingerea unui scop. Am ajuns să învăţ
că Dumnezeu doreşte dedicarea mea, nu timpul meu de
părtăşie; El îmi vrea inima, nu doar timpul meu. Dacă măsurile
de protecţie ne ajută să împlinim scopul lui Dumnezeu, atunci
sunt folositoare. Însă dacă nu ne ajută, atunci pot fi dăunătoare.
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uneori, chiar şi măsurile de protecţie ale căsniciei creştine pot
să inverseze priorităţile lui Dumnezeu. noi am conceput
formule pentru o căsnicie de succes şi am creat aşteptări mari
care duc adesea la frustrare. Ceea ce se pierde într-un mod ciudat
în această mare de nemulţumire este dedicarea simplă, spiritul
slujitor, iertarea şi harul, virtuţi care se află extrem de sus pe
scara priorităţilor lui Dumnezeu. „intimitatea“ a devenit scopul
suprem, iar „credincioşia şi dragostea“ nu mai sunt suficiente.
soţii şi soţiile par mai preocupaţi de „relaţii mai profunde“ decât
de slujirea simplă reciprocă. Şi oamenii sunt atât de preocupaţi
de starea sufletului lor, încât trăiesc mizerabil, închişi în ei înşişi
în loc să trăiască pentru Cristos şi pentru alţii.

4. Pericolul de a uita cine deţine controlul
Apoi, ca lovitură finală asupra măsurilor de protecţie ale

fariseilor, isus s-a autodeclarat Domn al sabatului. El a făcut şi
înainte aluzie la faptul că El era Fiul lui David (vv. 3-4) şi un preot
mai mare decât templul (v. 6). Acum El face o declaraţie
mesianică directă numindu-se pe sine Însuşi „Domn al sabatului“
(v. 8). mesia are privilegiul să hotărască cum trebuie petrecută o
zi la planificarea căreia participase. Este culmea aroganţei ca
oamenii să-i spună lui Dumnezeu cum să respecte măsurile
noastre de protecţie. trebuie să fie exact invers. Dumnezeu
trebuie să ne spună ce a vrut să spună prin sabat şi felul în care
trebuie petrecută această zi.

Dumnezeu Îşi păstrează dreptul de a-Şi interpreta poruncile
şi chiar să le schimbe dacă doreşte. Desigur, El face acest lucru
în concordanţă cu natura, promisiunile şi planul Lui. Cu toate
acestea, uneori măsurile de protecţie omeneşti religioase nu
reuşesc să ia în considerare schimbările divine. Este greşit să-L
învăţăm pe Dumnezeu ce poate face şi ce nu, în special atunci
când vorbește clar despre un subiect. Însă noi facem exact acest
lucru cu unele dintre măsurile noastre de protecţie. De exemplu,
Dumnezeu a dat pentru o vreme legi privitoare la mâncare
(Deuteronom 14:1-21) şi apoi a anulat necesitatea lor (marcu
7:14-23; Fapte 10; 1 timotei 4:1-5). Dar unii încă susţin respectarea
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legilor privitoare la mâncare pe care Dumnezeu le-a desfiinţat în
mod clar. mai mult, creştinii se află deseori în fruntea acţiunilor
politice pentru aşa-numitele „legi puritane“ care interzic
deschiderea magazinelor în zilele de duminică. Odihna face
parte din ritmul universului pe care l-a creat Dumnezeu. Cu
toate acestea, noul testament spune că respectarea sabatului
nu este obligatorie în nicio formă legalistă (romani 14:1-12;
Coloseni 2:8-17). norma noului testament este exersarea liber -
tăţii responsabile în Cristos, nu o întoarcere la Legea lui moise.

5. Pericolul ca aceste măsuri de protecţie să nu fie 
aplicate întotdeauna într-un mod logic sau coerent
uneori măsurile de protecţie nu ţin seama de bunul simţ şi

nici nu sunt aplicate  consecvent. Ele pot chiar să expună lipsa
noastră fundamentală de omenie. În matei 12:9-13, fariseii L-au
pus la încercare pe isus folosind pentru aceasta un om bolnav
care era prezent în sinagogă. Potrivit regulilor rabinice,
vindecarea era permisă în ziua sabatului numai dacă viaţa
persoanei respective era în pericol.9 totuşi, dacă vindecarea
putea aştepta, se conta pe o amânare pentru a menţine integri -
tatea sabatului. În mod evident, un om cu mâna uscată nu era
într-o situaţie care să-i ameninţe viaţa. măsura de protecţie  era
clară. se va supune isus măsurii lor de protecţie, sau o va sfida?

Pornind de la practica obişnuită şi bunul simţ, isus le-a pus
fariseilor o întrebare simplă: „Ce faceţi când o oaie cade într-o
groapă în ziua sabatului?“. Întrebarea a fost pusă în aşa fel pentru
că isus se aştepta ca ei să permită „lucrarea“ de scoatere a oii din
groapă. isus a arătat în mod implicit că fariseii preţuiau mai mult
animalele decât fiinţele umane şi interesele economice mai mult
decât preocupările sociale. uneori măsurile fariseice de protecţie
nu numai că contraziceau scriptura, ci ele sfidau și bunul simţ
şi practica obişnuită.

tot aşa, unele dintre măsurile noastre de protecţie sunt cu
totul necorespunzătoare şi prosteşti. În anii 1960 şi 1970, pur tarea
părului lung de către bărbaţi era o mare problemă şi era
considerat un simbol evident al răzvrătirii. Versetul  1 Corinteni
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11:14 era menţionat în mod regulat de la amvon. („nu vă învaţă
chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să poarte părul
lung?“). totuşi, nu-mi amintesc să fi văzut vreodată vreo repre -
zentare artistică a lui isus sau a unui contemporan de-al său, în
care El să fie tuns foarte scurt sau chiar chel. În picturi isus este
înfăţişat întotdeauna cu părul lung. Cu toate acestea, cei care
arătau ca isus au fost numiţi hippy. nimeni nu a încercat vreodată
să-mi explice această ciudăţenie. mai mult, când cinematografele
erau singurele locuri în care puteau fi vizionate filmele produse
la hollywood, a fost interzisă în mod consecvent vizionarea
filmelor prin măsuri de protecţie. Cu toate acestea, când au
apărut camerele video şi acum inter netul, aplicarea măsu rilor de
protecţie a devenit din ce în ce mai dificilă. Încă mai încercăm să
ne protejăm folosind sistemele de clasificare a filmelor.

6. un rezultat opus: robia
isus a adus sabatul la intenţia iniţială a lui Dumnezeu şi a

oferit o interpretare divină atunci când a declarat: „De aceea este
îngăduit a face bine în zilele de sabat“ (v. 12b). De asemenea, în
pasajul paralel din marcu 2:27 citim: „sabatul a fost făcut pentru
om, iar nu omul pentru sabat“. măsurile de protecţie ale fari sei -
lor au ajuns la punctul de plecare. Ceea ce Dumnezeu a conceput
iniţial ca un dar pentru fiinţele omeneşti a devenit o închisoare
prin arta stabilirii măsurilor de protecţie. sabatul, conceput ca un
timp care să-i ajute pe oameni să-L vadă mai bine pe Dumne zeu,
a fost transformat în ceva care îi împiedica să vadă.

Deseori măsurile de protecţie nu reuşesc să prindă inima şi
planul lui Dumnezeu şi ele ne pot distrage atenţia de la ceea ce
trebuie să protejeze. măsurile de protecţie ale fariseilor
referitoare la sabat au transformat o zi concepută de Dumnezeu
pentru odihnă, aducere aminte, meditaţie, bucurie şi reînnoire,
într-o zi a regulilor şi legilor înguste care căutau nod în papură.
Binecuvântarea a devenit o povară (vezi isaia 58:13-14). sabatul
a fost conceput de Dumnezeu pentru a promova slujirea, nu ca
să o limiteze.



respectarea măsurilor de protecţie

Multe reguli şi coduri de viaţă pot fi respectate prin 
eforturi omeneşti. Noi, creştinii, putem respecta măsurile de 
protecţie pe care le stabilim fără o motivaţie corectă, dar unele
porunci ale lui Dumnezeu nu sunt atât de uşor de împlinit. 
Deseori pentru respectarea acestora este nevoie de împuterni-
cire divină. În locul efortului uman, ele necesită dependenţă de
Dumnezeu.

Este posibil ca măsurile de protecţie să ne conducă la 
Dumnezeu, dar ele nu ne pot face sfinţi. Trebuie să fim atenţi ca
măsurile de protecţie să nu devină un substitut pentru relaţia cu
Dumnezeu. Respectarea măsurilor de protecţie nu ne ţine în
mod obligatoriu aproape de Dumnezeu. Creştinul care creşte 
se încrede în Dumnezeu şi ascultă de El cu ajutorul Duhului lui
Cristos – aşa ne învaţă Scripturile (Ioan 15:4-5; 16:7-8, 14).

Romani 14–15 şi 1 Corinteni 8–10 ne prezintă câteva
principii pe care trebuie să le respectăm şi anumite distincţii pe
care suntem sfătuiţi să le facem în timp ce umblăm pe această
cale cu Cristos şi pentru El. În mod clar, viaţa creştină a fost
concepută să fie o viaţă neprihănită, nu tensionată. Măsurile de
protecţie ne învaţă subtil că Dumnezeu vrea „să mergem la
sigur“, în loc să umblăm prin credinţă. Respectarea măsurilor de
protecţie, la fel ca  salvarea aparenţelor, dă rezultate doar o vreme.
Dar trăirea în puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne poate
susţine şi 
împuternici zi de zi.

Aşa cum ne spune marcu 3:5, isus s-a mâniat pe farisei şi a
fost mâhnit de împietrirea inimii lor, împietrire cauzată și de
măsurile lor de protecţie. Acuzarea, nu mila, i-a motivat. În
spatele întrebării lor era dorinţa de a condamna, nu dorinţa de
a învăţa. isus a refuzat să fie limitat de astfel de măsuri de
protecţie neevlavioase şi iraţionale. El putea aştepta până
duminică, dar a refuzat! Prin urmare, a vindecat mâna omului
chiar acolo în faţa fariseilor, chiar în sinagogă şi chiar în ziua de
sabat!
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tot aşa, este ceva obişnuit ca limitele noastre omeneşti să
scape din vedere intenţia iniţială şi spiritul poruncii lui
Dumnezeu şi chiar să le contrazică. De exemplu, măsurile de
protecţie sexuală reprezintă subiectul multor cărţi creştine
populare pentru adolescenţi. numite standarde divine, acestea
propun uneori diferite lungimi pentru îmbrăcăminte, mărimea
distanţei pe care cei doi trebuie să o păstreze între ei când sunt
împreună, tipurile permise de contact fizic, timpul şi locul în
care cei doi pot fi împreună, diferite abordări ale curtării şi aşa
mai departe. Deseori dorinţa lui Dumnezeu referitoare la curăţia
trupului şi a sufletului se pierde într-un labirint de restricţii şi
cerinţe ce trebuie îndeplinite. măsurile de protecţie pot fi
respectate în ce priveşte comportamentul în timp ce ne împo -
trivim purităţii prin atitudine. Limitările pe care eu le-am
respectat m-au protejat de răul comportamental şi de conse -
cinţele lui, lucru pentru care sunt cât se poate de recunoscător.
Cu toate acestea, măsurile de protecţie nu au reuşit nici să-mi
strunească curiozitatea, nici să-mi dezvolte discernământul.
Deseori gândirea şi practica deficitară ajung predo minante în
minţile „credincioşilor“, luând locul adevăratei neprihăniri.

mai mult, noi avem o mulţime de măsuri de protecţie
separatiste susţinute de o serie de texte biblice clare, cum ar
fi: „nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi“
(2 Corinteni 6:14-18) şi: „Prieteniile rele strică obiceiurile bune“
(1 Corinteni 15:33). Astfel de avertismente nu au fost concepute
de Dumnezeu ca să elimine relaţiile noastre cu cei păcătoşi, prin
care aceştia să ajungă să-L cunoască pe Cristos şi să fie mântuiţi
(ioan 17:14-19; 1 Corinteni 5:9-13). mai mult, măsurile de pro tecţie
referitoare la frecventarea bisericii, cum ar fi: „să nu pă răsim
adunarea noastră“ (Evrei 10:25) tind să ne facă mai preocupaţi
de participarea la serviciile bisericii decât de relaţiile în care să
fie posibilă darea de socoteală reciprocă; mai preocupaţi de
trupurile vii aşezate pe băncile bisericii decât de cuvintele vii
care încurajează dragostea şi faptele bune (Evrei 10:24). Şi în
mod regulat îi judecăm pe oameni pe baza nerespectării
măsurilor de pro tecţie referitoare la serviciile de duminica
dimineaţa, de duminica seara şi de miercurea seara.
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uneori, gândurile noastre devin asemenea unor închisori care
militează împotriva facerii binelui. Este posibil ca Dumnezeu să
ne cheme să încălcăm intenţionat aceste măsuri de protecţie
pentru a face bine. Este posibil să fim nevoiţi să încălcăm
măsurile de protecţie care ne împiedică să facem evanghelizare
în locurile în care se află „păcătoşii“. Este posibil să fim nevoiţi
să ne ridicăm împotriva „gardurilor“ ideologice care ne
împiedică să ajungem la cei săraci şi nevoiaşi.

STaBILIREa uNuI ECHILIBRu ÎNTRE 
LIBERTaTE şI MăSuRILE DE PROTECţIE

una dintre ironiile ciudate legate de fiinţele umane este aceea
că noi dispreţuim măsurile de protecţie pe de o parte, dar pe de
altă parte suntem și încântaţi de acestea. Pe de o parte, cântăm:
„nu mă limita“, în timp ce pe de altă parte nu putem stabili destul
de repede măsurile de protecţie. strigăm „Libertate!“ şi
construim „garduri“, inventăm măsuri de protecţie. ideea de a
nu avea măsuri de protecţie este înfricoşătoare pentru societate
şi indivizi, dar aceasta pare să-i înnebunească de-a dreptul pe
oamenii religioşi. Dintre toţi oamenii din lume, probabil noi,
oamenii religioşi, suntem cei mai înclinaţi spre stabilirea unor
măsuri de protecţie. Acestea ne fac să ne simţim în siguranţă,
definesc ce este acceptabil pentru noi şi ce nu este; acestea ne
motivează şi ne protejează şi tot ele ne ajută să ţinem scorul atât
pentru noi, cât şi pentru alţii. totuşi, cea mai bună îngrijire a
oilor nu se poate realiza cu ajutorul gardurilor, a măsurilor de
protecţie, ci printr-o relaţie cu un păstor bun. unul dintre
semnele maturităţii creştine este capacitatea de a găsi libertatea
în Cristos şi de a trăi o viaţă de dragoste. Dar cum facem acest
lucru? Şi aici isus ne poate da câteva indicaţii.

Nevoia – şi provocarea – de a găsi libertatea
interacţiunea lui isus cu fariseii a demonstrat că eliberarea de

măsurile de protecţie nu a fost uşoară. Când măsurile de
protecţie au fost încălcate, au sărit scântei de ambele părţi
(matei 12:2, 10-14). Încălcarea măsurilor de protecţie îi face pe
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oamenii religioşi extrem de nervoşi. În cazul lui isus, mânia i-a
dus pe farisei până la ucidere. Deşi isus a întâmpinat opoziţie şi
mai înainte,10 aici ni se spune pentru prima dată că fariseii „s-au
sfătuit cum să-L omoare pe isus“ (matei 12:14)! găsesc că acest
lucru este straniu, dar adevărat, şi anume: încălcarea măsurilor
de protecţie a determinat o reacţie atât de radicală din partea
fariseilor. trebuie să recunoaştem că, uneori, ucenicul lui Cristos
trebuie să încalce măsurile omeneşti de protecţie şi să rişte să fie
înţeles greşit şi chiar să suporte mânia altora pentru a-L urma pe
El şi a face bine.

Pe lângă pericolele măsurilor de protecţie pe care isus le-a
scos în evidenţă în interacţiunea Lui cu fariseii, măsurile de
protecţie tind să înlocuiască libertatea în Cristos cu rigiditatea şi
legalismul. Ele pot înlocui subtil împuternicirea divină cu
eforturile omeneşti. măsurile de protecţie pot deveni încercări
umane de a evita neascultarea fără a avea o credinţă autentică.
De obicei, măsurile de protecţie pot fi respectate dacă cineva se
străduieşte cu adevărat. sunt concepute astfel încât să poată fi
păzite şi să dea sentimentul de automulţumire. Cu toate acestea,
împlinirea multora dintre poruncile lui Dumnezeu necesită
ajutor supranatural. Ele nu pot fi respectate prin eforturile
noastre proprii. (Vezi „Calea cea dreaptă“, pagina 161.)

Deşi este posibil ca măsurile de protecţie să îi ajute pe cei
imaturi să găsească stabilitate în viaţa creştină, ele au valoare
minimă în stimularea adevăratei maturităţi. Pe termen lung,
măsurile de protecţie nu dau rezultate. Dacă ajung elementul
central al vieţilor noastre, este mult mai probabil ca acestea să ne
ducă mai degrabă la legalism decât la închinarea adevărată. Şi
atunci când dau rezultate, măsurile de protecţie pot falsifica
superficial lucrarea Duhului sfânt şi să-L facă să nu mai fie
necesar. mai mult, măsurile de protecţie, deşi produc siguranţă,
nu dezvoltă discernământul. robert C. roberts comentează:

Este ceva confortabil în a reduce creştinismul la o listă de lucruri
pe care să le faci sau să nu le faci, indiferent dacă lista aceasta
provine dintr-un fundamentalism absurd sau dintr-un liberalism
absurd: întotdeauna ştii unde te afli şi acest lucru reduce
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anxietatea. O astfel de listă are avantajul că nu ai nevoie de
înţelepciune. nu trebuie să gândeşti subtil sau să iei decizii grele.
nu trebuie să te raportezi personal la un Domn iubitor şi exigent.11

găsirea echilibrului
Cum putem trăi practic, stabilind în viaţa noastră un echilibru

între libertate şi măsurile de protecţie? 
În primul rând, trebuie să recu noaştem valoarea măsurilor de

protecţie, în special pentru cei tineri şi imaturi. niciunul dintre
noi nu poate trăi fără limite şi nici nu trebuie. Limitările sunt
bune pentru noi; ele ne ajută şi ne protejează. Ele oferă structura
şi călăuzirea de care au nevoie cei care încă nu pot face alegeri
responsabile (da, chiar şi ucenicii tineri ai lui Cristos). De
asemenea, ele oferă bariere utile pentru a ne ţine sub control
înclinaţia spre păcat. 

În al doilea rând, trebuie să învăţăm să facem deosebire între
măsurile de protecţie omeneşti şi poruncile divine. trebuie să
ne împotrivim tendinţei de-a acorda măsurilor de protecţie
aceeaşi autoritate ca şi scripturii. Contrar opiniei publice, ele nu
sunt acelaşi lucru şi nu trebuie confundate. trebuie să fim atenţi
tot timpul ca să nu adăugăm preferinţele personale la Cuvântul
lui Dumnezeu şi să le prezentăm ca fiind biblice. 

În al treilea rând, trebuie să căutăm să înţelegem ce a dorit
Dumnezeu să spună prin fiecare dintre poruncile pe care le
găsim în Cuvântul său. Deseori măsurile de protecţie ne înde -
părtează de voia lui Dumnezeu în loc să ne apropie de ea. O cale
bună de-a ajunge la esenţa poruncilor lui Dumnezeu este să
încercăm să le expri măm, în special pe cele negative, în termeni
pozitivi. Ce bine încearcă Dumnezeu să protejeze? Dacă fariseii
ar fi făcut aceasta cu poruncile sabatului, probabil că nu ar fi
stabilit unele dintre măsurile de protecţie pe care le-au stabilit.

În al patrulea rând, trebuie să ne opunem puternicei ispite de
a generaliza măsurile de protecţie personală. Ceea ce este un
comportament înţelept, protector pentru mine, nu este obliga -
toriu normativ pentru alţii. nu trebuie să căutăm să aplicăm  şi
altora măsurile noastre de protecţie. 
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În al cincilea rând, măsurile de protecţie sunt însoţite
întotdeauna de pericolul transferării încrederii noastre de la
Dumnezeu la resursele omeneşti. măsurile de protecţie dau
rezultate! Ele pot şi adesea îi ajută pe oameni să trăiască ceea ce
pare a fi o viaţă evlavioasă. Ele ne ţin în frâu răzvrătirea şi ne
ajută să ne stabilim obiceiuri spirituale bune. Dacă măsurile de
protecţie ne ajută să creştem în dependenţa noastră faţă de
Dumnezeu şi în apropierea de El, acestea sunt de folos. Cu toate
acestea, măsurile de protecţie pot deveni uşor înlocuitori
superficiali pentru adevărata neprihănire. trebuie să ne ferim să
păream evlavioşi fără să privim în interiorul nostru.

În final, trebuie să căutăm să ne învingem teama de libertate
pe măsură ce creştem în Cristos. una dintre caracteristicile celor
care trăiesc prin Duhul este aceea că nevoia de lege (şi de măsuri
de protecţie) scade (galateni 5:22-25). trebuie să fim destul de
curajoşi ca să ne privim pe noi înşine în oglinda Cuvântului lui
Dumnezeu. trebuie să căutăm să avem o relaţie reală cu Domnul
isus Cristos, nu o „neprihănire proprie pe care mi-o dă Legea“
(Filipeni 3:9-10). Procedând astfel vom ajunge foarte probabil să
ne simţim mai confortabil în prezenţa ambiguităţii. nu vom mai
înlocui o supunere sinceră faţă de Dumnezeu cu un sistem. Când
Dumnezeu, nu măsurile de protecţie, devine centrul vieţii
noastre, vom găsi libertatea şi calea spre maturitatea creştină.



Când sepArAtisMul ne duCe
pe o CAle greşită

una dintre cele mai urâte expresii din vocabularul nostru
religios este caracter lumesc şi forma ei de adjectiv, lumesc.

Potrivit definiţiei bisericeşti, caracterul lumesc este antiteza
caracterului dumnezeiesc, a evlaviei. Acesta evocă în mintea
noastră imagini ale oamenilor păcătoşi şi ale locurilor murdare,
ale practicării activităţilor interzise, ale renunţării la credinţă,
ale măsurilor de protecţie şi ale tradiţiilor. Cei pe care îi cata -
logăm drept lumeşti, s-au lepădat de credinţă, şi-au compromis
principiile şi au căzut sub vraja celui rău. Când cineva este numit
lumesc, persoana respectivă poate deveni obiectul cenzurii şi
probabil al disciplinării în biserică. 

În mod instinctiv, persoanele şi instituţiile religioase
identifică şi cataloghează ceea ce este lumesc prin punerea
următoarelor întrebări: Cu cine te asociezi? Unde îţi petreci
timpul? Ce faci sau ce nu faci? În majoritatea cazurilor,
întrebarea de ce nu este relevantă. Pur şi simplu se presupune că
cei care se asociază cu oamenii lumeşti, în locuri lumeşti şi fac
lucruri lumeşti, trebuie să fie lumeşti. scopul unei persoane
spirituale este să fie sepa rată, nu să facă parte din mediul secular
în care trăieşte. În această chestiune, fariseii, atât cei vechi cât şi
cei noi, sunt categorici.

Din nefericire, viaţa separată, la fel ca tradiţiile şi măsurile de
protecţie bine intenţionate, ne poate îndepărta de slujirea după
voia lui Dumnezeu. De fapt, separarea poate încuraja păcatul!
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De asemenea, aceasta poate inhiba slujirea. Vom vedea acest
lucru atât în vieţile fariseilor, cât şi în vieţile noastre.

Cuvântul fariseu derivă dintr-un cuvânt aramaic care
înseamnă „pus deoparte“.1 Fariseii se străduiau din răsputeri să
fie consideraţi oameni care se separau pe ei înşişi de păcat pentru
a sluji lui Dumnezeu şi, în general, publicul îi vedea în felul
acesta. În primul rând, fariseii s-au separat de elenişti (susţină -
torii culturii greceşti) şi de romani. s-au distanţat de pângărirea
care rezulta din contactul cu neamurile şi cu samaritenii. mai
mult, s-au separat de ceilalţi cetăţeni ai lui israel care nu ţineau
Legea aşa cum o ţineau ei. Esenţa fariseismului era dorinţa
sinceră de a se separa de păcat pentru a se dedica lui Dumnezeu.

CHEMaREa La SEPaRaRE
Şi noi astăzi dispreţuim ceea ce e lumesc şi vrem să ne separăm

din motive evlavioase (şi biblice). Cei mai mulţi dintre cei care
cunosc scriptura pot să aducă argumente împotriva caracterului
lumesc şi în favoarea separatismului, a separării de majoritate.
Dumnezeu l-a ales pe israel pentru a fi poporul Lui special, o
naţiune sfântă, separată de societăţile neevlavioase înconjurătoare
(Exod 5–6). Când mânia lui Dumnezeu era gata să se manifeste,
Dumnezeu le-a spus lui moise şi lui Aaron: „Despărţiţi-vă din
mijlocul acestei adunări“ (numeri 16:21). După secole de trăire în
compromis, poporul lui israel, sub conducerea lui Ezra, a promis
să se separe de „necurăţia neamurilor“ (Ezra 6:21; 9:1-2; neemia
10:28-31). isus i-a numit fericiţi pe cei ce sunt prigoniţi de societate
din cauza lui Cristos (Luca 6:22). Şi în rugăciunea sa de mare
Preot (ioan 17), isus afirmă scopul pe care îl doreşte pentru
ucenici: să fie în lume, dar să nu facă parte din ea.

tot astfel, şi epistolele par să recomande separatismul. „nu
vă înşelaţi: «tovărăşiile rele strică obiceiurile bune»“ (1 Corinteni
15:33) şi „De aceea: «ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei»,
zice Domnul“ (2 Corinteni 6:17) sunt două pasaje pauline des
citate în favoarea separatismului. 2 Corinteni 6:14–7:1, pasajul în
care ni se porunceşte: „nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit“,
reprezintă probabil pasajul cel mai cunoscut despre separare.
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De asemenea doi apostoli au emis următoarele avertismente,
citate adesea: „nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume“ (1 ioan
2:15) şi „Feriţi-vă de orice se pare rău“ (1 tesaloniceni 5:22).

totuşi, toată această argumentare în favoarea separării sfinte
are câteva scăpări importante. În primul rând, separarea contra -
zice spiritul Vechiului testament. Planul lui Dumnezeu pentru
israel nu a fost să întrerupă orice contact cu păgânii, ci să
slujească lui Dumnezeu fiind „lumina naţiunilor“ (isaia 42:6-7;
49:6; Luca 2:32). mai mult, fiecare pasaj citat ca argument
pentru separatism, aşa cum voi explica mai târziu, are altă
semnificaţie decât ceea ce se crede de obicei când este luat în
considerare contextul. Dar cel mai grăitor e separatismul fals al
fariseilor ce a intrat într-un conflict serios cu isus Cristos, omul-
Dumnezeu. Cuvin tele şi faptele lui isus au constituit o
provocare serioasă pentru  noţiunile predominante ale
caracterului lumesc. Într-adevăr, isus, standardul suprem de
neprihănire, ne-a oferit un model şi ne-a învăţat cum să fim mai
umani, nu mai puţin umani.

O DEFINIţIE POTRIVITă
Cheia înţelegerii lui isus şi a fariseilor se află în definiţia

caracterului lumesc. Biblia defineşte caracterul lumesc pentru
noi în 1 ioan 2:15-16: „nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume.
Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Căci
tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi
lăudăroşia vieţii, nu este de la tatăl, ci din lume“. De aceea, a avea
un caracter lumesc înseamnă a urmări în viaţă plăcerea, bunurile
materiale şi mândria. Aceasta înseamnă a trăi pentru satisfacerea
dorinţelor firii pământeşti, satisfacerea dorinţei după lucrurile
materiale şi gâdilarea eului. Conceptul de caracter lumesc are
de-a face în totalitate cu poftele neevlavioase (iuda 18-19). De
aceea, caracterul lumesc este mai mult o chestiune de scop al
vieţii, decât de oameni, locuri şi realizări.

Caracterul lumesc nu este cel mai bine definit în funcţie
persoanele cu care cineva îşi petrece timpul, de locurile în care
merge şi de ceea ce face sau nu face. Din nefericire, această
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definiţie greşită a caracterului lumesc a fost acceptată, fără să-şi
de seama, de cei mai religioşi oameni care au căutat cu adevărat
să umble cu Dumnezeu. (Aminteşte-ţi că premisa acestei cărţi
este aceasta: fariseii îi reprezintă pe oamenii religioşi care îşi iau
în serios credinţa, nu pe cei care sunt ocazional dedicaţi lui
Dumnezeu.) uneori, păcatul este încurajat şi slujirea este
subminată în moduri subtile şi nevăzute prin definirea falsă a
caracterului lumesc. În loc să abordăm scopul duhovnicesc de a
fi „în lume, dar nu din lume“ (ioan 17:14-18), noi am oscilat între
separatism pe deoparte şi antinomianism – o desconsiderare a
poruncilor lui Dumnezeu – pe de altă parte. uneori modul
nostru de viaţă şi setul nostru de valori nu diferă într-un mod
considerabil de echivalentele laice ale acestora (suntem „din
lume“). Şi totuşi, nu ne raportăm bine la necredincioşi (nu
suntem „în lume“).

RELaţIa LuI ISuS Cu LuMEa
isus, întotdeauna modelul corect pe care trebuie să-L urmăm,

a dat dovadă de un tip corect de caracter lumesc. Adevăratul
caracter pământesc înseamnă că noi ne asociem liber cu oamenii
acestei lumi fără să ne compromitem integritatea. isus este
modelul perfect pentru acest fel de caracter lumesc. matei 9:9-
13 ne oferă o imagine minunată a caracterului lumesc al lui isus.
În continuare, vrem să răspundem pe baza acestui pasaj la
următoarele cinci întrebări:

1. Cu cine s-a asociat isus?
2. unde a mers?
3. Ce anume L-a făcut pe isus atât de atrăgător şi eficient 

în relaţiile sale cu oamenii din lume?
4. Cum a fost primit isus de oamenii religioşi?
5. De ce a făcut isus ceea ce a făcut?

Alte texte relevante (Luca 7:36-50; 15:1-32; 19:1-10) vor completa
înţelegerea noastră privitoare la caracterul lumesc al lui Cristos.
Vom examina raţionamentul acţiunilor lumeşti ale lui isus şi
rezultatele acestora. Şi vom încerca să facem aplicaţii potrivite
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pentru zilele noastre, pentru noi, care căutăm să călcăm pe
urmele paşilor Domnului nostru şi să nu cădem în capcanele
fariseilor. Vom face aceasta deoarece lumea noastră are mare
nevoie de oameni realişti, aşa cum a fost isus!

Isus S-a întâlnit cu oamenii păcătoşi
O statistică citată des în aceste zile în cercurile evanghelice

afirmă că la aproximativ doi ani după ce o persoană Îl primeşte
pe Cristos, toţi prietenii acelei persoane sunt creştini.2 Această
statistică conţine o veste bună: noul convertit s-a detaşat de
legăturile păcătoase de altădată şi şi-a format relaţii importante
cu fraţii lui credincioşi. Dar această statistică conţine şi o veste
rea: creştinii s-au îndepărtat chiar de oamenii pe care încearcă
să-i câştige pentru Cristos. Domnul isus nu a făcut acest lucru,
dar se pare că fariseii îl făceau şi se aşteptau ca Învăţătorul să
procedeze la fel.

isus s-a asociat cu oameni care făceau parte din categorii
sociale foarte diverse. A avut relaţii cu oamenii „pioşi“ şi cu cei
proscrişi, cu cei bogaţi şi cu cei săraci, cu bărbaţii şi cu femeile,
cu cei învăţaţi şi cu oamenii obişnuiţi, cu „bisericoşii“ şi cu cei
care nu ar fi trecut niciodată pragul bisericii. Şi-a petrecut
majoritatea timpului cu ucenicii Lui, a petrecut mult timp cu
mulţimile şi o parte din timp cu diferite persoane. s-a dedicat
evreilor, concetăţenii săi, dar a interacţionat şi cu samaritenii şi
cu neamurile. isus Şi-a petrecut cea mai mare parte din timp cu
ucenicii săi dedicaţi, o parte din timpul său cu oamenii religioşi
şi mult timp cu păcătoşii. Acest timp pe care isus l-a petrecut cu
păcătoşii i-a iritat nespus de mult pe separatişti.

Asocierea lui isus cu oamenii care aveau o reputaţie proastă
era binecunoscută. A fost numit „om mâncăcios şi băutor de vin,
un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor“ (matei 11:19). matei 9
ni-L prezintă pe isus mergând acasă la matei, probabil un agent
vamal, unde cinează cu alţi vameşi şi păcătoşi. Din perspectiva
fariseilor, oamenii din această categorie erau dispreţuiţi şi puşi
pe acelaşi nivel cu tâlharii.3 slujba de vameş şi de strângător de
impozite implica colaborarea cu romanii pe care evreii îi urau,
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îmbogăţirea pe seama fraţilor evrei şi neglijarea Legii, care putea
aduce cu sine expulzarea din sinagogă. Astfel, matei şi prietenii
lui erau trădători, nepatrioţi, jecmănitori bogaţi, păcătoşi
imorali şi proscrişi spiritual.

De asemenea, isus a fost numit „prieten al... păcătoşilor“.
Cuvântul păcătoşi era un termen general pentru oamenii cu
reputaţie proastă, care nu ţineau nici Legea, nici tradiţiile bătrâ -
nilor. Această categorie îi includea pe cei imorali, nereligioşi şi
iresponsabili. Aceşti oameni nu frecventau sinagoga şi nici nu li
s-ar fi permis dacă ar fi încercat. Ca şi vameşii, „păcătoşii“ erau
proscrişi cultural. Probabil ei ar putea fi asemănaţi la extrem cu
proxeneţii şi cu prostituatele moderne, traficanţii de droguri,
membrii mafiei sau motocicliştii rebeli. iar la capătul „mai puţin
păcătos“, ei se pot compara cu petrecăreţii entuziaşti, oamenii
împătimiţi de sex, consumatorii de substanţe care produc
dependenţă şi afaceriştii necinstiţi.

relaţia  lui isus cu lumea a implicat contacte semnifica tive şi
voite cu oamenii nereligioşi şi păcătoşi. În Evanghelii, combinaţia
„vameşi şi păcătoşi [sau curve]“ este caracteristică pentru „oameni
cu o reputaţie proastă“ (matei 11:19; 21:31-32; Luca 15:1). Deseori,
isus Îşi petrecea timpul cu oameni rău famaţi – vameşi locali ca
matei, vameşi şefi ca Zacheu, femeia păcătoasă care i-a uns
picioarele cu mir dintr-un vas de alabastru în Luca 7:36-50,
samariteanca din ioan 4:1-42, o femeie căsătorită de multe ori şi
femeia adulteră din ioan 8:1-11. misiunea lui isus era „să caute şi să
mântuiască ce era pierdut“ (Luca 19:10). Astfel, dezvoltarea unor
relaţii autentice de prietenie cu oamenii şi tratarea lor ca oameni
a constituit esenţa planului său de acţiune.

Desigur, contactele semnificative cu oamenii nereligioşi sunt
însoţite de pericole. A sta în compania sfinţilor şi a le cere
păcătoşilor să-şi pună în ordine acţiunile şi viaţa este o abordare
mult mai prudentă decât să rişti pe de o parte respingerea şi
înţelege rea greşită, iar pe de altă parte să te expui ispitelor. Dar
oare ucenicii trebuie să-i abandoneze pe cei pierduţi şi să ignore
porunca „Duceţi-vă...“ din marea trimitere (matei 28:19)? nu.
urmând exemplul lui Cristos, de dragul lui Cristos, creştinii nu-i
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pot abandona pe „păcătoşii“ societăţii. nu trebuie să ne separăm
de ei, să fugim speriaţi de ei şi nici să-i privim de sus, de pe poziţia
oamenilor neprihăniţi. În schimb ucenicii trebuie, la fel ca isus,
să caute să stabilească relaţii autentice de prietenie cu ei şi să-i
trateze ca oameni. A fi deschis sau sociabil asemenea lui Cristos
înseamnă a avea contacte semnificative cu oamenii păcătoşi.

ISuS S-a DuS aCOLO uNDE ERau PăCăTOşII
În sport, una dintre cele mai preţioase resurse este aşa-numi -

tul „avantaj de a juca acasă“. Echipa care joacă acasă se bucură de
mulţi suporteri care o încurajează şi se simte confortabil pe
propriul stadion sau teren. De asemenea, membrii acestei echipe
sunt odihniţi şi în formă pentru că au dormit în patul cu care
sunt obişnuiţi şi au mâncat acasă. Fără îndoială, cele mai multe
echipe au rezultate mult mai bune atunci când joacă pe terenul
propriu. În acelaşi fel, noi preferăm ca păcătoşii să vină la noi în
biserică – şi chiar aşteptăm deseori ca lucrul acesta să se
întâmple. Vrem să-i întâlnim pe terenul nostru, acolo unde ne
simţim confortabil şi putem profita de avantajul de a fi acasă.

Dar cum a procedat isus? El s-a dus acolo unde locuiau
oamenii, acolo unde aceştia se simţeau confortabil. El le-a
invadat terenul acordându-le „avantajul de-a juca acasă“. in loc
să-i cheme la El, isus s-a dus la cei pierduţi. nu trebuie să-i
urmăm exemplul?

În matei 9:9-10, Îl găsim pe isus în acţiune întâlnindu-se cu
oamenii. La începutul capitolului, isus trece pe uliţele Capernau -
mu lui, apoi se opreşte la taraba unui vameş şi în cele din urmă
merge acasă la matei. Într-o zi obişnuită din viaţa sa, isus a mers
pe stradă, a fost la locul de muncă al unui vameş şi apoi acasă la
acesta. El nu a fost nici la templu, nici la sinagogă. El s-a dus
acolo unde erau oamenii cu care dorea să interacţioneze, acolo
unde aceştia se simţeau cel mai bine.

Când isus s-a oprit la locul de muncă al lui matei, probabil că
unii au ridicat din sprâncene pentru că nu avea ce să caute acolo.
Dar faptul că isus a intrat în casa lui matei – împreună cu
prietenii acestuia, „vameşii şi păcătoşii“ – i-a scandalizat de-a
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dreptul pe fariseii care au văzut lucrul acesta. Pe timpul lui isus,
a intra în casa cuiva nu însemna acelaşi lucru ca pentru noi
astăzi. Acordarea ospitalităţii implica acceptare, prietenie şi
înţelegere. Oamenii din vremea lui isus îşi alcătuiau cu mare
atenţie „lista de invitaţi“ pentru că reputaţia lor era în joc.
Oamenii şi locurile puteau fi pângărite. Oferirea şi acceptarea
ospitalităţii transmitea mesaje culturale clare. Când a acceptat
invitaţia lui matei de a sta la masă cu el şi cu prietenii săi, isus a
afirmat clar: „Eu îi accept pe aceşti oameni“. Confruntaţi cu o
asemenea ofensă, fariseii nu au mai putut tăcea. 

Dar Învăţătorul avea o strategie în ceea ce făcea. Când
renunţăm la „avantajul de-a juca acasă“, barierele sunt îndepăr -
tate mai repede; în acelaşi timp tind să se stabilească legături
emoţionale mai strânse şi este comunicat un sentiment al
acceptării.  Dacă mergem la ei, oamenii pierduţi se simt mult
mai liberi şi înţeleg mai clar că ne pasă de ei. Dispoziţia noastră
de a ne întâlni cu ei pe terenul lor poate distruge prejudecăţi,
dărâma bariere şi îi poate impresiona profund.

Bineînţeles că sunt necesare anumite precauţii atunci când îi
vizităm pe cei pierduţi spiritual. Pentru aceasta este nevoie de
înţelepciune. Exercitarea neatentă a libertăţii în Cristos îi poate
influenţa negativ pe alţii (romani 15; 1 Corinteni 8–10). De aseme -
nea este adevărat că noi putem fi uşor influenţaţi de presiunea
oamenilor din jurul nostru şi a locului în care ne aflăm la un
moment dat. Astfel, deşi esenţa caracterului relaţional al lui isus
este ducerea Evangheliei la păcătoşi, acolo unde aceştia lucrează,
se joacă şi stau, în această abordare sunt necesare câteva precauţii.
nu trebuie să mergem în locuri în care conştiinţa noastră este
compromisă, unde ispita este prea mare pentru a îndura; sau acolo
unde credem că suntem imuni la păcat (1 Corinteni 10:12).
Conştiinţa poate fi educată, dar nu trebuie niciodată încălcată.
De exemplu, cei care se luptă cu consumul de substanţe care
produc dependenţă nu trebuie să frecventeze barurile sau să
petreacă timp cu traficanţii de droguri.

Bineînţeles că există situaţii în care putem să-i invităm pe
necredincioşi la biserică. totuşi, este trist că pentru cei mai mulţi
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„păcătoşi“ biserica este ultimul loc unde s-ar duce dacă ar avea
nevoie de ajutor. Autorul Philip Yancey a istorisit felul în care un
prieten de-al lui, care lucra cu oamenii străzii din Chicago, a
învăţat acest adevăr.

O prostituată a venit disperată la el – nu avea casă, sănătatea îi era
şubredă, nu avea cu ce cumpăra hrană pentru copilul ei de doi ani.
În timp ce femeia îşi descria starea, prietenul meu a întrebat-o dacă
s-a gândit vreodată să apeleze la biserică pentru ajutor. O expresie
de şoc şi de scepticism sincer a apărut pe faţa ei. „La biserică!“ a
strigat ea. „Ce să caut acolo? Ei m-ar face să mă simt mai rău decât
mă simt acum!“4

Din nefericire, biserica este rareori cunoscută ca un loc al
harului. În general, păcătoşii nu vin la noi. 

Porunca „Duceţi-vă...“ pe care ne-a dat-o Cristos nu a fost
revocată. Probabil noi ca şi biserică avem nevoie de mai puţine
programe de biserică şi de mai multă echipare şi încurajare de a
ne implica în lucrarea de zidire a relaţiilor autentice de prietenie
cu oamenii în afara zidurilor bisericii. De asemenea, putem avea
o atitudine curtenitoare faţă de persoanele cărora vrem să le
vorbim despre isus. Oamenii par a fi atât uimiţi, cât şi înmuiaţi
atunci când dăm dovadă de cea mai simplă bunătate arătându-ne
interesaţi de ei chiar în locul în care se află.

MaNIFESTaREa aTITuDINILOR 
şI a aCţIuNILOR aTRăgăTOaRE

Într-o zi, când Îl voi întâlni pe isus în cer, vreau să-L întreb: „Ce
te-a făcut atât de atrăgător pentru oamenii din lume?“ De ce era
isus pe lista de oaspeţi a oamenilor din lume când aceştia
organizau ospeţe? Eu nu sunt! Din contră, când află (uneori prea
târziu) că sunt pastor, oamenii îşi dau toate silinţele, gesticulând
în multe feluri, pentru a-şi arăta partea lor „spirituală“. Ce anume
din felul lui isus de a fi i-a făcut pe păcătoşi să-i caute compania?
Aşa cum întreabă Yancey: „Cum a reuşit El, singura Persoană
perfectă din istorie, să-i atragă pe imperfecţii renumiţi?“5

scriptura nu răspunde la această întrebare. Dar ştim atâta:
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Când isus i-a spus lui matei: „Vino după mine“, el a făcut acest
lucru; iar când isus a fost invitat acasă la matei, El a fost „sufletul
petrecerii“. Ceva din isus L-a făcut dorit de păcătoşii din vremea
sa. Care a fost acest lucru? Ce L-a făcut pe isus, personificarea
sfinţeniei, atât de atrăgător pentru neevlavioşi? Atitudinea şi
acţiunile sale au prezentat interes pentru mulţi din publicul larg. 

În primul rând, isus a luat deseori iniţiativa. s-a autoinvitat la
ospeţe; cel puţin în cazul lui matei şi al lui Zacheu (Luca 19:5).
Faptul că isus i-a căutat i-a dezarmat. În al doilea rând, prin
dorinţa sa de a interacţiona cu păcătoşii pe terenul lor, isus a
dărâmat bariere şi a cultivat relaţii între cei consideraţi proscrişi
spiritual. În al treilea rând, isus a fost întru totul autentic şi
natural, caracteristici pe care noi le apreciem. El a fost sincer,
fără să aibă nici un plan ascuns. El nu avea nimic de vânzare şi
nu încerca să le dovedească nimic păcătoşilor (nici să obţină ceva
de la ei). În mod liber, isus Şi-a împărtăşit caracterul uman şi a
găsit lucruri comune cu o mulţime de oameni. sunt sigur că isus
asculta cu atenţie, iubea cu adevărat şi era un prieten ade vărat.
Astfel de atitudini atrag întotdeauna. El nu avea prejudecăţi, nu
era suspicios, exclusivist, dispreţuitor sau inabordabil.

isus a avut şi alte atitudini pozitive care puteau fi deosebit de
atrăgătoare pentru păcătoşi. Îi preţuia pe oameni şi nu îi considera
nişte „trofee“ de câştigat. Ca medic al sufletului, El s-a aflat în
mijlocul oamenilor bolnavi sufleteşte. El i-a iubit cu adevărat pe
cei care erau antipatici oamenilor religioşi. De asemenea, le-a
oferit dragoste, milă, iertare, har şi speranţă.

Ca unul care a pus sub semnul întrebării barierele, tradiţiile
şi legile, isus se potrivea cu cei pe care societatea îi desconsidera.
isus se potrivea bine cu cei respinşi de societate. El a oferit har
fără să compromită vreodată adevărul (ioan 1:14). i-a acceptat pe
păcătoşi fără să-Şi sacrifice integritatea. A păstrat echilibrul fin
între judecarea celor din afară şi a celor din interior (1 Corinteni
5:9-13). Şi în loc să fie tras în jos de oamenii din lume (o teamă
obişnuită a evanghelicilor), El a făcut ucenici.

Celor mai mulţi dintre noi le lipsește ceea ce a avut isus. inima
Lui era motivată de dragostea care se dă pe sine, în timp ce noi
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suntem deseori dominaţi de teama care ne autopro tejează. ne
temem că vom spune lucruri greşite, că vom fi puşi în situaţii
jenante, că ni se vor pune întrebări la care nu vom putea
răspunde sau că vom părea proşti. iar când avem cuvintele
perfecte sau formula perfectă, este posibil să ne lipsească
autenticitatea care ne ajută să ducem mesajul. rebecca manley
Pippert, în cartea ei clasică Out of the Saltshaker & into the
World [Din solniţă, în lume] exprimă bine acest lucru:

Problema noastră în evanghelizare nu constă în faptul că nu avem
destule informaţii – ci în faptul că nu ştim cum să fim noi înşine.
uităm că suntem chemaţi să fim martori a ceea ce am văzut şi ştim,
nu a ceea ce nu ştim. Cheia este autenticitatea şi ascultarea, nu un
doctorat în teologie.6

Viaţa uimitor de autentică şi dragostea lui isus au fost ca un
magnet pentru cei care ştiau că aveau nevoie de ajutor. Ce model
pentru noi!

Să TRECEM DINCOLO DE aPaRENţE
noi, oamenii religioşi, tindem să judecăm repede pe baza

aparenţelor (vezi 1 samuel 16:7). Fariseii care Îl urmăreau pe isus
au făcut acelaşi lucru. Ei le-au pus ucenicilor o întrebare; de fapt,
şi-au exprimat o critică deghizată: „Pentru ce mănâncă Învăţă -
torul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?“ (matei 9:11). Întrebarea
reflecta o serie întreagă de tradiţii şi prejudecăţi pe care fariseii
le acumulaseră de-a lungul timpului. să analizăm câteva.

În spatele întrebării lor nu era doar o prejudecată, ci şi aparent
un motiv teologic solid de a se opune acţiunilor lui isus. Prin
însăşi esenţa credinţei lor, fariseii căutau sfinţenia şi doreau să
evite pângărirea. s-au dedicat căutării neprihănirii (Luca
18:11-12). Au acordat o atenţie mărită curăţirii şi pângăririi,
urmărind o întreagă secţiune din mişna dedicată acestui subiect
(a şasea parte a tohoroth-ului era intitulată „Curăţirile“). Pângă -
rirea impunea curăţarea rituală şi îi împiedica pe evrei să partici -
pe la anumite activităţi religioase. Era evitată cu orice preţ.
(Probabil frica de pângărire i-a împiedicat pe preoţii şi pe leviţii
din pilda bunului samaritean să-l ajute pe cel rănit [Luca

177Când sepArAtisMul ne duCe pe o CAle greşită



10:25-37].) matei 15:1-20, un pasaj important din Evanghelii
referitor la pângărire, sugerează că, în concepţia fariseilor,
pângărirea avea de-a face cu mediul înconjurător şi exteriorul
lor. Adică, pângărirea era în esenţă un rezultat al hranei care
intra în gura cuiva, al locului unde mergea persoana respectivă
şi al persoanelor cu care intra în contact. Contaminarea rezulta
din contactul cu păcătoşii. se transmitea! Astfel, prezenţa lui
isus la ospăţul lui matei implica în mod obligatoriu pângărirea.

Fariseii căutau să evite nu numai răul, ci şi tot ce părea rău.
Doreau foarte mult nu numai să fie neprihăniţi, ci şi să fie văzuţi
ca atare (matei 6:1-18). Deşi probabil s-ar fi supărat dacă le-ai fi
spus că pentru ei „imaginea este totul“, ei trăiau ca şi cum
imaginea era importantă. mai mult, fariseii făceau tot posibilul
să-şi păstreze cazierul curat nu numai prin evitare, ci şi prin
asocierea cu oamenii care aveau aceleaşi principii. O modalitate
bună de-a evita contactele care îi pângăreau era aceea de a-şi
umple viaţa socială cu prieteni „buni“. O „mulţime sfântă“ este
un mijloc eficient de a evita caracterul lumesc, aşa gândeau ei.

Deoarece fariseii petreceau mult timp bucurându-se de
părtăşia plăcută a celor ca ei, probabil că nu aveau nici timpul,
nici înclinaţia de a merge să-i caute pe cei pierduţi. John r. W.
stott sugera faptul că fariseii erau pur şi simplu leneşi şi egoişti,
iar noi suntem ca ei. stăm departe de lume pentru că „nu vrem
să ne implicăm în durerea şi mizeria ei“.7 În schimb, o abordare
obişnuită a oamenilor religioşi este să le ceară celor nereligioşi
să-şi pună viaţa la punct şi apoi să ni se alăture. mulţi Îl înţeleg
greşit pe Dumnezeu, crezând că El îi dispreţuieşte esenţialmente
pe păcătoşi şi că preferă să-i vadă suferind pentru păcatul lor.
totuşi, isus i-a acceptat pe păcătoşi aşa cum erau, s-a dus la ei şi
le-a arătat harul şi adevărul prin cuvintele şi acţiunile sale.

Cred că întrebarea fariseilor adresată lui isus reflecta şi puţină
neprihănire proprie. Fiind convinşi că se supuneau legii şi astfel
erau plăcuţi lui Dumnezeu, fariseii nu erau în general conştienţi
de păcătoşenia lor. Pe ei îi aşteptau răsplătirile, iar păcătoşii
meritau condamnarea lui Dumnezeu şi consecinţele dureroase. 

uneori şi noi avem aceleaşi atitudini pe care le-au avut şi
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fariseii. ne temem că mediile compromiţătoare ne vor pângări;
şi noi, asemenea fariseilor, suntem foarte preocupaţi de ceea ce
vor crede oamenii. Aceste îngrijorări le ascundem sub mantia
evitării a „tot ce pare rău“ şi a preocupării pentru „fratele mai
slab“. Însă, procedând astfel interpretăm greşit învăţătura lui
Dumnezeu şi pierdem echilibrul său. mai mult, acceptăm
filosofia de lucrare care spune: „Pune-ţi viaţa în ordine şi vino“.

PuRTaREa DE gRIjă
PENTRu BOLNaVII SPIRITuaLI

nimeni nu a fost atât de sigur de chemarea Lui ca  isus. El a făcut
ce a făcut, a îndurat critica altora, a încălcat tradiţiile aşa cum a
făcut-o pentru că avea motivaţii clare, divine pentru acţiunile sale.
Două versete scurte din matei 9 prezintă într-un mod viu trei
motivaţii pentru caracterul relaţiei al lui isus ce lumea.

În primul rând, lui Isus I-a păsat de cei care sufereau spiritual.
Pentru a-Şi explica acţiunile, isus a folosit o expresie proverbială
derivată din cultura lor: „nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor,
ci cei bolnavi“ (v. 12). Este evident că doctorii se ocupă de
ajutorarea celor bolnavi şi că frecventează locurile unde se adună
oamenii bolnavi. Şi isus a fost medicul suprem al sufletului!
nevoile oamenilor spirituali L-au silit pe isus să se asocieze cu ei,
chiar cu riscul infectării.

În al doilea rând, El a declarat că mila faţă de oameni este
prioritatea lui Dumnezeu. Pentru a-Şi explica asocierea cu
vameşii şi cu păcătoşii, isus citează Osea 6:6 (citat şi în matei
12:7): „milă voiesc, iar nu jertfă!“ (v. 13a). Încă o dată este detectat
un element critic în timp ce neînvăţatul predicator itinerant le
spune doctorilor în teologie din vremea sa să se întoarcă la
Biblie. Cartea Osea este un tratat plin de putere despre dragostea
necondiţionată şi iertarea lui Dumnezeu pentru poporul său
răzvrătit, israel, ilustrate în viaţa lui Osea şi gomera. În vremea
lui Osea, în secolul al optulea î.Cr., israel practica ritualurile
prescrise şi aducea jertfele cerute de Lege. totuşi, nedreptatea,
imoralitatea şi indiferenţa faţă de starea oamenilor le caracteriza
practicile. Deşi păstrau învelişul religiei lor, ei îi pierduseră
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esenţa. isus a arătat clar că Dumnezeu este mai interesat de
faptele pline de milă sau compasiune decât de faptele religioase.

În final, El S-a asociat cu oamenii din lume pentru a-Şi
îndeplini misiunea (Luca 19:10). „Căci n-am venit să chem la
pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi“, le spune El
fariseilor (v. 13b). Astfel, pur şi simplu era logic ca El să nu-Şi
concentreze lucrarea asupra celor „neprihăniţi“. Probabil isus
abia s-a abţinut să nu râdă când a sugerat că fariseii erau
neprihăniţi. Cu siguranţă, aceasta era percepţia lor datorită
faptului că urmăreau să trăiască o viaţă disciplinată din punct de
vedere religios. Cu toate acestea, prin natura chemării sale, isus
nu trebuia şi nici nu putea să-Şi dedice slujirea acelora care nu
simţeau că aveau nevoie de ceea ce avea El de oferit.

Eu cred că şi noi trebuie să avem aceleaşi trei motivaţii pentru
a sluji celor pierduţi, chiar şi cu preţul încălcării tradiţiilor şi a
producerii tulburărilor. nevoia culturii noastre este evident
mare. Dumnezeu pune mai mult preţ pe evanghelizarea moti -
vată de compasiune a oamenilor nemântuiţi, decât pe activităţile
religioase pe care le facem din obligaţie. La fel ca isus și noi
suntem trimişi la cei pierduţi. Cei bolnavi de păcat sunt
numeroşi, dar doctorii sunt puţini (matei 9:37). De multe ori
ne-am izolat de păcătoşi şi am practicat evanghelizarea „che -
mân du-i pe oameni la mântuire“ nu „mergând noi la ei“. În
schimb, trebuie să avem şi noi atitudinile atrăgătoare ale lui isus.
trebuie să înţelegem voia lui Dumnezeu şi chemarea sa.

Bill hybels, pastorul marii biserici Willow Creek Comm unity,
situată într-o suburbie a oraşului Chicago, le spune ascultătorilor
săi: „niciodată nu v-aţi îndreptat privirile asupra vreunei
persoane care să nu fie importantă înaintea lui Dumnezeu“.
uneori această biserică este criticată pentru că activităţile şi
programele ei sunt orientate spre oamenii care Îl caută pe
Dumnezeu, însă puţini neagă faptul că atât cei din conducerea
bisericii cât şi membrii acesteia îi iubesc pe oamenii pierduţi.
Această motivaţie se află în inima păstorului şi se vede în fiecare
aspect al lucrării. Când ştim de ce facem ceva, de obicei ce-ul
urmează şi de ce nu-ul primeşte răspuns.

180 fAriseii veChi şi noi



CuM Să NE FORMăM uN CaRaCTER 
RELaţIONaL Ca aL LuI CRISTOS

Este posibil ca cineva să se întrebe cum putem să ne formăm
un caracter relaţional asemenea caracterului lui Cristos, fără să
cădem pradă caracterului lumesc compromiţător, caracterul
lumesc al culturii noastre. Cum putem aborda idealul de a fi în
lume, dar nu din ea, în loc să fim din lume şi nu în ea? răspunsul
este să ne dezvoltăm sensibilitatea spirituală şi echilibrul biblic.
Făcând aşa vom promova un caracter relaţional sănătos în viaţa
noastră.

În primul rând, trebuie să ne asigurăm că înţelegem ce este
caracterul relaţional. Caracterul relaţional sănătos înseamnă
dezvol tarea relaţiilor cu oamenii din lumea noastră, fiind
motivaţi de compasiunea lui Cristos. Caracterul relaţional
nesănătos înseamnă a avea relaţii motivate de poftele societăţii
păcătoase, inclusiv materialismul, hedonismul şi egoismul (Luca
16:14; matei 23:2-12). Apoi, trebuie să recunoaştem şi să
respingem caracterul relaţional nesănătos – participarea la
activităţile societăţii păcă toase şi îmbrăţişarea acestora ca şi cum
ar fi bune.

În dezvoltarea echilibrului biblic, trebuie să recunoaştem
următorul fapt: caracterul lumesc se găseşte mult mai mult în
atitudinile noastre decât în acţiunile noastre. trebuie să fim
atenţi să nu definim superficial caracterul lumesc prin
intermediul persoanelor cu care suntem sau al locurilor în care
mergem. În schimb, ghidul nostru trebuie să fie definiţia
caracterului lumesc din 1 ioan 2:16, care conţine trei elemente:
„pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii“
(sublinierea autorului). Aceste dorinţe sunt o ispită continuă.

Există și alte modalităţi prin care putem să ajungem la
echilibrul biblic şi astfel să avem un caracter relaţional cristic.
În primul rând, noi, cei care ne bazăm pe Biblie, trebuie să anali -
zăm din nou pasajele-cheie despre separatism. multe dintre ele
au fost interpretate greşit. Când avertizează: „nu vă înşelaţi:
«tovărăşiile rele strică obiceiurile bune»“ (1 Corinteni 15:33), în
mod clar Pavel se referă la înviere şi implicaţiile acesteia. tovără -
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şiile rele despre care este vorba aici nu se referă la oamenii
păgâni, ci mai degrabă la cei care negau învierea (probabil din
interiorul bisericii primare).8 În acest verset suntem avertizaţi
să ne ferim de cei a căror doctrină respinge învierea în trup. De
ce? Pentru că negarea învierii va influenţa probabil negativ
moralitatea cuiva. Acest text nu este o afirmaţie protectoare care
să ne ţină departe de păcătoşi.

tot aşa, privind contextul pasajului 2 Corinteni 6:14–7:1,
putem vedea că acest pasaj referitor la separare interzice
înjugarea noastră cu necredincioşii; nu interzice asocierea cu
aceştia. Există o diferenţă enormă între relaţiile de tip „jug“ şi
relaţii răscumpărătoare . isus a exemplificat această diferenţă.
El s-a înjugat cu ucenicii (iuda a fost o excepţie de la această
regulă, fapt de care isus a fost complet conştient). nu s-a înjugat
cu necredincioşii, deşi s-a asociat liber cu ei. Dacă ne înjugăm „la
un jug nepotrivit cu cei necredincioşi“ călcăm porunca lui
Dumnezeu şi compro mitem caracterul creştin. Există
caracteristici spirituale pe care nu le putem împărtăşi cu cei
necredincioşi.

totuşi, această afirmaţie nu neagă faptul că avem foarte multe
lucruri în comun cu oamenii din lume. noi chiar semă năm
foarte mult; scutece şi vase; concedieri şi econo misiri; părinţi în
vârstă şi adolescenţi extrem de sensibili; lună prea lungă atunci
când ni se termină banii. toţi avem parte de dureri de cap şi de
inimă, de taxe şi moarte. Aceste aspecte comune trebuie folosite
cu înţelepciune de dragul lui Cristos.

interpretarea biblică corectă ne poate ajuta şi la înţelegerea
celui de-al treilea text despre separare: 1 tesaloniceni 5:22. Pavel
a scris: „Feriţi-vă de orice se pare rău“. Dacă acesta este un
principiu general aplicabil în orice situaţie, atunci nu a fost
respectat de Domnul Însuşi. El s-a implicat în ceea ce era
considerat a fi situaţii extrem de compromiţătoare, care păreau
rele. Prin urmare, Dumnezeu trebuie să fi intenţionat altceva
prin această poruncă. Din nou, contextul ne arată ce anume a
vrut Dumnezeu să ne comunice.

Contextul imediat este folosirea corectă a prorociilor. Când
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cineva spune: „Aşa vorbeşte Domnul“, acesta este un mesaj
important. Cuvintele prorocilor trebuie examinate pentru a
vedea dacă sunt în concordanţă cu scriptura şi trebuie acceptat
ce este bun, iar ce nu este bun trebuie respins.9 răul, care constă
din invenţii omeneşti prezentate ca adevăr al lui Dumnezeu,
trebuie evitat. Încă o dată, acest text luat în context nici măcar
nu se referă la separatism, aşa cum se înţelege de obicei.

Aceste pasaje şi altele, au lăsat celor mai mulţi dintre noi
impresia că Dumnezeu porunceşte să ne ferim de păcătoşi şi că
ne încurajează să ne întovărăşim cu cei „neprihăniţi“. Din contră,
Dumnezeu ne-a chemat să ne asociem cu necredincioşii păcătoşi
şi să ne separăm de credincioşii implicaţi în păcate scârboase, de
care nu s-au pocăit (1 Corinteni 5:9-13; 2 tesaloni ceni 3:14). Deşi
separarea de creştinii care păcătuiesc este sprijinită de scripturi,
separarea de necredincioşii care păcătuiesc nu este. După cum
le-a spus apostolul Pavel corintenilor: „V-am scris în epistola mea
să n-aveţi nici o legătură cu curvarii. Însă n-am înţeles cu curvarii
lumii acesteia sau cu cei lacomi de bani sau cu cei hrăpăreţi sau
cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din
lume“ (1 Corinteni 5:9-10).

În al doilea rând, trebuie să ne luăm în serios chemarea pe
care ne-a dat-o Cristos de a-i căuta pe păcătoşi în locul Lui.
Aminteşte-ţi că noi suntem asistenţii medicului, chemaţi să
vindecăm. nu trebuie să fim niciodată atât de ocupaţi cu menţi -
nerea standardului nostru de viaţă şi a lucrării bisericilor noastre
încât să ne rămână puţin timp pentru cei pierduţi. Dacă nu ne
luăm în serios responsabilitatea de a zidi relaţii autentice cu cei
pierduţi, cine va face acest lucru? Dezvoltarea acestor relaţii
trebuie cu siguranţă să ocupe un loc important atât în filozofia
de slujire personală, cât şi în cea a bisericii.

În al treilea rând, cu înţelepciune şi curaj, trebuie să ne
opunem multor obstacole fariseice care se ridică împotriva
caracterului lumesc cristic. trebuie să respingem ideea că
pângărirea ţine de mediul înconjurător şi să declarăm plini de
curaj că pângărirea este o problemă a inimii. Prin urmare, nici o
persoană, nici un lucru şi nici un loc nu pângăreşte prin sine
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însuşi. totuşi, înţelepciunea ne impune să fim conştienţi că noi
purtăm potenţialul de pângărire oriunde ne ducem inima.
Astfel, nu suntem neglijenţi sau mândri, nici nu ne încălcăm
conştiinţa. nu ne jucăm cu ispita. Pentru Cristos dorim să ieşim
din „zona noastră de confort“, dar nu şi din „zona conştiinţei
noastre“. Acceptăm porunca Bibliei de a evita caracterul lumesc.
ne străduim din răsputeri să urmărim sfinţenia.

Cu toate acestea, echilibrăm „ceea ce pare rău“ cu mandatul de
a fi ambasadori ai lui Cristos (2 Corinteni 5:20). În loc să spunem
doar lumii să vină, trebuie să mergem noi la ceilalţi, aşa cum s-
a dus Cristos. hai să căutăm să construim poduri.

În al patrulea rând, trebuie să urmărim constant maturizarea
spirituală, cea care a motivat relaţia lui isus cu „păcătoşii“. isus a
avut un scop; astfel, El nu a fost oprit din cale de critica venită din
partea celor „neprihăniţi“. În schimb, a fost motivat de dragostea
Lui pentru fiii şi fiicele pierdute şi de bucuria cerului atunci când
un singur păcătos se pocăieşte (Luca 15). Cât de extraordinar este
să fim motivaţi ca El! isus a fost protejat de un scop nobil: a vrut să
slujească altora. Când suntem protejaţi şi noi de un scop, suntem
mai puţin atraşi de ispitele egoiste. Cu cât Îl vom cunoaşte mai
mult pe isus şi vom fi mai motivaţi de dragostea sa, cu atât vieţile
noastre vor răspândi mai mult harul şi adevărul Lui.

În al cincilea rând, trebuie să înţelegem că uneori oamenii cei
mai păcătoşi sunt candidaţi mai probabili pentru Împărăţia lui
Dumnezeu decât cei „buni“ sau religioşi. Este posibil să lăudăm
„bunătatea“ şi religia celorlalţi, dar „oamenii buni“ tind să fie
orbi la nevoile lor spirituale. Cei care ştiu că sunt bolnavi
spiritual, deseori vor recunoaşte că au nevoie de un medic. nu
trebuie să ne ferim de anumiţi păcătoşi gândindu-ne că nu sunt
candidaţi potenţiali pentru Împărăţie. Populaţia cerului poate
conţine multe surprize.

O mare parte din noul testament ne învaţă să evităm poftele
lumeşti, în timp ce slujim oamenilor din lumea noastră, aşa cum
a făcut isus. să lepădăm separatismul ca scop, astfel încât să
putem fi activi în slujirea preţioaselor oi pierdute ale lui
Dumnezeu.
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Când Cei bolnAvi
ArAtă bine

În 1988, „Pistol Pete“ maravich, în vârstă de patruzeci de ani,
posesorul a numeroase recorduri „de neînvins“ la baschet

din timpul colegiului şi mai târziu superstar la nBA, a murit în
timp ce juca un meci amical în Pasadena, California. un
entuziast sănătos ale cărui ultime cuvinte au fost: „Chiar mă simt
bine“, maravich a murit din cauza unui defect ascuns al inimii.
În mod asemănător, Flora (Flo) hyman, o jucătoare de volei
înaltă şi puternică, a condus echipa feminină a statelor unite la
o medalie de argint în cadrul Jocurilor Olimpice din 1984, dar a
murit de un atac de inimă câţiva ani mai târziu la vârsta de
treizeci şi unu de ani. Şi, în noiembrie 1995, la vârsta de treizeci
şi opt de ani patinatorul rus sergei grinkov, câştigătorul a două
medalii olimpice de aur, a căzut pe gheaţă în timpul unui
antrenament şi a murit. Şi el a suferit un puternic atac de cord.

toţi trei au fost sportivi de talie mondială; înfăţişarea
fiecăruia sugera o sănătate fizică excepţională. totuşi, fiecare a
avut probleme de inimă nevăzute, care au fost fatale. Ei erau
văzuţi ca modele ale condiţiei fizice bune, dar trupurile lor bine
întreţinute au mascat un timp boala lor gravă. Atât sportivii,
colegii lor, cât şi fanii au fost şocaţi.

Acest fenomen apare şi pe plan spiritual. uneori lumea
religioasă este şocată atunci când un credincios considerat
sănătos spiritual se dovedeşte a fi bolnav spiritual. În adevăr,
deseori boala spirituală arată la fel ca sănătatea pentru

Capitolul zece
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observatorul neatent, deoarece suntem instruiţi să evaluăm
sănătatea folosind nişte standarde superficiale şi defectuoase.
De aceea, în general, simptomele subtile ale bolii spirituale,
mascate de un comportament religios lăudabil, trec neobservate.

iată, de exemplu, cazul lui „Popescu“. El are o bază doctrinară
bună, cunoaşte şi iubeşte Cuvântul lui Dumnezeu şi distinge
repede adevărul teologic de eroare. Discernământul lui este util
în special în „păzirea porţii“ Împărăţiei, cum spune el. „În cultura
noastră, mulţi oameni pretind că sunt creştini, dar nu Cristos le
conduce viaţa. Parte a problemei“, subliniază el, „este absenţa
învăţăturii despre pocăinţă şi domnia lui Cristos. trebuie să-i
învăţăm pe alţii Evanghelia pură, Evanghelia după isus Cristos.“

Da, Popescu este un creştin dedicat şi „păzirea porţii“ nu
exclude „dragostea pentru cei pierduţi“. El este un evanghelist
zelos şi înclinat spre misiune. Participă regulat şi cu entuziasm
la lucrarea de evangheliare, mergând chiar din uşă în uşă. iar în
fiecare an, Popescu şi soţia lui merg în misiuni pe termen scurt,
folosind o parte din zilele de concediu câştigate cu multă trudă.
Ei se bucură foarte mult când oamenii Îl primesc pe Cristos şi
devin parte a bisericii şi denominaţiei lor.

Ascultându-l pe Popescu vorbind eşti impresionat. Limbajul
lui este condimentat cu expresii religioase şi nu foloseşte
niciodată cuvinte murdare. se roagă cu sinceritate şi rugăciunile
lui par să deschidă cerurile. În plus Popescu a slujit ca şi casier al
bisericii şi s-a achitat exemplar de această datorie. Plata zeciuielii
scrupuloase este practica lui, iar păzirea banilor lui Dumnezeu,
una din marile lui griji. El se plânge sincer de felul în care
credincioşii din zilele noastre dau pentru Domnul atât de puţin,
sub pretextul că suntem „sub har, nu sub lege“.

Oricine îl cunoaşte pe Popescu confirmă comportamentul lui
evlavios. nici o insinuare de incorectitudine nu îi afectează
reputaţia. modul lui de viaţă nu este doar bun, ci strălucitor de-a
dreptul. El evită păcatul şi se implică în fapte bune. Pentru a
încheia, în timpul liber, Popescu se dedică unei mari varietăţi
de cluburi bisericeşti şi lucrări numite după diferiţi oameni
spirituali care s-au jertfit. rugăciunea lui cea mai sinceră este
aceasta: „Cei care ne urmează să ne găsească credincioşi“.
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Popescu pare a fi un credincios model. Puţini dintre noi ne
putem compara maturitatea şi slujirea cu ale lui. După toate
standardele exterioare, Popescu ar fi clasificat ca sănătos spiri -
tual. Dar Popescu are o „boală de inimă“ – este bolnav spiritual.
El este un reprezentant contemporan al fariseilor, oamenii pe
care isus îi atacă folosind cele mai usturătoare cuvinte pe care
le-a spus vreodată (matei 23). Dintre cele descrise mai sus,
fiecare trăsătură care părea bună are o latură nevăzută şi
periculoasă.

Vaiurile adresate fariseilor
isus spune de şapte ori „vai!“ cu privire la farisei. Aceste vaiuri

pot demasca şi boala noastră, a celor care uneori semănăm atât
de mult cu fariseii. Dar vaiurile nu trebuie să ducă la depresie. În
schimb, ele pot duce la umilinţă şi pocăinţă în timp ce ne
recunoaştem nevoia ca isus să ne conducă viaţa. isus i-a plâns
pe aceşti farisei eronaţi (matei 23:37-38), exact aşa cum plânge
pentru noi ca să ne găsim puterea numai în El, nu într-o
neprihănire superficială.

În vieţile fariseilor, ceea ce părea la suprafaţă a fi sănătate, de
fapt ascundea boala spirituală. Şi am toate motivele să presu -
pun, pe baza scripturii şi a experienţei, că acelaşi paradox
pătrunde şi în subcultura evanghelică din zilele noastre.

isus, medicul suprem al sufletului, a luat probe de sub pielea
spirituală a oamenilor religioşi, care păreau dedicaţi, şi a desco -
perit câteva probleme ascunse. La fel ca cei trei sportivi de talie
mondială pe care i-am amintit în introducere, „pacienţii“ nu
prezentau nici un simptom clar – ei păreau chiar robuşti spiri -
tual şi pentru ochiul cel mai scrutător. Dar isus a recunoscut şi
a diagnosticat problema. Aici, în matei 23, în ultimul său discurs
public, isus le-a adresat fariseilor ultimul său apel prin care îi
chema să se supună operaţiei pe cord de care aveau atâta nevoie.

isus a scos în evidenţă, fără menajamente, şapte defecte fatale
ale inimii fariseilor. Pe primele trei le vom studia în acest capitol,
iar celelalte patru în capitolul următor. În declararea acelor
„vaiuri“, isus a exprimat un amestec de mânie, de alarmă şi
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suferinţă. Aceste vaiuri sunt un mesaj de avertizare şi o chemare
la schimbare pentru noi astăzi.

VaIuL NR. 1: 
PORTaRI DE PaRTEa gREşITă a uşII

„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi
oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei
ce vor să intre, nu-i lăsaţi să intre.“ (matei 23:13)

Întreabă-l pe orice fundamentalist evanghelic care crede în
Biblie ce este necesar pentru a ajunge în cer şi garantez că vei
primi un răspuns.1 Este posibil să părăsim încăperea din cauza
diferenţelor sincere de opinie atunci când vine vorba de eclesio -
logie şi escatologie, dar suntem siguri de ceea ce avem nevoie
pentru a ajunge în cer. totuşi, uneori, în zelul nostru de a trans -
mite Evanghelia întreagă şi curată, devenim asemenea fariseilor,
blocând intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu.

tabloul pe care isus îl pictează prin acest prim „vai“ este acela
al unui portar. În cultura noastră, ar fi asemenea unui agent
vamal care verifică paşapoartele. Poarta din tablou este intrarea
în Împărăţia lui Dumnezeu, iar fariseii s-au oferit voluntari să
fie portari. Ei sunt siguri de teologia lor. Ştiu ce se cere pentru a
fi mântuit şi pentru a rămâne mântuit. Cred că pot determina
dacă o persoană este sinceră sau nu. Cunosc cu siguranţă cate -
goria de oameni care nu trebuie să depună cerere pentru a intra
pe poartă. se pare că fariseii credeau că aveau această slujbă de
la poarta cerului înainte de-a fi preluată de sfântul Petru!

Privită superficial, „păzirea porţii“ Împărăţiei pare o slujbă
bună pentru cei sănătoşi spiritual. Cei care îşi iau această slujbă
trebuie să fie preocupaţi de viaţa veşnică, să cunoască calea spre
viaţa veşnică şi să vrea ca şi ceilalţi să găsească viaţa veşnică. mai
mult, ei trebuie să fie la fel de atenţi să nu permită intrarea în cer
a celor care nu sunt potriviţi pentru acesta. Este o glumă crudă
să le dăm oamenilor impresia că merg spre cer, când, de fapt, nu
merg. Fariseii credeau cu sinceritate că erau ghizi spirituali
(romani 2:17-20).

Dar isus nu a fost de acord cu autoevaluarea pe care şi-au
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făcut-o fariseii. De fapt, El a văzut impresia de sănătate ca boală
spirituală. În primul rând, isus a sugerat faptul că Dumnezeu nu
a solicitat nici o cerere pentru slujba de portar al Împărăţiei;
fariseii greşeau asumându-şi o slujbă pe care Dumnezeu nu le-a
dat-o. În al doilea rând, nici o fiinţă omenească nu se califică
pentru responsabilitatea de a fi portar al acestei Împărăţii. Biblia
arată că judecata noastră spirituală nu este foarte corectă. noi
nu ne cunoaştem în totalitate propriile inimi, cu atât mai puţin
inimile celorlalţi (ieremia 17:9). Fariseii erau vinovaţi pentru că
permiteau intrarea oamenilor pe care Dumnezeu nu i-ar fi lăsat
să intre şi îi excludeau pe cei pe care Dumnezeu i-ar fi inclus.2 În
al treilea rând, fariseii erau obstacole în esenţa lor; erau aseme -
nea unor oameni cât un munte, care blocau uşile şi stăteau în
calea lui Dumnezeu şi a planurilor Lui. De ce? Pentru că şi-au
inclus prejudecăţile şi conceptele false (legea, faptele, meritul,
tăierea împrejur etc.) în Evanghelie.

Acesta nu este un comportament spiritual sănătos şi isus l-a
diagnosticat, numindu-i „ipocriţi“ pe farisei. „Bunătatea“ lor era
mai mult spectacol de teatru decât realitate. Presupusurile lor,
eforturi evlavioase de a păzi poarta Împărăţiei de fapt îi
îndepărtau pe oameni! Fariseii au fost cei care au refuzat să-L
recunoască pe isus ca mesia şi au făcut tot ce au putut pentru
a-i convinge şi pe ceilalţi.3

Acest vai îi înfăţişează pe oamenii religioşi cu inimi nemi -
loase, care se considerau portarii Împărăţiei. Facem şi noi la fel?
Eu cred că da. rar se întâmplă ca păcatele oamenilor religioşi
din Biblie să nu semene cu ale noastre. În primul rând, trebuie
să ne întrebăm dacă Dumnezeu ne-a dat slujba de a păzi poarta
Împărăţiei. Da, El ne-a poruncit foarte clar să mergem în toată
lumea şi să predicăm Evanghelia (matei 28:18-20; marcu 16:15;
Fapte 1:8). suntem delegaţi să fim ambasadorii Lui (2 Corinteni
5:14-21). Fără îndoială, ne-a dat oportunitatea de a-i chema pe
oameni să vină în Împărăţia lui Cristos. Avem responsabilitatea
să păstrăm simplitatea şi integritatea Evangheliei. Apostolul
Pavel şi-a petrecut o mare parte din lucrarea sa definind
Evanghelia (romani) şi împotrivindu-se diferitelor încercări de
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alterare sau de „completare“ a Evangheliei (galateni). 
Dar cum rămâne cu păzirea porţii? mai întâi, trebuie observat

că păzirea porţii şi practicarea disciplinei în biserică nu sunt
sinonime. trebuie să protejăm puritatea bisericii de păcatele
grave, aşa cum ne învaţă 1 Corinteni 5, dar nu trebuie să ne
ocupăm de judecarea celor din afara bisericii (1 Corinteni 5:9-12).
mai mult, în pilda neghinei (matei 13:24-30, 34-43), isus le-a spus
ucenicilor săi să nu încerce să despartă grâul de neghină ca nu
cumva smulgând neghina să smulgă şi grâul! 

treaba noastră ca „evanghelici“ este să proclamăm Evanghelia
şi să facem ucenici pentru isus Cristos. nu putem şti dacă
mărturisirea unei persoane este adevărată, pentru că noi nu
putem judeca inima persoanei; numai Dumnezeu face aceasta.

În ultimii câţiva ani, în comunitatea creşti nă au avut loc dezba-
teri serioase referitoare la încercările de dialog dintre evanghe-
lici şi romano-catolici. În procesul de căutare a luminii, s-a
produs multă „căldură“. un subiect fundamental al dezbaterii este
jus tificarea – cine intră pe poartă. Câţiva evanghelici proe mi nenţi
au fost criticaţi pentru teologia lor liberală, în timp ce alţii
insistau asupra unei definiţii reformate rigide. În mod clar,
anumiţi parametri sunt necesari şi biblici, dar ceea ce nu se
observă adesea în dezbatere este incapacitatea oamenilor căzuţi
de a judeca inima omenească. Credinţa salvatoare adevărată a
fost exprimată într-o formă foarte simplă: „Doamne, adu-Ţi
aminte de mine, când vei veni în Împărăţia ta!“ (Luca 23:42) sau:
„Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!“ (Luca 18:13), ori într-
o formă completă, cum este prezentarea apostolului Pavel din
cartea romani. mă tem că disputa noastră teologică referitoare la
cei care intră pe uşă îi produce silă Celui care a spus: „Eu sunt
uşa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi, şi
va găsi păşune“ (ioan 10:9). sau, probabil, noi nici măcar nu suntem
atât de „buni“ ca fariseii, pentru că în prezent se pare că la mulţi dintre
noi nici măcar nu le pasă dacă oamenii intră pe poartă sau nu. 

Oare nu îi îndepărtăm şi noi uneori pe oameni de Evanghelie,
asemenea fariseilor? ne considerăm mesageri ai cerului în timp
ce lumea Îi întoarce spatele lui Dumnezeu din cauza ipocriziei
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noastre. numeroase sondaje ale vieţii religioase din America,
indiferent cât de mult încercăm noi să facem abstracţie de ele,
prezintă o condiţie spirituală tristă în biserică. În cele mai multe
locuri nu suntem cunoscuţi pentru har, bunătate şi adevăr. mai
degrabă suntem cunoscuţi (şi astfel, indirect, Cristos) datorită
poftelor trupeşti, a ipocriziei şi a lipsei de har.  Oare nu închidem
uşa prin vieţile noastre, prin lipsa noastră de mărturie, prin
greşelile personale şi prin ipocrizia noastră, noi, cei care
pretindem că suntem portarii lui Dumnezeu? Ceva nu este în
ordine atunci când oamenii sunt respinşi de către cei care
pretind că îi aduc pe aceştia la poarta cerului.

Ce le-ar spune isus fariseilor moderni ca tine şi ca mine? Cred
că ne-ar da câteva avertismente serioase. În primul rând, isus
ne-ar spune să ne uităm în oglindă şi să ne verificăm relaţia cu El
înainte de-a pretinde că îi evaluăm pe alţii (matei 7:1-5).
„Judecaţi-vă pe voi înşivă, înainte de a-i judeca pe alţii“, ar spune
El. „Petrece mai mult timp în cămăruţa ta în folosul celor
pierduţi decât la porţi «apărându-te». Fii atent la intelectu-
alizarea şi superficializarea cerinţelor pentru mântuire.“

trebuie să ne amintim Evanghelia simplă. Există o mare difer-
enţă între Evanghelia simplă şi Evanghelia superficială; deseori
ele sunt inversate. trebuie să avem grijă să nu ridicăm vreo
barieră nebiblică la porţile Împărăţiei. William Barclay scrie:
„Cel mai mare pericol cu care se confruntă orice învăţător sau
predicator este acela de a face din propriile prejudecăţi principii
universale şi de a înlocui adevărul lui Dumnezeu cu ideile
proprii. Când face aceasta, el nu mai este un ghid pentru
Împărăţie, ci o barieră, pentru că fiind înşelat el însuşi îi induce
în eroare şi pe ceilalţi“.4

VaIuL NR. 2: 
PROPOVăDuITORII EVaNgHELIEI 

CaRE MăRESC POPuLaţIa IaDuLuI
„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi
marea şi pământul, ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce
a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două
ori mai rău decât sunteţi voi înşivă.“ (matei 23:15)5
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În mediul în care eu am crescut, culmea succesului era
„slujirea creştină cu normă întreagă“. nimeni nu era stimat mai
mult decât evangheliştii zeloşi şi misionarii plecaţi în alte ţări
(misiunile din ţară nu erau atât de bine cotate). nefiind dispuşi
nici măcar să trecem strada ca să vorbim unui vecin despre
Cristos, cei mai mulţi dintre noi suntem nişte evanghelişti aşa de
jalnici,  încât credem că cei care sunt gata să meargă şi să le
vorbească altora despre credinţa lor trebuie să fie aproape de
Dumnezeu. Pur şi simplu, ei trebuie să fie sănătoşi spiritual.

totuşi, trebuie să fim atenţi şi să nu tragem concluzii atât de
pripite pentru că în al doilea „vai“ isus arată că evanghelismul şi
misiunile în ţările străine nu sunt semne obligatorii ale sănătăţii
spirituale. Deseori oamenii pot fi şi sunt zeloşi pentru lucruri
greşite, rezultând mai mult rău decât bine.

Evanghelizarea era o prioritate printre fariseii din primul
secol, deşi nu poate fi confirmat faptul că evreii din vremea lui
isus erau „evanghelişti“ în sensul pe care acest cuvânt îl are în
secolul al douăzecilea. D.A. Carson comentează: „un grup
considerabil de cercetători argumentează convingător că primul
secol d.Cr. până la căderea ierusalimului reprezintă cea mai
importantă perioadă a zelului misionar al evreilor şi a unui
succes corespunzător“.6 Evreii din timpul lui Cristos au avut un
anumit interes şi un succes limitat în convertirea neamurilor
păgâne la iudaism. totuşi, această misiune nu a fost simplă, date
fiind cerinţele iudaismului fariseic şi stilul păgân de viaţă al
neamurilor. Prin urmare, o mare parte a „lucrării de evanghe-
lizare“ implica încurajarea „temătorilor de Dumnezeu“ (evreii
nominali) să se convertească pe deplin la iudaism şi să-şi asume
în totalitate jugul torei.7 În principal, fariseii erau preocupaţi de
conversaţii referitoare la modul cum înţelegeau viaţa sfântă. Ei
au confundat prozelitismul (convertirea oamenilor la opiniile
religioase şi la cultura unei anumite persoane) cu evanghelizarea
(a vorbi oamenilor despre Dumnezeul Cel viu).

Da, noi nu suntem mai puţin înclinaţi decât fariseii să
prezentăm oamenilor părerile noastre şi setul nostru de tradiţii
specifice. Chiar şi pe câmpul de misiune există prozelitism „de
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succes“ fără un rezultat satisfăcător, exact aşa cum s-a întâmplat
şi în vremea lui isus. (Pentru un exemplu al acestui fenomen în
acţiune vezi articolul „haine swazi şi credinţa creştină“.)

Observă că isus nu s-a legat de activităţile prozelitiste, evan -
ghe  listice sau misionare ale fariseilor. nici nu le-a criticat zelul.
Ceea ce Îl preocupa era produsul şi rezultatele, pentru că
produsul lucrării fariseilor nu erau fii ai Împărăţiei, ci fii ai
iadului. Şi pentru a înrăutăţi situaţia, aceşti fii ai iadului erau
agenţi ai celui rău, de două ori mai zeloşi ca fariseii. De ce?
Pentru că, de obicei, cei care se convertesc la un sistem sunt mai
militanţi şi mai puţin echilibraţi decât învăţătorii lor.8

Ce mergea greşit? În primul rând, fariseii le prezentau conver-
tiţilor lor un sistem religios greşit în loc să li-L prezinte pe
Dumnezeul Cel viu. Acest sistem care L-a judecat greşit pe
mesia, numindu-L chiar Beelzebul (matei 10:25; 12:24, 27), oferea
o cale a salvării prin fapte şi cerea respectarea tradiţiilor şi a
măsurilor de protecţie inventate de oameni. În al doilea rând,
fariseii au pierdut din vedere faptul că mărturia evanghelistică
este dată de produs, nu de prozelitism. mai mult, când conver-
tiţii erau „ucenicizaţi“, „îi întreceau pe farisei“.9 Eforturile greşit
canalizate ale fariseilor se multiplicau de fapt în timp ce îşi
făceau urmaşi care mergeau spre iad şi încă pe o bandă chiar mai
rapidă decât evangheliştii-misionari care i-au convertit!

uneori şi noi facem la fel. În primul rând, trebuie să observăm
că, asemenea fariseilor de altădată, cei mai mulţi dintre noi nu
suntem foarte activi în evanghelizare şi misiune. Aceasta nu
înseamnă că nu „sprijinim“ evanghelizarea şi misiunile. Facem
aceasta – începând de la a da pentru diferite misiuni şi misionari
până la a face parte din bordurile de misiune. În al doilea rând,
noi părem a fi mult mai preocupaţi de convertiţi decât de ucenici,
de „trofee“, botezuri şi statistici decât de oameni care să umble
într-adevăr cu Dumnezeu. În această privinţă nu suntem la fel de
„buni“ ca fariseii, deoarece ei cel puţin au căutat dedicarea
completă a ucenicilor lor. nu trebuie să uităm niciodată că
Dumnezeu caută ucenici (matei 28:19), închi nători adevăraţi
(ioan 4:21-24), oameni a căror credinţă este adânc înrădăcinată în
pământul cel bun (matei 13:1-23). A fi evanghelist sau dedicat
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misiunii în timp ce produci adepţi care trăiesc după Lege, sau fără
Lege, o viaţă de promiscuitate, este boală spirituală, nu sănătate.

Putem extrage câteva aplicaţii practice? În primul rând, nu
trebuie să judecăm superficial spiritualitatea pe baza anumitor
activităţi religioase, indiferent cât de dificile sunt sau cât suflet
pune cineva în acestea. Personalitatea, un spirit aventuros şi
autodisciplina fără Duhul lui Dumnezeu pot fi resurse pentru
multe lucrări aparent spirituale. În al doilea rând, trebuie să fim
atenţi ca nu cumva, la fel ca fariseii din vechime, să-i convertim
pe oameni  mai degrabă la o religie, o denominaţiune, o sectă, o
teologie decât la Cristos. De ce? Pentru că noi nu căutăm clone
de-ale noastre, ci fiinţe umane după chipul lui Cristos. În al
treilea rând, asemenea oamenilor de afaceri, trebuie să ne
concentrăm asupra rezultatului. noi nu contribuim la scopul
etern al lui Cristos transformând o cultură păgână în una legal-
istă. Deşi legalismul poate ridica standardul de viaţă al
oamenilor (şi acest lucru este bun), acesta poate micşora conşti-
entizarea nevoii de Dumnezeu (şi fără îndoială, acest lucru este
rău). Probabil ne grăbim prea tare să aplaudăm „convertirea“ şi
eşuăm atunci când este vorba să ne pese de felul în care este trăit
creştinismul în viaţă sau în cultură.

VaIuL NR. 3: CEI CaRE juRă 
şI SE ÎMPOTRIVESC aDEVăRuLuI

„Vai de voi, povăţuitori orbi, care ziceţi: «Dacă jură cineva pe
templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul templului este
legat de jurământul lui». nebuni şi orbi! Care este mai mare:
aurul sau templul, care sfinţeşte aurul? «Dacă jură cineva pe
altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat
de jurământul lui.» nebuni şi orbi! Care este mai mare: darul
sau altarul, care sfinţeşte darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe
el şi pe tot ce este deasupra lui; cine jură pe templu, jură pe el şi
pe Cel ce locuieşte în el; şi cine jură pe cer, jură pe scaunul de
domnie al lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe el.“ (matei 23:16-22)
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haine swazi şi credinţa creştină

Asemenea fariseilor, uneori putem evangheliza  şi noi
folosind o Evanghelie care reflectă setul nostru de tradiţii. Există
numeroase exemple de misionari din ţările co  lo nizate care au
combinat cultura europeană cu creştinismul. Eu însumi am văzut
acest fenomen când am participat la o misiune pe termen scurt
în Swaziland.

În timp ce predam în Swaziland, unii dintre colegii mei
africani mi-au spus că primii misionari considerau că unul dintre
semnele adevăratei convertiri creştine era faptul că oamenii 
renunţau la hainele tradiţionale Swazi (sau la lipsa acestora) şi se
îmbrăcau cu haine occidentale, inclusiv cu costumul format din
trei piese. În cele din urmă, creştinismul a ajuns să fie asociat în
minţile unora cu un stil de îmbrăcăminte, nu cu o relaţie cu
Cristos.

Mai mult, în timpul misiunilor am observat că uneori denom-
inaţiunile devin rivale şi nu cooperează pe „tărâm străin“. M-am 
întrebat dacă esenţa lucrării lor era de a extinde Împărăţia lui
Cristos sau denominaţiunea lor specifică (şi statisticile acesteia).
Întotdeauna scopul nostru trebuie să fie prezentarea Evangheliei
curate, fără completările culturale sau denominaţionale ale
cuiva.

Ca şi copil, deseori am încercat să-mi scot în evidenţă sinceri-
tatea sau, mai obişnuit, să-mi ascund faptele rele, jurând. „să
mor eu!“; „Jur pe Biblie. . . Jur pe un teanc de Biblii.“ De câteva ori,
i-am auzit pe alţii spunând: „Jur pe mormântul mamei mele“. De
obicei, aceste afirmaţii solemne reuşeau să mă scoată basma
curată în faţa prietenilor mei (nu erau la fel de eficiente cu
adulţii). Presupunerea obişnuită era aceasta: Dacă cineva apela
la afirmaţii aşa de lungi şi la folosirea unor astfel de simboluri
puternice pentru a-şi apăra onoarea, atunci probabil că acea
persoană spune adevărul. Jurămintele funcţionează! Am învăţat
de timpuriu că afirmaţia: „martor mi-e Dumnezeu“, are puterea
de a-i convinge pe oameni că spun adevărul şi, uneori, de a mă

CAleA CeA dreAptă
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convinge pe mine însumi că spun adevărul.
O practică acceptată de mult timp în America este aceea de a

depune jurământul cu mâna pe Biblie. În ziua investirii în
funcţie a preşedintelui statelor unite (20 ianuarie), acesta încă
îşi recită jurământul în acest fel. Această acţiune oferă credibi li-
tate şi solemnitate jurământului prezidenţial, la fel cum
martorii de la tribunal sunt consideraţi sinceri când îşi sfârşesc
jurământul spunând: „Aşa să-mi ajute Dumnezeu“. uneori
credem că trebuie să rostim cuvinte speciale care să ne ajute să-i
convingem pe oameni că spunem adevărul.

Există şi alte obiceiuri care ne permit să minţim şi să scăpăm
nepedepsiţi. „Am avut degetele încrucişate“, spunem noi. Încru-
cişarea anumitor părţi ale corpului ne permite să minţim. (noi
numim aceasta „a vinde gogoşi“.) uneori chiar minţim şi dacă
suntem prinşi spunem: „Păi nu am spus: «să mor eu»“. Încă o dată,
o astfel de afirmaţie poate scăpa pe cineva de la strâmtoare.

Putem râde de aceste practici copilăreşti. totuşi,  cum ne
simţim când adulţii sunt cei care jură? Cu siguranţă, noi nu
jucăm jocuri atât de copilăreşti, nu-i aşa? sunt convins pe baza
experienţei mele cu cei cinci copii ai noştri, că adulţii fac la fel,
numai că în moduri mai subtile şi mai sofisticate. Copiii ne
prezintă natura noastră păcătoasă neprelucrată; adulţii, natura
noastră păcătoasă revizuită. Dar pentru a vedea natura religioasă
păcătoasă, priveşte-i pe fariseii vechi şi noi, moderni!

În timpul lui isus, rostirea jurămintelor era un subiect
fierbinte. se pare că oamenii foloseau greşit jurămintele şi
promisiunile. Prin urmare, rabinii au intervenit şi au încercat să
îi ajute pe oameni să-şi ia în serios promisiunile.10 motivaţia
rabinilor şi a fariseilor era bună, o dorinţă autentică de a-i ajuta
pe oameni să împlinească Legea lui Dumnezeu. Dar în zelul lor
de a-L asculta pe Dumnezeu, ei au inventat scheme care în mod
inconştient au dus la neascultarea lor de Dumnezeu. D.A.
Carson comentează: „rabinii au luptat cu abu zu rile jurămintelor
şi ale promisiunilor din rândurile oamenilor neînvăţaţi. Aceasta
s-a întâmplat fără îndoială. Dar felul în care s-au luptat cu
acestea a fost făcând deosebire între ceea ce îi obliga şi ce nu. În
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acest sens, intenţionat sau neintenţionat, ei încurajau
jurămintele evazive şi, în consecinţă, minciuna. isus a trecut
peste toate aceste complexităţi, insistând asupra faptului că
oamenii trebuie să spună adevărul“.11

În loc să insiste asupra sincerităţii, a normei şi intenţiei scrip-
turilor, fariseii evocau diferite jurăminte care sunau pios în timp
ce jurau. Ei făceau distincţie între jurămintele valide şi invalide, în
funcţie de obiectul amintit. A jura pe templu era o chestiune
negociabilă, dar dacă jurau pe aurul din templu trebuiau să-şi
respecte jurământul. Jurământul făcut pe altar putea fi nerespectat,
pe când jurământul pe darul de pe altar era obligatoriu.

Însă isus a scos la iveală trei scăpări evidente ale acestui sistem
de facere a jurămintelor. În primul rând, cei care trebuiau să
conducă poporul în adevăr, contribuiau la arta evaziunii. Prin
urmare, meritau titlul de „orb“ (matei 23:16-17, 19). În al doilea
rând, isus a arătat că diferenţele aparent pioase erau în ordinea
inversă a priorităţilor. Ceea ce contează nu sunt lucrurile
materiale, indife rent cât ar fi de scumpe, ci lucrurile spirituale –
templul şi altarul. În al treilea rând, isus a arătat succint că toate
jurămintele, indife rent ce cuvinte erau folosite, în cele din urmă
Îl implică pe Dumnezeu. În consecinţă, toate trebuie respectate
în mod obligatoriu. Deci, încălcarea unui jurământ prin folosirea
unor cuvinte pioase este un lucru odios. El este vital preocupat
de sinceritate în tot ce spunem. De aceea, isus a închis portiţele
de scăpare şi a condamnat standardul dublu. Altădată, când isus
le-a vorbit fariseilor despre sinceritate, a insistat asupra răspun-
surilor directe, fără folosirea jurămintelor (matei 5:33-37).

Care este situaţia noastră? noi trăim într-o cultură în care  de
obicei promisiunile şi angajamentele, chiar şi cele solemne, sunt
încălcate. Ceremoniile noastre de nuntă, ritualurile de botez,
binecuvântarea nou-născuţilor şi legământul de membru al
biseri cii, toate includ într-o anumită măsură jurăminte pioase
pe care le încălcăm cavalereşte. Fiecare divorţ repre zintă o încăl-
care majoră a promisiunii: „Vom fi împreună până când moartea
ne va despărţi“. Cu toate acestea, ne cheltuim cea mai mare parte
din energia teologică dezbătând când este acceptabil să ne



încălcăm promisiunile. suntem ca fariseii, căutând portiţe de
scăpare. suntem maeştri ai artei evaziunii.

În timpul multor întâlniri religioase oamenii sunt încurajaţi
să facă jurăminte pentru a deveni creştini, pentru a-L urma pe
isus, pentru a-şi rededica vieţile lui isus, pentru a se oferi volun -
tar pentru slujirea în misiunile din străinătate, sau pentru „a
lucra cu normă întreagă într-un mediu creştin“, sau pentru a-şi
respecta promisiunile într-un mediu încărcat emoţional şi în
care presiunea de grup este mare. satisfacţia este minimă. De
obicei, costul acestor jurăminte nu este menţionat. timpul de
care este nevoie pentru a lua  în considerare toate opţiunile este
evitat. Deseori amploarea jurămintelor este extrem de
mare şi cu efecte pe termen lung. Apoi elaborăm statistici, ne
batem cu mâna pe umăr felicitându-ne unii pe alţii şi ne
bucurăm de „bunătatea“ lui Dumnezeu.

rostirea promisiunilor care sună pios nu este un semn al
adevăratei spiritualităţi. Cuvintele nu sunt niciodată un
înlocuitor acceptabil pentru adevăr. Când noi, păstorii, îi
încurajăm pe oameni să facă promisiuni superficiale şi apoi ne
considerăm prosperi în lucrare când ei procedează astfel, acest
lucru este boală, nu sănătate. Este vorba de boală, nu de sănătate
când permitem oricărui set de cuvinte spirituale să înlocuiască
sinceritatea şi integritatea. Este vorba de boală, nu de sănătate
când spunem din obişnuinţă un lucru, dar facem altul.

noi nu ştim ce au răspuns fariseii când au auzit aceste trei
vaiuri pronunţate asupra lor. Probabil cei mai mulţi şi-au strâns
pumnul de mânie, nevenindu-le să-şi creadă urechilor când au
auzit atacul direct al acestui tânăr rabin. Dar probabil, unii au
început să se întrebe dacă sunt atât de sănătoşi spiritual precum
au crezut. Oricum, nu acestea au fost ultimele vaiuri ale lui isus
pentru ei. El a mai rostit încă patru vaiuri, oferindu-le ascultătorilor
săi posibilitatea de a înţelege inima tatălui nostru ceresc care doreşte
o ascultare adevărată. iar pe parcursul drumului, ei – şi noi – vom
învăţa care este calea spre adevărata sănătate spi ri tuală.
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Americanii continuă să aibă probleme cu greutatea. un
studiu recent făcut de Centrul naţional de statistici de

sănătate a măsurat obezitatea calculând un indicator al greutăţii
corporale, care ia în considerare înălţimea şi greutatea persoanei.
Acest studiu guvernamental a descoperit că mai mult de 50 de
procen te din adulţi sunt supraponderali, ceea ce înseamnă că
pentru adulţii respectivi acest indice ponderal depăşeşte
valoarea de douăzeci şi cinci.1 Deşi avem date minime despre
obezitatea din israelul antic, din matei 23:23-24 este destul de
clar că isus credea că fariseii aveau o problemă de greutate. În
timp ce isus pronunţa cel de-al patrulea vai, El a considerat că
această problemă avea o contribuţie majoră la boala spirituală a fariseilor.

În timp ce continuăm să studiem cele şapte vaiuri, vom învăţa
mai multe despre felul în care cei bolnavi spiritual pot părea
sănătoşi şi, mai important, despre modul în care putem găsi
calea spre adevărata sănătate spirituală.

VaIuL NR. 4: 
OaMENI CaRE STRECOaRă ţâNţaRuL 

şI ÎNgHIT CăMILa
„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din
izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate



200 fAriseii veChi şi noi

lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia
să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. Povăţuitori orbi, care
strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!“ (matei 23:23-24)

De obicei, în cultura noastră plasăm punctul principal la
sfârşit. Dar în cultura evreiască din vremea sa, isus a folosit o
figură de stil obişnuită, numită chiasm, pentru a atrage atenţia
ascultătorilor asupra acest vai din mijlocul listei. Astfel, acest al
patrulea vai este cel mai important dintre cele şapte.2 ideea
centrală a lui isus era că fariseii puneau cel mai mare accent pe
lucrurile minore. Ei au pierdut orice simţ al proporţiilor şi, prin
urmare, au inversat priorităţile lui Dumnezeu. Căutând litera
Legii, au pierdut spiritul Legii. Ei au fost atraşi de lucrurile mai
uşoare şi le-au neglijat pe cele mai importante, „au strecurat
ţânţarul şi au înghiţit cămila“, „s-au dedicat pe ei înşişi studierii
detaliilor şi au neglijat elementele esenţiale ale Legii“.3

O problemă de greutate
Esenţialmente, ei aveau o „problemă de greutate“. Au

acordat prea multă greutate lucrurilor mici, periferice şi fără
importanţă şi prea puţină greutate problemelor mai importante,
mai centrale şi mai decisive. Fariseii, cu toate cunoştinţele lor
bibli ce, nu au înţeles tema şi ideea centrală a scripturii.

isus a scos în evidenţă practicile fariseilor care, cu siguranţă,
păreau impresionante. Fariseii îşi dădeau zeciuiala cu multă
conştiinciozitate.4 Ei erau atât de hotărâţi în a împlini litera
Legii, încât numărau chiar şi frunzele ierburilor din grădina lor
şi tot pe a zecea o dădeau lui Dumnezeu. Între rabinii din vremea
aceea au existat discuţii referitoare la extinderea zeciuielii. David
garland scrie: „interpretarea mai riguroasă afirma că tot ce
creştea natural constituia obiectul zeciuielii (cf. Luca 18:12b); în
timp ce o interpretare mai umană înţelegea literal Deutero nom
14:22-23 – adică zeciuiala trebuia dată numai din grâu, vin şi
untdelemn“.5 Fariseii au fost hotărâţi să adere la interpretarea
riguroasă în schimbul celei mai umane. De ce? Doreau să fie
siguri că împlineau standardele lui Dumnezeu şi dacă puteau
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chiar să le depăşească. Dumnezeu le-a spus să dea a zecea parte.
Ei dădeau mai mult.

Ce dedicare! Ce dovadă de sănătate spirituală! Care sinagogă
sau biserică nu ar primi cu bucurie asemenea credincioşi?
Bugetul anual nu ar fi niciodată o problemă. Pastorul ar putea
dormi mai liniştit noaptea, ştiind că întotdeauna vor fi destui
bani în coşurile de colectă, pentru că oamenii au înţeles că a da
Domnului este o binecuvântare.

Dar aşteaptă o clipă! isus nu s-a grăbit la fel de tare cum poate
ne-am grăbi noi să recunoaştem sănătatea spirituală în cei care
dau zeciuiala cu conştiinciozitate. El a observat că fariseii, deşi
dădeau zeciuiala în mod  credincios, au neglijat chestiuni spiri-
tuale mult mai importante, şi anume, dreptatea, mila şi credin-
cioşia. isus a afirmat că acestea sunt mai importante decât
zeciuiala. Aceste trei elemente, extrase de pe paginile Vechiului
testament, vin direct din inima tatălui (Osea 6:6; mica 6:8;
Zaharia 7:9-10). El este mult mai preocupat de grija faţă de
oameni decât de îndeplinirea ritualurilor legaliste, de credin-
cioşie decât de preocupările delicate referitoare la pângărire şi
este mai preocupat de inimă decât de arta religiei. 

Consider că acest lucru este exasperant. Aceste trei elemente,
deşi le cunosc valoarea, sunt aşa de abstracte, de ambigue, de
complexe şi nemăsurabile, încât niciodată nu pot şti dacă le-am
„atins“ sau nu. În plus, sunt atât de dificile. Cum voi şti eu
vreodată dacă sunt drept? În ce măsură trebuie să dau dovadă
de compasiune activă faţă de cei aflaţi în nevoie? Ce înseamnă
aceasta şi cum îmi pot măsura apropierea de Dumnezeu?

Apropo, isus nu a spus că darea zeciuielii nu este relevantă.
Aceasta este o practică importantă a celor care umblă cu
Dumnezeu, dar nu este nici pe departe atât de importantă ca
dreptatea, mila şi credincioşia.

Pentru a se face înţeles, isus a folosit un nume derogatoriu şi
puţin umor. Din nou, fariseii au meritat titlul de „călăuze oarbe“,
deoarece ei credeau că li-L arată oamenilor pe Dumnezeu, dar au
uitat de priorităţile Lui. Însă o glumă a pecetluit cazul absur-
dităţii dării conştiincioase a zeciuielii lipsite de adevărul însoţit
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de compasiune. uneori o glumă pătrunde acolo unde o afirmaţie
simplă nu reuşeşte. În acest vai, isus face referire la o practică
familiară fariseilor. Ei erau foarte atenţi ca nu cumva să înghită
ceva necurat, care să-i aducă într-o stare de necurăţie rituală.
una dintre vietăţile necurate căreia îi acordau cea mai mare
atenţie era ţânţarul,* care de obicei trăgea la vinul care fermenta.
Pentru a preveni înghiţirea unui ţânţar, evreii se străduiau să
strecoare sucul printr-o pânză fină şi chiar să-l bea printre dinţii
încleştaţi. Pe de altă parte, cel mai mare animal necurat cunoscut
de evrei era cămila. Prin urmare, cuvintele lui isus ilustrau un
evreu mofturos, care strecura vinul şi îşi ţinea dinţii strânşi ca
să nu înghită vreun ţânţar, în timp ce din colţul gurii îi atârna o
copită de cămilă!

Măsurarea evlaviei noastre
Încă o dată, comportamentul nostru seamănă cu cel al

fariseilor în moduri remarcabile şi convingătoare. La fel ca
fariseii, şi noi suntem atraşi de fapte evlavioase măsurabile,
vizibile şi realizabile. nouă ne place să ştim care este poziţia
noastră în faţa lui Dumnezeu, poziţia noastră relativă faţă de
ceilalţi oameni şi să avem un sentiment de împlinire personală.
ne plac foarte mult „ajutoarele“ cum ar fi: o rugăciune model,
dărnicia de 10 la sută din venituri şi cărţile care ne învaţă cum să
ne trăim viaţa spirituală – toate acestea pentru a ne măsura
evlavia. Dar noi nu ne simţim nici pe departe atât de bine când
este vorba despre standardele calitative, nu cantitative. totuşi,
multe dintre standardele lui Dumnezeu nu sunt măsurabile.
Cum poate cineva să  determine sub raport cantitativ o relaţie? 

Acest al patrulea vai este odios în mod deosebit pentru ame -
ri canii cărora le place să măsoare totul şi care nu se simt bine în
ambiguitate. La şcoală, primim note; la serviciu, ni se evaluează
realizările; la sport, avem recorduri şi statistici. Şi peste tot avem
formule practice care ne învaţă cum putem ajunge la succes.

Asemenea fariseilor, şi noi tindem să inversăm ordinea prior-
ităţilor lui Dumnezeu. Acordăm o mare atenţie lucrurilor
minore şi suntem atraşi de acţiunile pe care le putem face cu
* În noul testament, cuvântul grecesc tradus ţânţar apare doar în matei 23:24,

şi se referă la o muscă mică (are două aripi şi înţeapă), aparţinând genului
Culex, care include şi ţânţarii. Obiceiul filtrării vinului cu acest scop era
răspândit printre evrei şi se baza pe Levitic 11:23 [n.tr.].    
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puterea noastră. Dispunem de un debit verbal bogat când este
vorba de protejarea drepturilor noastre religioase, dar câţi dintre
noi sprijinim dreptatea? ne protejăm interesele proprii (în
special cele economice), dar îi apărăm noi pe cei săraci şi
asupriţi? Poate că citim cărţi despre dreptatea socială, dar
tindem să investim mulţi bani pentru seminarii referitoare la
modalităţile de administrare a finanţelor noastre. Promovăm
politici conservatoare în detrimentul conştiinţei sociale. Şi cât de
des auzim predici despre milă? Am uitat că mila este o cerinţă
indispensabilă pentru urmaşii lui isus Cristos şi în special pentru
liderii bi sericii?6 Asemenea israelului de altădată şi noi venim la
Dumnezeu cu jertfe, pe când El doreşte cre dincioşie (Osea
6:6); vrem să sărbătorim, pe când El doreşte o inimă care se
căieşte (Psalmul 51:6-10).

La fel ca fariseii, şi noi avem tendinţa să ne ocupăm de strecu-
rarea ţânţarilor. Cele mai multe dezbinări din biserică sunt
rezultatul priorităţilor greşite. Doi pastori pe care îi cunosc au
avut parte de conflicte serioase în biserică ocazionate de alegerea
sortimentului, gustului şi culorii băuturii de la Cina Domnului.
Aceasta înseamnă să strecori ţânţarul! De atâtea ori atenţia
membrilor bisericii a fost abătută  de la slujirea efectivă a
bisericii la verificarea îmbrăcămintei şi a bijuteriilor, la
dezbaterea ritmului sau instrumentelor muzicale folosite, sau la
hotărârea culorii mochetei sau a covoarelor. ne certăm din cauza
problemelor bisericeşti minore, în timp ce problemele majore
legate de a fi şi de a face ucenici ai lui Cristos sunt ignorate.

misiunea noastră reală este să Îl reflectăm pe Cristos, să ne
asemănăm cu El şi să-L reprezentăm; „să faci dreptate, să iubeşti
mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău“ (mica 6:8), „să cerce -
tăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neînti-
naţi de lume“ (iacov 1:27). O inimă dreaptă, plină de compasiune
şi credincioasă este un semn încercat, care s-a dovedit demn de
încredere, al maturităţii. totuşi, dreptatea, mila şi credincioşia
sunt extrem de greu de măsurat!
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VaIuL NR. 5: 
MâINI CuRaTE şI INIMI MuRDaRE

„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curăţaţi
partea de afară a paharului şi a farfuriei, dar înăuntru sunt pline
de răpire şi de necumpătare. Fariseu orb! Curăţă întâi partea
dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să
fie curată.“ (matei 23:25-26)

O trăsătură comună a creştinilor bine pregătiţi, ca şi mine,
este abilitatea de-a arăta bine şi de-a acţiona corect în majori-
tatea situaţiilor. Eu nu trebuie să muncesc din greu pentru a
stăpâni arta aparenţelor. La o persoană religioasă, aceasta vine de
la sine. Prin urmare, o discrepanţă între lumea noastră privată şi
cea publică poate apărea cu uşurinţă. Eu pot arăta bine în afară
şi totuşi să fiu putred pe dinăuntru; pot afişa un comportament
neprihănit şi să ascund o inimă răzvrătită. Oamenii religioşi îşi
pot ascunde uşor păcatele inimii de ceilalţi oameni şi chiar de ei
înşişi, dar nu şi de Dumnezeu. un comportament exterior bun
este însoţit de multe răsplătiri şi întărituri.

O inimă curată
inima este o cu totul altă problemă. ne este imposibil să

curăţăm interiorul fără să primim ajutor de sus. Deşi uneori
intenţiile inimii pot ieşi la suprafaţă (în special acasă), păcatele
inimii pot fi ascunse eficient de privirile publicului. iuda,
ucenicul trădător, ilustrează persoana aparent dreaptă din punct
de vedere religios, care şi-a ascuns inima rea de toată lumea - cu
excepţia lui isus. El a avut întâlniri clandestine cu duşmanii lui
isus şi nimeni nu a ştiut acest lucru. trebuie să fi fost extrem de
respectat de colegii lui, ucenicii lui isus, altfel aceştia nu i-ar fi
încredinţat punga cu bani (ioan 13:29). El şi-a ascuns cu abili-
tate păcatele foarte întunecate de oamenii care au trăit împreună
cu el în fiecare zi timp de trei ani în condiţii dificile. Cineva s-ar
gândi că nu se poate să nu-i fi scăpat ceva vreodată, sau să fi păşit
greşit, sau să nu-şi fi descoperit o parte din „tâlhăria şi autoin-
dulgenţa“ inimii sale. totuşi, nimeni nu a văzut ce era în interi-
orul lui iuda, cu excepţia lui isus. Chiar şi când isus le-a spus
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specific că iuda era vânzătorul, ceilalţi ucenici nu au ştiut de ce
a părăsit el camera de sus (ioan 13:28).

iuda ne prezintă adevărul: o inimă murdară poate fi ascunsă
eficient de ceilalţi oameni! Poţi să-i prosteşti pe toţi oamenii, tot
timpul, dar nu-L poţi înşela pe Dumnezeu.

una dintre problemele pe care fariseii din vremea lui isus le
dezbăteau era pângărirea paharelor şi a farfuriilor. Existau două
şcoli de gândire cu privire la această chestiune. Potrivit şcolii lui
hillel, curăţarea interiorului unui vas îl făcea „curat“. Şcoala lui
Şammai argumenta că atât interiorul, cât şi exteriorul obiectului
trebuia spălat pentru ca acesta să fie declarat „curat“. isus a folosit
dezbaterea lor ca o metaforă pentru caracterul şi comporta-
mentul uman, nu numai pentru curăţarea paharelor.

În esenţă, isus a declarat faptul că hillel avea dreptate. Curăţă
interiorul, partea în care este pusă mâncarea şi întregul vas este
folositor. Curăţă numai exteriorul vasului, partea cea mai vizi bilă
şi este posibil ca interiorul să mai ascundă încă murdărie.
tendinţa fariseilor, ca şi aceea a multor oameni religioşi, era să
pună la punct acţiunile exterioare fără să se atingă de atitudinile
interioare. Comportamentul exterior al fariseilor masca materi-
alismul şi hedonismul. Ei păreau a fi oameni neprihăniţi, dar
erau hoţi. Păreau a fi oameni spirituali, dar erau autoindulgenţi.
Exteriorul şi interiorul vieţii lor nu se potriveau!

isus le-a spus fariseilor şi cum să corecteze această
nepotrivire. Curăţă inima, interiorul vieţii tale şi (aşa cum a spus
hillel) exteriorul îşi va purta singur de grijă. Îngrijeşte-te în
primul rând de relaţia ta personală cu Dumnezeu şi viaţa ta
publică o va urma, existând o corespondenţă autentică între ele.

Ce ne-ar spune nouă isus astăzi? O viaţă curăţată pe dinafară
nu este suficientă! s-ar putea să ştim cum să ne comportăm în
interiorul limitărilor pe care le avem, dar ce anume ne motivează
neprihănirea? Putem fi atenţi să nu călcăm Cele zece porunci
date de Dumnezeu şi o duzină de alte porunci dintre cele mai
aspre făcute de oameni, dar oare nu am simplificat noi Legea lui
Dumnezeu? O viaţă morală este vrednică de laudă. O astfel de
viaţă este poruncită în scriptură, consolidată de societate şi bună
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pentru reputaţia lui Cristos şi a Bisericii sale. În plus, o
comportare bună dă rezultate. Cu toate acestea, aparenţele pot
fi amăgitoare, chiar autoamăgitoare.7 trăirea morală evită multe
dintre capcanele rebeliunii şi ne scuteşte de multe răni, dar nu
ne împiedică să păcătuim.

Două păcate ascunse
isus a scos în evidenţă două păcate ascunse ale fariseilor: hoţia

şi autoindulgenţa. Aceste păcate formează şi astăzi un duo
diabolic. hoţia făţişă nu este obişnuită printre noi (nici printre
farisei nu a fost), dar la baza hoţiei se află materialismul, o fisură
culturală obişnuită printre americani. Acesta se manifestă prin
lăcomie, invidie, competiţie şi recompensă imediată. Într-adevăr,
sistemul nostru economic se bazează pe stimularea invidiei şi
lăcomiei. Comercianţii şi mass-media au instituţionalizat şi au
promovat în mare măsură această alergare după mai multe
lucruri. Şi dacă materialismul este zeul nostru numărul unu,
hedonismul ţine aproape, fiind pe locul al doilea. suntem
printre cei mai autoindulgenţi oameni de pe faţa pământului (şi
în mod ironic, printre cei mai nefericiţi).

Există şi alte păcate ascunse cu care oamenii religioşi, ca mine,
continuă să se lupte. Pofta, ipocrizia, gelozia, invidia, amărăci-
unea şi neprihănirea proprie fac parte din listă. La fel sunt şi
neiertarea şi mândria. Dar până la un punct, ne putem ascunde
de oricine luptele cu acestea – chiar şi faţă de noi. Putem să le
ţinem secrete destul de uşor.

soluţia lui isus pentru acest vai al păcatelor secrete este să ne
examinăm inima şi să ne concentrăm asupra curăţării acesteia.
isus spune că pângărirea este o problemă de inimă, nu de mediu.
În mod greşit, fariseii considerau că sursele de pângărire se află
în afara lor – oamenii cu care se asociau, locurile pe care le
frecventau şi obiectele pe care le atingeau. Pângărirea ţinea de
mediu. Dar isus spune că pângărirea are loc din interior spre
exterior, nu din exterior spre interior.

Astfel, cheia spre adevărata neprihănire este transformarea
inimii, nu proiectele de curăţare a comportamentului şi a
mediului. Limitările folosite ca ajutoare pentru menţinerea
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purităţii sunt atât înţelepte cât şi necesare, dar ele nu sunt
răspunsul ultim. răspunsul ultim se află în interior. Acesta vine
din interiorul unde locuieşte Duhul sfânt pentru a ne împuter-
nici; şi acesta vine de sus, iar sângele lui Cristos ne curăţă atunci
când ne mărturisim păcatele (1 ioan 1:9).

VaIuL NR. 6: DEgHIzaREa SLujIRII
„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca
mormintele văruite, care, pe dinafară se arată frumoase, iar pe
dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de
necurăţenie. tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi
oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de
fărădelege.“ (matei 23:27-28)

O mărturisire sobră a venit din partea lui howard hendricks,
profesor la seminar şi lider al Centrului pentru Conducere
Creştină:

Experienţa mea spirituală a fost revoluţionată de curând. trebuie
să mărturisesc, aşa cum mulţi lucrători creştini ar trebui să proce -
deze, că este foarte uşor să devii activ compulsiv. Este greu să
învăţăm să nu mai fim atât de ocupaţi. Pur şi simplu activitatea
devine un anestezic pentru alinarea durerii unei vieţi goale. Şi dacă
facem acest lucru destul de mult timp, descoperim că facem  multe
activităţi fără să ne simţim împliniţi.8

Există câteva modalităţi mai bune de a ascunde moartea spi -
rituală decât activităţile bisericeşti. Din nefericire, de multe ori
noi, creştinii, slujim din goliciunea noastră spirituală și nu din
plinătate. Fiecare biserică îşi are armata ei de „sfinţi credincioşi“
care se dau pe ei înşişi pentru cauza lui Cristos. mulţi Îl slujesc
pe isus din plinătatea Lui în ei, motivaţi fiind de dragostea Lui.
Dar alţii slujesc pentru a-şi alina durerea, pentru a-şi umple golul
interior, pentru a-şi deghiza moartea pe care  o simt (sau chiar
mai rău, pe care nu o simt) în interior. Oamenii lui Dumnezeu
pot părea frumoşi, dar pot fi morţi spiritual.

Slujirea ipocriţilor
Al şaselea vai se referă la altă practică obişnuită la evrei. În
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acest caz, văruirea mormintelor devine metafora pe care isus o
foloseşte pentru a descrie comportamentul ipocrit al fariseilor.

Evreii ştiau că un cadavru era necurat, iar contactul cu acesta
necesita purificare (numeri 19:13-22). Învăţătorii au luat în serios
această învăţătură a lui Dumnezeu şi au încercat să o facă
practică pentru oameni. Potrivit evreilor, atingerea unui cadavru
sau contactul neatent cu un mormânt a devenit una dintre cele
mai de temut şi mai sigure forme de pângărire. Prin urmare, s-a
stabilit practica marcării mormintelor pentru a-i avertiza pe
credincioşi de prezenţa unui mormânt (având Ezechiel 39:15 ca
bază scripturală).

Evitarea pângăririi era o preocupare constantă pentru cei
neprihăniţi, dar menţinerea curăţiei ceremoniale era importantă
mai ales înainte de Paşte.  Pentru un evreu practicant, era o mare
pierdere să nu fie admis la sărbătoarea marii minuni a eliberării
poporului israel din Egipt de către Dumnezeu. D.A. Carson
comentează: „În timpul lunii Adar, chiar înainte de Paşte, exista
un obicei de a vărui mormintele sau zonele în care erau
morminte care nu puteau fi observate uşor, pentru a-i avertiza pe
pelerini să nu se apropie de zonele respective şi pentru a evita
necurăţia rituală rezultată din contactul cu cadavrele“.9

Este posibil ca isus să fi folosit această metaforă a văruirii
mormintelor pentru a face aluzie la înfăţişarea ca de var a
fariseilor. se pare că fariseii preferau să poarte haine de culoare
albă. Atunci ca şi acum, albul avea conotaţia purităţii şi a nepri-
hănirii.10 Prin urmare, hainele frumoase care păreau curate
dădeau impresia de evlavie, când, de fapt, inimile lor erau pline
de necurăţie. isus a spus că frumuseţea aparentă a fariseilor
semăna cu culoarea mormintelor văruite. Ambele strigă: „Fiţi
atenţi, pângărirea este aproape!“

aparenţele comparate cu realitatea
Dacă cel de-al cincilea vai a expus mijloacele greşite ale

fariseilor pentru curăţarea spirituală (curăţarea exterioară în
locul curăţării interioare), al şaselea vai prezintă diferenţele
dintre aparenţe şi realitate. Contradicţia dintre ceea ce pare să fie



209CAleA spre sănătAteA spirituAlă

şi ceea ce chiar este cu adevărat reprezintă esenţa ipocriziei, iar
isus a menţionat de două ori ipocrizia fariseilor. Frumuseţea
exterioară poate ascunde urâţenie interioară. Deşi ei păreau să-
L slujească pe Dumnezeu, slujirea lor era poluată de motivaţiile
lor egoiste. Învăţătorii Legii pot fi călcători ai acesteia. Aşa-
numitele modele de perfecţiune în ce priveşte evlavia pot fi în
esenţă necurate. Oamenii religioşi pot ascunde eficient
decăderea spirituală. 

De obicei oamenii religioşi sunt criticaţi pentru discrepanţa
dintre interior şi exterior, dintre comportamentul de duminica
şi cel de lunea. uneori bisericile întrec Broadway-ul în abilitatea
lor de a produce actori excelenţi şi actriţe excelente. un anumit
set de reguli de conduită este pretins şi impus în limitele propri-
etăţii bisericii. Cei mai mulţi oameni reuşesc să se conformeze.
O aparenţă văruită nu este greu de afişat. Şi de obicei nu suntem
conştienţi că jucăm teatru!

slujirea făcută fără viaţă spirituală este ipocrizie. O astfel de
ipocrizie ne va amăgi. ne va da un sentiment de dreptate fără
neprihănire. Va diminua durerea golului interior astfel încât să
nu fim nevoiţi să o înfruntăm. iar, în cele din urmă, va deveni
normal pentru noi să acţionăm într-un fel, în timp ce atitudinile
interioare nu se conformează. După un anumit timp este uşor
să ignori pur şi simplu ipocrizia şi să mergi înainte.

VaIuL NR. 7: CEI CaRE ÎI uCID PE CEI DREPţI
„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi
mormintele prorocilor, împodobiţi gropile celor neprihăniţi şi
ziceţi: «Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi
unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor.» Prin aceasta mărturisiţi despre
voi înşivă că sunteţi fiii celor ce au omorât pe proroci.“ (matei 23:29-31)
Vaiul final din matei 23 îi acuză pe farisei deoarece zideau

monumente pentru prorocii din vechime, în timp ce se
pregăteau să-L ucidă chiar pe Fiul lui Dumnezeu care stătea în
faţa lor. Încă o dată, ceea ce pare a fi sănătos spiritual este de fapt
o boală spi rituală.

Construirea de monumente pentru proroci era o industrie în
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dezvoltare printre fariseii din vremea lui isus.11 Probabil ei s-au
angajat în aceasta pur şi simplu pentru a-i onora pe cei cu care
credeau că seamănă. Poate că ei construiau monumente încer-
când să ispăşească păcatele părinţilor lor care i-au persecutat pe
proroci, prin onorarea postumă a prorocilor. Construirea acestor
monumente i-au ajutat cu siguranţă pe farisei să se separe de
predecesorii lor răi şi să afişeze o imagine a evlaviei.

Fariseii au asociat cu ridicarea de monumente, criti ca aspră
la adresa faptelor înaintaşilor (v. 30). Ei s-au grăbit să-şi apere ino -
cen ţa în legătură cu faptele făcute de înaintaşii lor. Au insistat că
lucrurile ar fi fost diferite dacă ei ar fi trăit atunci: erau siguri că i-ar
fi protejat pe proroci, că nu i-ar fi persecutat. Prin urmare, s-au
distanţat de trecut şi şi-au conştientizat iluminarea superioară.
totuşi, isus a inversat complet circumstanţele fariseilor spunând
că activităţile lor demonstrau înrudirea cu cei care i-au omorât pe
prorocii din trecut. Ei erau croiţi din acelaşi material spiritual.

În timp ce isus Îşi încheia critica violentă împotriva fariseilor,
pasiunea se revărsa din discursul Lui (vv. 32-36). El a trecut de la
păcatele trecute şi prezente la judecata viitoare. Versetul 32 este
un verset de tranziţie, un pod spre ameninţarea judecăţii care
urmează. isus i-a invitat ironic pe farisei să continue cu faptele
lor ticăloase şi să umple cupa mâniei lui Dumnezeu. O credinţă
comună între evrei, sprijinită de scripturi, era aceea că
Dumnezeu putea suporta numai atâta rău înainte ca răbdarea
Lui să ajungă la capăt şi judecata sa să înceapă.12 Această credinţă
era aplicată neamurilor. Cu toate acestea, isus le-a spus că ei,
fariseii, au epuizat mila lui Dumnezeu.

Judecata lor, ulterioară era binemeritată (vv. 34-35). Fariseii
reprezintă numai ultimul capitol dintr-o lungă istorie a perse-
cutării mesagerilor lui Dumnezeu. isus a arătat că deşi fariseii
se considerau superiori din punct de vedere moral faţă de
strămoşii lor, de fapt  erau mai răi. Fariseii erau vinovaţi de tot
sângele vărsat, de la primul martir, Abel (genesa 4:8), până la
Zaharia, fiul lui Berechia.
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CAleA CeA dreAptă

să învăţăm de la liderii bisericii

Nu este greşit să-i preţuim pe uriaşii credinţei. Într-adevăr,
unele biserici găsesc inspiraţie în înaintaşii lor. De exemplu,
luteranii îl admiră pe bună dreptate pe Martin Luther. Dar noi s-ar
putea să fim surprinşi de ceea ce ar crede ei despre schimbările
pe care le-am făcut noi.

De exemplu, mă întreb dacă Martin Luther ar frecventa o 
biserică luterană sau dacă John Wesley ar deveni metodist. 
Ar fi sfântul Francisc de Assisi binevenit în ordinul franciscan, 
iar Augustin ar fi augustinian? Ar preda John Calvin la 
Calvin College?

Ne place să citim despre vieţile marilor sfinţi din vechime şi 
să reflectăm asupra lor. Numele lor oferă credibilitate cauzei
noastre. Dar ar fi ei la fel de mândri de noi? Ar fi de acord cei ale
căror nume le atribuim cu atâta libertate instituţiilor noastre cu
modul în care slujim? Probabil că nu. Tindem să uităm uşor că
mulţi dintre faimoşii sfinţi de altădată au fost persoane de o
convingere şi un curaj extraordinar, care au iniţiat schimbări care
i-au costat (şi, de obicei, acestea au fost controversate). Unii 
dintre ei au fost mai degrabă aspri. Cei mai mulţi au fost
disidenţi. Dacă ar reapărea şi ar face un tur al instituţiilor care le
poartă numele, cred că ar răsturna câteva scaune, ar face praf
unele simboluri şi ar face câteva apeluri usturătoare la reînnoire.

Sunt sigur că i-am considera supărători şi jenanţi. Probabil, 
la fel ca fariseii, chiar ne-am bucura dacă ar pleca de pe pământ.
În eforturile noastre de a face biserica să înainteze, îi onorăm 
deseori pe înaintaşii noştri spirituali chiar şi atunci când afişăm
atitudini şi facem acţiuni contrare cu ale lor. Hai să avem o 
pasiune şi o dedicare asemănătoare cu ale lor şi să-i îmbrăţişăm
pe aceia dintre noi a căror râvnă este asemenea cu râvna sfinţilor
din vechime.  

suntem noi diferiţi? În nici un fel! ne grăbim să luăm numele
oamenilor mari spiritual şi „să-i onorăm“ prin construirea de
monumente şi instituţii în numele lor. totuşi, adevărul este că
probabil şi noi i-am respinge dacă ei ar sluji astăzi printre noi.
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(Vezi articolul „să învăţăm de la liderii bisericii“.) mai mult, deşi
onorăm amintirea lor, suntem departe de caracterul şi lucrarea
lor. mulţi dintre aceşti oameni mari din vechime ar fi îngroziţi de
ceea ce se face astăzi în numele lor.

Dacă isus s-ar îmbrăca în haine moderne şi ne-ar vizita, sunt
sigur că ne-am purta urât în câteva dintre modurile şi pentru
aceleaşi motive ca ale fariseilor de acum două mii de ani. Aceasta
demonstrează într-un mod extraordinar şi profund amnezia şi
orbirea spirituală istorică vinovată de a crede că noi nu am
acţiona în prezent la fel ca fariseii de altădată.

mă întreb cum vede Dumnezeu reacţiile noastre faţă de
„prorocii“ pe care îi trimite printre noi. Cum răspundem atunci
când cineva ne dă pe faţă materialismul, ne demonstrează naivi-
tatea politică, scoate în evidenţă duplicitatea noastră spirituală,
ne atacă tradiţiile sacrosante, sugerează că o mare parte din
evlavia noastră este doar prefăcătorie, sau ne prezintă un alt mod
de a vedea scripturile? Poate răspundem într-o manieră puţin
mai sofisticată decât fariseii. Cu toate acestea, probabil
răspunsul nostru „sofisticat“ reflectă de fapt o lipsă de zel. Cât de
uşor trecem cu vederea principiul scripturii învăţat cu consecvenţă
că cel mai mare inamic al neprihănirii este de obicei religiozitatea!

DE La VaIuRI La PLâNS
Cât de bine se potriveşte faptul că matei 23 se încheie cu

lacrimi, nu cu batjocuri, cu plâns în loc de biciuire. Denunţările
pe care isus le-a făcut i-au zdrobit inima tandră. Asemenea unei
găini care îşi strânge puii sub aripi, isus a vrut să-i tragă pe aceşti
farisei spre sine şi să-Şi reverse dragostea asupra lor. El le-a cerut
numai să fie sinceri cu ei înşişi, să-şi vadă depravarea şi nevoia şi
să îmbrăţişeze mesajul Lui despre har şi adevăr.

Şi noi trebuie să ne deplângem autoamăgirea şi neevlavia.
matei ne spune că din nefericire vaiurile pe care le-a spus isus s-
au izbit nu numai de urechi surde, ci şi de inimi diabolice. În loc
să se pocăiască, fariseii au reacţionat cu mânie şi L-au omorât
pe mesia.

Cum evităm aceste „vaiuri“ ca să ne adăpostim în schimb sub
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„aripile“ Domnului isus? Cum evităm falsa sănătate a religiei şi
cum găsim adevărata sănătate spirituală? Cum ne dezvoltăm un
mod de viaţă pentru care Domnul isus să ne spună odată: „Bine,
rob bun şi credincios“, în locul vaiurilor sale? Cred că aceasta
începe cu dorinţa de a fi sincer cu Dumnezeu şi cu noi înşine.
Pentru aceasta este necesar să vedem părţi din sufletele noastre
pe care am vrea mai degrabă să le ignorăm. trebuie să ne
recunoaştem ipocrizia, duplicitatea, strategia politică religioasă,
priorităţile pervertite, concentrarea asupra lucrurilor exterioare
şi neglijarea sufletelor noastre, amnezia istorică şi miopia spiri-
tuală. trebuie să ne pocăim, în mărturisire umilă (cu lacrimi,
probabil). Şi mai presus de toate, nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi ca
să căutăm o sănătate spirituală falsă, care maschează boala spirituală.

CaLEa SPRE SăNăTaTEa SPIRITuaLă
Cum putem evita boala spirituală şi să urmărim adevărata

sănătate spirituală? În primul rând, trebuie să ne specializăm cu
mult mai mult pe cardiologie spirituală decât pe dermatologie
spirituală. trebuie să nu fim mulţumiţi cu răspunsuri bune fără
inimi bune. trebuie să ne examinăm motivaţiile la fel de mult
cum căutăm să avem un comportament exterior potrivit. Predi-
catorii trebuie să se adreseze inimilor ascultătorilor dacă vor să
modifice tiparele comportamentale.

În al doilea rând, trebuie să încetăm să facem evaluări spiri-
tuale bazate pe criterii superficiale. să ne întrebăm nu numai
despre zelul evanghelistic şi concentrarea pe misiune, ci şi
despre sănătatea spirituală a produsului. nu trebuie să fim atât
de impresionaţi de vorbăria religioasă, cât de întruparea harului
şi a adevărului.

În al treilea rând, nu trebuie să ne mulţumim să ne  conformăm
standardelor superficiale. Câţi dintre noi dobândesc un imens
sentiment de satisfacţie spirituală din carnetul de cecuri şi calen-
 darele în care sunt trecute întâlnirile planificate? Eu, la fel ca mulţi
alţi pastori, am spus multor adunări că o metodă eficientă de
evaluare a spiritualităţii este evaluarea felului în care îţi petreci
timpul şi a modului în care îţi cheltui banii. Dar pe baza acestui
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standard, fariseii ar fi primit note mari. timpul şi banii nu sunt
nici singurele, nici cele mai adevărate teste ale inimii. În schimb
dreptatea, mila şi credincioşia sunt.

În al patrulea rând, niciodată nu trebuie să lăsăm tendinţa
noastră de a aluneca în fariseism să ne împiedice să ne întoarcem
spre braţele deschise ale lui isus. sunt sigur că dacă isus ar fi
vorbit cu mine, probabil că aş fi fost dezbrăcat spiritual şi speriat.
De ce? Pentru că într-o anumită măsură mă pot raporta la fiecare
vai. Dar după ce aş fi făcut cu ou şi cu oţet, sper că aş fugi în
braţele Lui şi aş plânge bine. sper că aş vedea dincolo de
încruntarea feţei sale lacrima din ochiul Lui. sper că nu mi-aş
fixa privirea atât de mult asupra degetului său care se mişcă
ameninţător, cât asupra braţelor sale care mă invită. sper că aş
putea face deosebire între indignarea Lui neprihănită şi
acceptarea sa necondiţionată.

sper că aş fugi la isus în loc să trec peste El. Pentru că în
concluzie, numai prin puterea Lui putem avea adevărata
sănătate spirituală. Adevăratele fapte ale neprihănirii îşi au
originea în El. Acea relaţie cu isus este crucială şi este subiectul
capitolului nostru final.
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Capitolul doisprezecerelAţiA CoreCtă

oricum ai pune-o, religia nu funcţionează cu Dumnezeu.
Ataşează-i orice nume vrei – islam, hinduism, iudaism,

chiar creştinism – eforturile umane de a-ţi croi drum spre
Dumnezeu sunt inutile. nici o cantitate de efort propriu nu
poate reforma inima. nici o cale de urmărire a evlaviei sau de
înţelegere a filozofiei nu îl poate conecta pe om cu Dumnezeu.
nici o tradiţie nu are puterea de a produce adevărata spirituali-
tate şi nici o măsură de protecţie nu ne poate păzi de păcat. nici
un grad de separare nu-l poate apăra pe cineva de păcat. Din
această cauză, nici o cantitate de integritate morală nu poate
produce neprihănire.

totuşi, milioane de oameni s-au dat şi se dau pe ei înşişi religiei
în căutarea lui Dumnezeu. Oamenii de pretutindeni încearcă să-
L găsească pe Dumnezeu sau caută o „putere mai mare“; ei
încearcă să umple ceea ce Pascal numea „golul care are forma lui
Dumnezeu“ din sufletele lor. religia pare a fi răspunsul pentru
multe suflete aflate în căutare pentru că în religie este găsit un
sentiment de neprihănire, un rezervor de cunoaştere, o cale a
evlaviei. De asemenea, religia oferă tradiţii semnificative, măsuri
de protecţie şi îndrumări pentru trăirea unei vieţi puse deoparte.

natura noastră umană este inevitabil religioasă. Căutăm cu
disperare o modalitate de a ne raporta la Dumnezeu. Cu toate
acestea, căutăm să ne raportăm la El în timp ce Îl modelăm în
felul nostru şi în termenii noştri. Însă nu aceasta este ceea ce
caută Dumnezeu! 
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În avangarda acestei mişcări de raportare la Dumnezeu în
felul nostru se află fariseii. Aşa cum am văzut, fariseii au urmărit
neprihănirea extremă. Ei au fost modele pentru multe trăsături
bune; în multe aspecte au ascultat de poruncile lui Dumnezeu.
totuşi, lipsurile lor erau semnificative, aşa cum a arătat clar isus.
Şi aşa cum au arătat capitolele anterioare, noi, cei care ne luăm
în serios credinţa în isus Cristos, suntem deseori subiectul acelo-
raşi păcate ca şi fariseii. Dacă după toată prezentarea pe care am
făcut-o fariseilor ești ameţit spiritual, te înţeleg, pentru că 
eu am petrecut ultimele două decenii din viaţa mea
luptându-mă cu susceptibilitatea faţă de fariseism.

Dar iată vestea bună: Există încă speranţă! scriptura oferă
răspunsuri convingătoare referitoare la fariseismul care tinde să
ne cuprindă sufletele religioase. Antidotul fariseismului este
prezentat clar şi cu putere în Filipeni 3. remediul pentru religie
este relaţia. Libertatea de a trăi o viaţă neprihănită se află în a ne
apropia de isus Cristos.

TOaTE LuCRuRILE BuNE 
şI TOTuşI Nu SuFICIENT DE BuNE

nimeni altul decât apostolul Pavel, „un evreu dintre evrei“ (v.
5), a învăţat acest adevăr după ce a încercat să trăiască o viaţă
neprihănită cu ajutorul religiei. scrisorile de recomandare ale lui
Pavel sunt impecabile şi stau ca un monument de necucerit al
inutilităţii pentru oricine încearcă să-şi croiască drum spre
neprihănire.

ghidul nostru prin vălul fariseismului şi dincolo de acesta nu
este nimeni altul decât cel mai mare fariseu care a trăit vreodată.
(Ştiu că evreii nu ar fi de acord cu această afirmaţie. totuşi, proba -
bil că ei l-au văzut pe Pavel aşa cum i-am văzut noi pe farisei, cu
prejudecăţi extrem de negative.) În Filipeni 3:4-6, Pavel îşi
rezumă descendenţa şi realizările. El descrie şapte caracteristici
care denotă felul în care ar arăta pentru un evreu neprihănirea
umană perfectă. Apostolul i-a provocat pe iudaizatorii (versiunea
creştinizată a fariseismului)  despre care vorbea la o confruntare.
mediul din care provenea şi realizările saleîl făceau superior lor.
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Apostolul Pavel a început prin citarea a patru caracteristici
care aparent L-ar mulţumi pe Dumnezeu, dacă religia a putea
face acest lucru. În primul rând, el a fost tăiat împrejur în ziua a
opta. În strictă conformitate cu Legea, el era un evreu deplin încă
din leagăn. În al doilea rând, Pavel era „din naţiunea lui israel“,
născut din strămoşi evrei cu sânge pur, membru născut al
„poporului ales“ al lui Dumnezeu. Putea să urmărească arborele
genealogic al familiei până la Avraam (2 Corinteni 11:22). În al
treilea rând, el era din „seminţia lui Beniamin“. Această seminţie,
deşi mică (Psalmul 68:27), era renumită în israel. Beniamin a
fost fiul preferat al lui iacov (israel), născut din rahela, soţia
preferată a lui iacov (genesa 30:23-24; 35:16-18). Beniamin a fost
singurul fiu al lui iacov născut în Ţara Promisă (genesa 35:9-19).
În mod semnificativ, Cetatea sfântă, ierusalimul, era situat pe
teritoriul dat lui Beniamin (Judecătorii 1:21).1 În al patrulea rând,
Pavel era „evrei din evrei“. El se trăgea din strămoşi evrei puri,
zeloşi, evlavioşi, din partea ambilor părinţi. El avea ebraica şi
aramaica – limbi materne – marcă a credincioşiei (Fapte 22:2-3).
Aceasta l-a plasat în vârful populaţiei subetnice evreieşti,
deasupra acelor evrei care erau greci şi romani din punct de
vedere cultural şi a căror limbă natală era greaca (numiţi evrei
care vorbeau greceşte [evrei elenizaţi] în Fapte 6:1).

De asemenea, Pavel a enumerat trei realizări religioase
personale care i-ar impresiona pe evrei (şi după câte s-ar părea,
pe Dumnezeu). El a început astfel: „În ce priveşte Legea, fariseu“.
A numi pe cineva fariseu era o marcă de distincţie, nu un cuvânt
de blestem (Fapte 23:6; 26:5). Pavel făcea parte cel puţin din a
doua generaţie de farisei (Fapte 23:6). Aceasta însemna că el a
atins punctul culminant al ortodoxiei religioase şi al experienţei
în iudaism. mai mult, Pavel a studiat Legea mozaică la picioarele
lui gamaliel, cel mai apreciat învăţător al fariseilor din vremea
lui (Fapte 5:34; 22:3).

În plus, Pavel şi-a practicat credinţa cu înflăcărare. El a scris:
„În ce priveşte râvna, persecutor al bisericii“. Pavel a fost pasionat
şi plin de zel pentru dedicarea lui religioasă. El a crezut cu putere
în adevărurile pe care le-a îmbrăţişat ca fariseu şi dorea să le
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protejeze cu orice preţ, chiar şi cu preţul vieţii lui. În consecinţă,
i-a urmărit pe creştini şi a primit dreptul de a-i omorî. Zelul lui
era legendar, iar când acesta a deviat, acţiunile lui Pavel au ajuns
diabolice.2

Probabil că realizarea cea mai importantă a vieţii religioase a
lui Pavel de dinainte de a se întâlni cu Cristos a fost aceasta: „Cu
privire la neprihănirea pe care o dă Legea, [am fost găsit] fără
prihană“. Pavel a acordat atât de multă atenţie cerinţelor rituale
ale Legii (aminteşte-ţi că aceasta implica atât cele 613 porunci
ale Vechiului testament, cât şi mii de tradiţii şi măsuri de
protecţie), încât nimeni nu i-a putut găsi vreo vină. Aceasta este
o afirmaţie extraordinară. nu exista nici o fisură în armura lui
religioasă; nimeni nu putea să facă o afirmaţie critică, obiectivă
şi verificabilă cu privire la neprihănirea lui legală. nu putem
presupune pe baza acestei afirmaţii că Pavel se credea fără păcat.
Lipsa păcatului era străină de gândirea evreiască. Peter O’Brien
afirma: „Aici se află un om mulţumit de sine, o reminiscenţă a
tânărului bogat din întâmplarea din Evanghelie (Luca 18:21), care
a afirmat că a împlinit toate poruncile încă din tinereţea lui“.3

Apostolul Pavel avea toate lucrurile bune din punct de vedere
religios. Avea cu ce se mândri. Provenea dintr-un mediu evreiesc
pur, fără pată, ortodox. Avea o religiozitate impecabilă, un zel
fără seamăn şi o comportare fără pată. Prin urmare, când s-a
aventurat pe teritoriul criticării religiei, el nu a făcut aceassta ca
un novice sau ca un critic care nu cunoaşte realităţile. Critica a
venit din partea unuia care ştia despre ce vorbea, care a fost un
model de iudaism în cel mai ortodox mod şi care avea toate
bazele teoretice şi experimentale pentru a-l evalua. nimeni nu
putea să se compare cu el, a scris Pavel. Cu toate acestea, religia,
indiferent cu câtă puritate şi pasiune e practicată, nu este
suficientă.

CaLEa SPRE IEşIREa DIN FaRISEISM
Apostolul Pavel a plantat biserica din Filipi în timpul celei de

a doua călătorii misionare (Fapte 16) şi a vizitat-o din nou în cea
de-a treia călătorie (Fapte 20:1, 6). El era apropiat de aceşti
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credincioşi şi ei i-au trimis apostolului daruri de mai multe ori
(Filipeni 4:16, 18). scrisoarea lui pentru această biserică puterni -
că din punct de vedere spiritual cuprinde tema constantă a
bucuriei. Cu toate acestea, biserica nu era protejată de fariseism.
Asemenea creştinilor de astăzi, credincioşii din Filipi auzeau un
mesaj care adăuga cerinţe legale la credinţa lor. iudaizatorii, un
grup de semicreştini, spuneau celor care Îl primeau pe Cristos
că trebuie să ţină Legea mozaică; fără anumite practici religioase,
creştinii nu puteau fi nici mântuiţi, nici sfinţiţi. 

Apostolul Pavel a considerat pe bună dreptate că această
abordare era o subminare a esenţei Evangheliei. Prin urmare,
tonul lui din Filipeni 3 s-a modificat rapid de la afecţiune la o
avertizare serioasă. Cu asprime, el i-a numit câini pe cei care
voiau să submineze Evanghelia. Evident tulburat, Pavel a avut
de comunicat o povară grea preaiubiţilor lui filipeni. Făcând
aceasta, ne-a dat nouă, sub inspiraţia Duhului sfânt, „o piatră
de temelie pentru teologie şi o operă clasică a spiritualităţii
creştine“.4 Filipeni 3 oferă şase chei pentru combaterea fariseis-
mului. În timp ce le studiem, suntem îndrumaţi încă o dată spre
priori tatea cultivării relaţiei noastre cu Domnul isus Cristos.

FEREşTE-TE DE RELIgIa FaLSă
ieşirea din fariseism trebuie să înceapă cu o veghere constantă

pentru a evita ispita religiei false. Alternativele religioase pentru
creştinismul autentic sunt disponibile întotdeauna. suntem
înconjuraţi, deseori fără să ştim, de versiuni false ale vieţii
creştine. Apostolul Pavel, fiind profund sensibil la pervertirile
Evangheliei, i-a avertizat pe preaiubiţii filipeni cu privire la
falsurile spirituale. După ce le aminteşte că bucuria în Domnul
poate să fie întotdeauna a lor şi că bucuria întotdeauna poate fi
„protecţia lor“, el a rostit o avertizare: „Păziţi-vă de câinii aceia;
păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijeliţii aceia“ (v. 2).

Cu o avertizare repetată de trei ori, Pavel a spus: „Păziţi-vă!
Păziţi-vă! Păziţi-vă!“. gerald hawthorne a explicat semnificaţia
acestui avertisment: „«Acordaţi atenţia potrivită», «fiţi atenţi la»
sau «învăţaţi-vă lecţia din». Astfel Pavel nu-i avertizează pe filipeni
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atât de mult să se apere de duşmanilor lor, cât le cere să fie foarte
atenţi la ei, să îi studieze ca să îi înţeleagă şi să evite adoptarea
unor credinţe şi practici distructive de-ale lor“.5 Când ceva
periculos ne ameninţă siguranţa spirituală, trebuie să fim atenţi.

Pavel i-a definit pe cei de care trebuiau să se păzească filipenii
prin trei caracteristici uluitoare. În primul rând, ei trebuiau să se
„păzească de câini“. În timpurile biblice, câinii erau hoinari şi
murdari, rătăceau prin cetăţi, mâncau tot ce puteau şi atacau
oamenii. Aşadar, cuvântul „câine“ este un termen de batjocură.6

De fapt, evreii îi numeau în mod regulat câini pe cei dintre
neamuri. Acum apostolul inversează rolurile, spunând că
iudaizatorii, cu religia lor falsă, trebuiau să fie trataţi ca neamuri.

În al doilea rând, ei trebuia să se „păzească de lucrătorii
aceia răi“. Evreii se mândreau că sunt poporul Legii lui
Dumnezeu. Ei predicau Legea, o practicau şi o protejau. Pavel
a întors din nou situaţia împotriva iudaizatorilor.7 El le-a spus
că erau lucrători răi şi nu oameni care făceau fapte bune. De
ce? Pentru că atunci când sunt făcute prin eforturi omeneşti,
în încercarea de a-L împăca pe Dumnezeu, faptele Legii sunt
contraproductive.

În al treilea rând, filipenii trebuiau să se păzească de „scrijeliţii
aceia [falsa tăiere împrejur]“. Puţine lucruri erau mai preţioase
pentru evrei decât circumcizia, semnul legământului pe care
Dumnezeu l-a încheiat cu Avraam. Cu toate acestea, Pavel a
schimbat complet acest ritual evreiesc - de data aceasta cu un joc
de cuvinte. În rea litate „scrijelirea“, „falsa tăiere împrejur“ sau
„mutilarea“ este un masacru păgân.8 Aceasta mutilează nu
numai trupul, ci şi sufletul. De ce? Pentru că ceea ce a căutat
Dumnezeu dintotdeauna şi pentru care tăierea împrejur fizică
era mai degrabă un semn, era tăierea împrejur a inimii.

Prin contrast, adevărata tăiere împrejur – adevăraţii moşte -
nitori ai lui Avraam – „slujesc lui Dumnezeu, prin Duhul lui
Dumnezeu, se laudă în hristos isus şi nu îşi pun încre derea în
firea pământească“. Cu aceste trei expresii, Pavel i-a definit pe
creştinii autentici. slujirea sau închinarea noastră este împut-
ernicită de Duhul sfânt, nu produsă prin eforturi proprii (ioan
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4:19-24). Este motivată din interior, nu menţinută prin tradiţii şi
ritualuri învăţate pe de rost. Aceasta este plăcută lui Dumnezeu,
nu un miros urât în nările Lui (isaia 1:11; ieremia 6:20). noi ne
lăudăm în isus Cristos; nu în noi înşine, ci în ceea ce a făcut şi
face El prin noi. În mod categoric, noi ne încredem în Cristos,
nu în noi înşine. ne încredem în Cristos, nu în religie, nici în
ritualuri, nici în spiţa de neam, nici în experienţe sau realizări.

nu este întâmplător faptul că scripturile sunt atât de pline de
avertismente împotriva religiei false (fariseism, iudaizatori,
gnostici etc.). Profeţii Vechiului testament, isus şi Pavel nu
păreau să se gândească la faptul că legalismul era inofensiv.
Purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu au tunat întotdeauna
împotriva celor care au adăugat ceva la Evanghelie sau au exteri-
orizat religia. Ei au refuzat să adauge tăierea împrejur, botezul,
reguli şi regulamente la Evanghelie. ne-au avertizat împotriva
îmbrăţişării harului pentru mântuire şi a respingerii lui pentru
sfinţire.

Probabil legalismul este mult mai periculos decât credem.
Pavel s-a referit la oamenii „faptelor bune“ numindu-i câini
spiritu ali, „lucrători răi“ şi „scrijeliţi [măcelari]“. Creştinii din
ziua de astăzi trebuie să fie foarte conştienţi de hainele religioase
pe care le îmbracă fariseismul modern. Întotdeauna trebuie să
fim conştienţi de pericolele care ne pândesc. ni se cere veghere
continuă pentru a scăpa de atracţia subtilă a fariseismului.

uN VOT DE NEÎNCREDERE
un al doilea mod de ieşire din fariseism şi din lucrările

religioase este abandonarea oricărei „încrederi în carne [firea pă -
mân  tească]“. A fost o vreme când apostolul Pavel şi-a construit
viaţa religioasă în jurul încrederii în lucrurile pământeşti (v. 3-6),
dar a tras concluzia că astfel de avantaje şi eforturi superioare au
fost în zadar. Pavel a învăţat să nu-şi pună deloc încrederea în
firea lui pământească extrem de sofisticată, de educată şi de
auto disciplinată.

De fapt, fariseii au creat un sistem prin care oamenii puteau
să-şi croiască drum spre Dumnezeu. Acest sistem era funda-
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mentat pe Biblie, dar cu numeroase completări umane conce-
pute pentru a-i „ajuta“ pe oameni să ţină legile lui Dumnezeu.
totuşi, aşa cum am observat, sistemele religioase nu dau rezul-
tate în ce priveşte dezvoltarea adevăratei neprihăniri. În israelul
antic, religia nu a dat rezultate, ci a fost mereu coruptă în
ipocrizie, formalism şi chiar idolatrie. Şi chiar dacă fariseii erau
printre cei mai plini de zel pentru neprihănire, credinţa lor s-a
stricat tot mai tare. Ei au sfârşit prin a-L răstigni pe mesia lor şi
apoi au încercat să-şi acopere păcatul. nici de atunci încoace
religia nu a dat rezultate.

„Încrederea în firea pământească“ reprezintă esenţa religiei
(inclusiv a fariseismului, a iudaizatorilor şi a oricăruia din miile
de forme ale legalismului, care sunt o pacoste pentru creşti -
nism). Este natural să te încrezi în fapte religioase, în obârşia
spirituală, în cunoaşterea biblică, în râvna mărturisirii, în viaţa
de rugăciune şi în conformarea exterioară la standardele lui
Dumnezeu. Este uşor să cazi într-o performanţă mintală legată
de viaţa spirituală. toate acestea sunt întărite continuu în jurul
nostru de oameni şi în noi de cel rău. Dar firea pământească nu
ne va duce la Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să vină la noi.
Dumnezeu trebuie să locuiască în noi şi prin noi!9

ieşirea din fariseism trebuie să cuprindă o privire lungă în
sufletele noastre. trebuie să recunoaştem sincer că ne punem
încrederea în abilităţile noastre, în intelectul nostru, în învăţarea
noastră, în capacităţile noastre spirituale, în eforturile noastre de
a fi plăcuţi lui Dumnezeu. totuşi, în măsura în care ne punem
încrederea pentru succesul spiritual în orice altceva în afară de
Cristos, vom cădea pradă fariseismului.

CONTaBILITaTEa SPIRITuaLă
A treia cheie pentru părăsirea fariseismului este aceea de a ne

recunoaşte adevărata noastră bogăţie spirituală. În Filipeni 3:7-
9, apostolul pare a fi mai mult un expert contabil, decât un
teolog. În aceste versete, foloseşte de trei ori verbul „a socoti
[privi]“ pentru a descrie o activitate spirituală pe care a
recomandat-o atât filipenilor, cât şi nouă. marele apostol tocmai



223relAţiA CoreCtă

a prezentat o listă perfectă a calificărilor spirituale de care mulţi
ar fi extrem de mândri. Prin această listă Pavel ne arată implicit
că la un moment dat obârşia lui spirituală şi realizările sale
religioase au ocupat un loc foarte important în coloana „bunuri“
din contul lui bancar spiritual. totuşi, când s-a întors la Cristos
a primit un nou sistem de contabilitate – unul care aduce o
bogăţie inestimabilă duhului.

Apostolul Pavel a utilizat mai multe proceduri contabile în
timp ce mesia i-a reorientat viaţa spirituală. În primul rând, a
luat toate moştenirile şi realizările spirituale (mediul de prove-
nienţă religios, realizările religioase, moralitatea, învăţătura,
reputaţia) care înainte se aflau în coloana „bunuri“ din viaţa sa şi
le-a mutat în coloana „pierderi“ a registrului contabil (v. 7).
„Câştigurile“ de altădată le socoteşte acum drept pierderi. În al
doilea rând, Pavel a scris o formulă pe foaia lui de contabilitate
spirituală care interzicea oricăror realizări spirituale umane să
apară din nou în coloana „bunuri“. El ne-a spus că a socotit toate
acele lucrurile ca pe nişte pierderi.

În al treilea rând, şi cel mai important, apostolul a plasat
cunoaşterea lui „Cristos isus, Domnul meu“ ca singura intrare în
coloana „bunuri“ pe foaia lui de contabilitate spirituală. Acest
lucru de preţ este atât de uriaş încât toate celelalte lucruri de preţ
pălesc prin comparaţie şi sunt practic fără valoare. Probabil el a
vrut să sugereze că dacă noi adăugăm orice altceva în afară de
Cristos în coloana „bunuri“, vom pierde, nu vom câştiga.10 În final,
peste lucrurile care cândva dominau proeminent contul lui
bancar spiritual, el a scris cu litere îngroşate „gunoi!“. Acel ceva
pentru care altădată a lucrat atât de mult pentru a-l obţine era
considerat acum revoltător.11

noua bogăţie găsită de apostolul Pavel i-a fost dată în dar de
Cristos. totuşi, aceasta avea o etichetă de preţ. Atunci când a
pronunţat cuvântul „gunoi“ peste lucrurile preţioase din trecut,
el şi-a atras mânia celor care nu au înţeles moştenirea lui spiri-
tuală. Acest lucru a avut ca rezultat suferinţa „pierderii tuturor
lucrurilor“ (v. 8). Pavel ştia din punct de vedere teologic şi
experimental că schimbările totale din sistemul bogăţiei spiri-
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tuale va avea consecinţe dureroase atât personal, cât şi social.
mândria lui va trebui să moară, iar mândria altor oameni va fi
afectată de asemenea. Pavel a plătit un preţ mare pentru a-L
urma pe Cristos. Poate că i s-au confiscat proprietăţile; poate că
a fost dezmoştenit de familie. Cu siguranţă, el şi-a pierdut orice
poziţie în iudaism. El chiar a suferit din greu din cauza bisericii.
Cu toate acestea, aşa cum gerald hawthorne nota, „Pavel nu şi-a
plâns pierderea. Pentru el, aceasta a fost o uşurare binevenită“.12

isus a spus că toţi cei care Îl vor urma cu adevărat numai pe El,
vor plăti un preţ personal şi social (ioan 12:24-25; Luca 9:24-26).

Câştigul lui Pavel a fost cu mult mai mare decât  pierderea.
imaginează-ţi că ai fost un om de afaceri iscusit, care a economisit
50.000 de dolari. Bill gates, fondatorul multimiliardar al
companiei microsoft, se împrieteneşte cu tine şi mai târziu decide
să-ţi lase moştenire o mare parte din bogăţia lui conside-rabilă. Ce
ai face? Probabil ai considera că toţi banii pentru care ai muncit
atâta pentru a-i strânge nu mai sunt vrednici de atenţia ta. Probabil
i-ai scoate din contul tău, pentru că aceştia sunt ca un gunoi pe
lângă miliardele tale recent primite. În coloana „bunuri“ îţi va fi
greu să scrii o sumă, deoarece numerele sunt prea mari. În schimb,
vei scrie pur şi simplu „moştenire de la Bill gates“. mai mult, toate
lucrurile de valoare pe care le-ai putea strânge în viitor prin munca
ta, vor părea lipsite de importanţă prin comparaţie.

Ceva asemănător a experimentat apostolul Pavel, căruia i s-a
dat o moştenire spirituală infinită de către Domnul universului!
Aşa ceva trebuie să experimentăm şi noi.

Cândva, apostolul Pavel fusese adeptul schemei de investiţie
spirituală a fariseilor. La fel ca ei, el era un contabil spiritual
meticulos. A reuşit să ajungă în top din punct de vedere spiri-
tual, prin multiplicarea lucrurilor preţioase care i-au fost date şi
prin muncă susţinută. totuşi, în final a ajuns să vadă că era
falimentar din punct de vedere spiritual. În mod asemănător,
propriile noastre scheme spirituale de investiţie prin muncă grea
duc numai la sărăcie spirituală. Din fericire, atât Pavel, cât şi noi  
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eliberarea din închisoare
Pavel ne oferă şase chei pentru a putea ieşi din închisoarea 

fariseismului. Toate se găsesc în Filipeni 3. Cheile au fost date
credincioşilor din Filipi pentru a scăpa de învăţăturile false, lega - 
liste ale aşa-numiţilor iudaizatori. Ele se aplică tuturor creştinilor
care doresc să scape din închisoarea slujirii fariseice pentru
Dumnezeu şi doresc să intre într-o relaţie mai bogată cu 
Domnul Isus Cristos. Cele şase sunt:

1. Păzeşte-te de religiile false. Oamenii care au vorbit din
partea lui Dumnezeu – prorocii, apostolii şi Cristos Însuşi – s-au
opus întotdeauna celor care au adăugat ceva la Evanghelie sau
celor care au exteriorizat religia (v. 2).

2. Renunţă la orice încredere în lucrurile lumeşti. Faptele 
religioase nu ne vor duce la Dumnezeu nici înainte, nici după 
salvarea noastră spirituală (vv. 3-6).

3. Recunoaşte-ţi bogăţia spirituală. În Cristos avem singura
noastră valoare eternă. Trebuie să păzim şi să cultivăm cu 
grijă relaţia noastră cu El (vv. 7-9).

4. Dezvoltă-ţi relaţia de dragoste cu Isus. Îl cunoaştem mai bine
petrecând timp cu El şi experimentând viaţa aşa cum 
a făcut şi El (vv. 9-11).

5. Urmează-L pe Cristos cu pasiune pentru a-L cunoaşte mai
bine. Asemenea unui atlet aflat în cursă, noi trebuie să fim activ
implicaţi în căutarea adâncirii relaţiei cu Isus (vv. 12-16).

6. Evită atracţia lumii spre libertinism. Trebuie să fim atenţi să
nu reacţionăm prea mult împotriva legalismului îmbrăţişând 
libertatea extremă, aşa cum face lumea (vv. 17-21).

am fost găsiţi de către persoana cea mai bogată spiritual din
lume şi ni s-a dat o moştenire inestimabilă. nu mai trebuie să
muncim pentru vrednicia noastră, sau să ne îngrijorăm pentru
bogăţia noastră. singurul lucru de care trebuie să ne mai pese
acum, la fel ca lui Pavel, este să-L cunoaştem mai mult pe Cel
care ne-a dat tot ceea ce avem, pe isus, Fiul lui Dumnezeu.

În mod clar, metoda potrivită pentru contabilitate spirituală
este aceeaşi pentru noi ca şi pentru Pavel. În capul listei coloanei
„bunuri“ scrie: „moştenire de la isus Cristos, Domnul universului“.

CAleA CeA dreAptă
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relaţia noastră cu isus Cristos este supremă. Ce înseamnă acest
lucru? În primul rând, pe foaia noastră de contabilitate spirituală
nu mai trebuie să punem niciodată lucrările noastre spirituale
mărunte în aceeaşi coloană cu moştenirea pe care ne-a dat-o
Cristos. De multe ori, acest lucru este foarte dificil de făcut,
deoarece mândria ne motivează mereu să credem că noi lucrăm
împreună cu Dumnezeu pentru a ne mări bogăţia spirituală. Dar
bogăţia creşte numai prin puterea (şi taina) lui „Cristos în noi,
nădejdea slavei“ (Coloseni 1:27).
În al doilea rând, bogăţiile lui Cristos date nouă ca moştenire prin
harul său ajung să fie cu adevărat elementul central al bogăţiei
noastre spiri tuale. Cristos nu ne va iubi niciodată mai mult decât
o face chiar acum. El nu ne va da niciodată mai mult decât ceea
ce ne-a pus deja la dispoziţie. misiunea mea este de a strânge
bogăţiile lui Cristos în mine. trebuie să trăim în lumina bogăţiei
noastre spirituale actuale. Privilegiul nostru este să ajungem să-
L cunoaştem bine pe Cel care ne-a dat atât de mult.

Faţă de bogăţiile lui Cristos, contribuţiile mele nu sunt mai
bune decât un gunoi. Şi totuşi, Cristos este glorificat în orice
mod în care eu folosesc bogăţia ce mi-a fost dată pentru a-i cânta
laudele, pentru a-i îmbogăţi reputaţia, pentru a-l iubi pe
poporul Lui şi pentru a-i reprezenta numele. incredibil, El chiar
multiplică miliardele spirituale şi mă răsplăteşte din belşug
pentru orice faptă autentică de dedicare faţă de El!

RELaţIE, Nu RELIgIE
De când îmi aduc aminte, am rostit declaraţia aceasta: „L-am

rugat pe isus să vină în inima mea şi am o relaţie personală cu
isus Cristos, Domnul meu şi salvatorul meu“. Evanghelicii cred
corect că adevărata credinţă creştină are la bază o „relaţie
personală“ cu isus. Cu toate acestea, mulţi dintre noi, inclusiv
eu, rostim adesea aceste cuvinte fără să le înţelegem sau fără să
le aplicăm cu adevărat în vieţile noastre.

A patra cheie pentru a scăpa de fariseism este dezvoltarea unei
relaţii de dragoste cu isus. De fapt, teologia lui Pavel poate fi
rezumată în cuvintele sale: „să-L cunosc pe Cristos“ (vv. 8, 10). El
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a abandonat toate căile omeneşti spre neprihănire, iar acum vrea
dorea să-L cunoască pe isus. Această cunoaştere a lui Cristos are
câteva componente pe care apostolul le-a prezentat în
versetele 9-11.

Într-un singur verset (v. 9), Pavel a definit diferenţa dintre
neprihănirea omenească şi cea divină. scopul neprihănirii
omeneşti este de a-L găsi pe Dumnezeu. Prin deducţie, aceasta
este motivată de încrederea în puterea omenească, de presu -
punerea că putem face ce ni se cere pentru a fi plăcuţi lui
Dumnezeu. se bazează pe Legea lui moise şi pe abilitatea
noastră de a respecta standardele Legii. Prin contrast, cei care
urmăresc neprihănirea divină caută să fie găsiţi de Dumnezeu şi
în El. Ei îşi recunosc falimentul spiritual şi tânjesc după mila lui
Dumnezeu. Această neprihănire este primită ca dar, nu câşti-
gată. Este „găsită“ prin credinţa în Cristos.

Întregul scop al vieţii spirituale a lui Pavel a fost schimbat de
harul lui Dumnezeu. Acum pasiunea lui Pavel era să-L cunoască
pe isus Cristos. El şi-a dorit să aibă o relaţie personală, apropiată
şi profundă cu Domnul isus Cristos. nu este însă acelaşi lucru cu
a recita adevăruri sau crezuri despre El, sau a fi de acord cu
anumite evenimente istorice, sau chiar cu cunoaşterea multor
lucruri despre El. La fel ca în căsnicie, pentru a-L cunoaşte bine
pe isus Cristos este nevoie de încredere, dragoste, credincioşie,
comunicare, vulnerabilitate, risc, timp, slujire şi alte ingrediente.
Pavel dorea să investească toate lucrurile de care era nevoie
pentru a-L cunoaşte pe Cel care l-a apucat cu atâta dragoste şi cu
atâta putere (Fapte 9).

Pentru a-şi dezvolta relaţia cu Domnul isus Cristos, apostolul
Pavel a vrut să cunoască trei faţete ale vieţii Lui: puterea învierii
Lui, suferinţele Lui şi moartea Lui. nimic altceva nu descrie mai
bine puterea lui Cristos decât învierea Lui din morţi. Pavel a
dorit să experimenteze personal această putere a lui Cristos. De
asemenea, a vrut să-L cunoască pe Cristos prin experimentarea
suferinţelor de dragul Lui. Patimile lui Cristos au inclus trădare,
lepădare, nedreptate, respingere, persecuţie şi multă durere.
toate acestea Pavel a vrut să le accepte de dragul cunoaşterii lui



Cristos. Într-adevăr, Pavel a experimentat multe suferinţe
asemănătoare.13 În al treilea rând, Pavel chiar a acceptat „să se
facă asemenea [să se conformeze] cu moartea Lui“ ca parte a
„pachetului“ cunoaşterii lui Cristos.

Cel mai bine ajungem să-i cunoaştem pe oameni atunci când
experimentăm cu ei, chiar şi în mică măsură, lucrurile bune, cele
rele şi cele urâte ale vieţii lor. La fel este şi în cunoaşterea lui
Cristos. Ajungem să-L cunoaştem când avem parte de pute rea
învierii Lui şi când experimentăm suferinţele şi moartea sa. În
mod clar, o parte a acestei teorii este teologică, pentru că noi ne
considerăm atât morţi faţă de păcat, cât şi vii pentru Cristos
(romani 6:11). Pavel ne-a spus că noi „suntem răstigniţi
împreună cu Cristos“ (galateni 2:20). trebuie să ne amintim în
mod regulat de moartea Lui (Luca 22:19-20; 1 Corinteni 11:23-
25). totuşi, eu cred că o parte din această cunoaştere este şi
experimentală. Ajungem să-L cunoaştem atunci când experi-
mentăm puterea Lui care lucrează prin noi în moduri care ştim
că nu sunt ale noastre. suntem atraşi mai aproape de Cristos
când experimentăm suferinţa de dragul Lui. Ajungem să-L
cunoaştem mai bine pe isus când ne luptăm cu păcatul din
vieţile noastre şi când ne punem vieţile de bunăvoie la picioarele
sale. Peter O’Brien comentează: „Pavel nu se face asemenea
morţii lui Cristos prin părtăşia propriu-zisă la suferinţele lui
Cristos, ci prin participarea la acele suferinţe (de care are parte
în timpul slujirii sale apostolice) şi în timp ce este întărit să facă
aceasta prin puterea învierii Lui, el se face asemenea morţii lui
Cristos în mod continuu“. 14

uRMăRIREa aCTIVă 
a uNEI RELaţII aPROPIaTE

Apostolul Pavel a folosit până acum două metafore pentru a
descrie evadarea credinciosului din fariseism. noi trebuie să fim
veghetori, atenţi şi prudenţi la religiile false. suntem contabilii
care îşi calculează cum trebuie conturile bancare spirituale.
Acum Pavel ne descrie ca nişte atleţi care se grăbesc să câştige
premiul. Pavel a conştientizat rapid că el nu a ajuns la capătul
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cursei, spiritual vorbind, şi că nici nu se aştepta la aceasta până
când nu va fi chemat sus (v. 14). Dar până atunci, el intenţiona
din toată inima, asemenea unui atlet de clasă, să alerge pentru
medalia de aur: pentru a pune mâna pe Cristos isus,
urmărind activ o relaţie apropiată cu El.

Asemenea unui atlet (probabil asemenea unui alergător la
maraton), apostolul s-a dedicat scopului cunoaşterii lui isus, fapt
exprimat prin cuvintele „alerg“ (vv. 12, 14). Ca un alergător aflat
în cursă, Pavel avea ochii îndreptaţi în direcţia bună (v. 13b). El
nu s-a uitat peste umăr, ci numai înainte, în timp ce se silea să
treacă linia de sosire. nu era imobilizat de trecut, nu trăia în
trecut, nici nu tânjea după „zilele bune de odinioară“. Aceasta
nu înseamnă că Pavel a înăbuşit toate lucrurile din trecutul lui
în timp ce căuta să-L cunoască pe Cristos. noi ştim că el nu a
uitat niciodată adâncimea păcatului său (1 timotei 1:13). Cu toate
acestea, el nu s-a complăcut în realizările sau eşecurile din
trecut. nu a considerat că viitorul îi este predeterminat de
trecutul său. În schimb, şi-a lăsat trecutul în urmă, a ajuns în
prezent şi alerga spre viitor, când va ajunge la „linia de sosire“. El
a trăit astfel încât să fie chemat pe podiumul câştigătorilor
pentru a primi premiul care, în cele din urmă, însemna unirea cu
Domnul pe care L-a iubit. iar el i-a sfătuit pe filipeni, şi ne sfătu-
ieşte şi pe noi, să facem la fel (vv. 16, 17).

A cincea cheie pentru a scăpa din închisoarea fariseismului
este să urmărim activ o relaţie apropiată cu isus. Prima jumătate
a capitolului 3 din Filipeni poate să lase impresia că învingerea
legalismului, a iudaismului şi a fariseismului implică pur şi
simplu „să renunţăm la tot şi să-L lăsăm pe Dumnezeu să
lucreze“. Cu alte cuvinte, renunţă la disciplinele spirituale, lasă
ca relaţia să se dezvolte şi vezi ce se întâmplă. Din nefericire,
lucrurile nu au loc aşa. Căsniciile, chiar şi cele bune, tind să se
ofilească dacă nu sunt întreţinute continuu. stabilirea unei
relaţii apropiate atât cu oamenii, cât şi cu Dumnezeu, necesită
efort. tot aşa şi maturizarea nu are loc pur şi simplu; ea trebuie
cultivată.
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Deseori relaţia cu Cristos începe cu o nemulţumire sfântă.
Când privim la ceilalţi, putem deveni încrezuţi, dar când privim
în interior şi în sus, ne îngrozim pe bună dreptate. Ajungem la
locul în care nu suntem mulţumiţi cu starea noastră prezentă şi
tânjim să-L cunoaştem mai bine pe Cristos. El Îşi doreşte întot-
deauna să ne întâlnească în momentul în care suntem în nevoie
şi să ajungă să ne cunoască mai îndeaproape. Prin urmare, locul
de început, de unde să nu mai plecăm niciodată, este dragostea
Lui şi cunoaşterea modului în care El ne-a apucat.

Pentru a ieşi din fariseism este nevoie de câteva dintre disci-
plinele unui atlet. Cunoaşterea lui Cristos cere urmărirea activă
a apropierii, asociată cu cunoaşterea caracterului nostru
omenesc şi cu aşteptarea gloriei viitoare. Procesul este iniţiat de
Cristos, nu de noi. Dorinţa Lui de-a avea o relaţie cu noi este
infinit mai mare decât dorinţa noastră de a-L cunoaşte. Însă, cu
toate acestea, cunoaşterea lui Cristos necesită câteva dintre disci-
plinele şi eforturile care sunt cerute oricărui atlet.

În timp ce ne conectăm la dragostea credincioasă a lui Cristos
pentru noi personal, nu vom dori nimic mai mult decât să-i fim
plăcuţi. realizările şi accidentele noastre din trecut vor păli în
lumina acestei noi direcţii a vieţilor noastre. Şi noi nu vom
renunţa la acest scop până când vom fi chemaţi să trăim în casa
tatălui nostru ceresc.

aCEaSTă LuME Nu ESTE CaSa MEa
ultima cheie pentru a părăsi închisoarea fariseismului este

aceea de a ne păzi de dezvoltarea unei atitudini permisive.
Adoptarea unui stil de viaţă libertin este la fel de periculoasă ca
o viaţă legalistă. un libertin, asemenea unui legalist, nu poate
trăi o viaţă neprihănită. totuşi, pentru cei care au fost eliberaţi
de fariseism, libertinismul este o ispită. Eliberaţi din gheara legii,
unii cad în ghearele libertăţii denaturate. Pendulul vieţii spiri-
tuale pare să se oprească rareori la mijloc; de cele mai multe ori
se află într-o mişcare continuă dintr-o parte în alta.

Cei care au ieşit din fariseism au tendinţa de a abuza de liber-
 tatea lor în Cristos. Apostolul Pavel a fost dureros de conştient de
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aceasta (romani 6; galateni 5). Prin urmare, şi-a încheiat învăţă-
tura dată filipenilor cu un avertisment legat de libertinism.

Înarmat cu o înţelegere corectă a lui însuşi şi a Domnului său,
Pavel i-a invitat pe fraţii din Filipi să-i urmeze exemplul şi a
celorlalţi din adunare (v. 17). totuşi, bunul exemplu al lui Pavel
nu reprezenta singura alternativă pentru filipeni. Cu mari
emoţii, el a vorbit despre exemplele negative care trebuiau
evitate (vv. 18-19). se pare că Pavel i-a avertizat în mod repetat pe
filipeni în legătură cu anumiţi „duşmani ai crucii“ şi chiar a plâns
în timp ce scria.

Cine sunt aceşti duşmani? nu putem spune cu certitudine,
deoarece o mulţime de grupuri au fost identificate de cercetă-
torii Bibliei. Dar putem identifica anumite caracteristici ale lor.
În primul rând, învăţătura lor contrazicea jertfa de sânge a lui
Cristos. Valoarea crucii poate fi diminuată prin adăugarea
ritualurilor religioase şi a regulilor la mântuire, aşa cum au făcut
iudai zatorii, sau dând frâu liber păcatului, aşa cum au făcut
libertinii. În ambele cazuri, puterea crucii a fost diminuată. În al
doilea rând, aceşti duşmani, din cauză că s-au opus crucii lui
Cristos, au fost destinaţi distrugerii eterne. respinge crucea şi
nu mai există nici o altă cale de salvare. În al treilea rând, ei se
închinau la poftele firii pământeşti. trăiau pentru plăcerile
carnale şi se dădeau pe ei înşişi autoindulgenţei (sau probabil
făceau un dumnezeu din legile lor de mâncare). În al patrulea
rând, se mândreau cu lucruri de care trebuia să le fie ruşine. se
pare că duşmanii crucii s-au angajat în imoralitate şi s-au
desfătat în aceasta, probabil asemenea corintenilor (1 Corinteni
5). În ultimul rând, aceşti duşmani ai crucii au trăit pentru
această lume, nu pentru lumea viitoare. Filozofia lor de viaţă era
materialistă, nu spirituală; pământească, nu cerească.

Capitolul se încheie cu un apel înflăcărat, asemenea unui
imn, de a conştientiza statutul nostru de extratereştri pe pământ
şi să privim cu nerăbdare la glorificarea noastră din ceruri.
Cetăţenia noastră este în ceruri; pentru noi lucrurile pământeşti
trebuie să treacă pe un plan secundar. Îl aşteptăm pe salvatorul
nostru şi nu împlinirea poftelor noastre senzuale. tânjim după
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eliberarea de prezenţa păcatului pe care Dumnezeu ne-o va
acorda într-o zi.

În ultimii ani, impactul legalismului a scăzut în multe
domenii ale bisericii. Dar locul lui nu a fost întotdeauna luat de
un creştinism autentic. În schimb, mi se pare că libertinismul a
înflorit asemenea neghinei în lanul de grâu. statisticile,
indiferent de sursă, ne spun că noi, creştinii, suntem mai mult
sau mai puţini clone ale culturii noastre seculare şi că în unele
cazuri chiar mai rău.15 mă tem că am învăţat câteva lucruri super-
ficiale despre fariseism doar pentru a aluneca în antinomianism.
Dacă apostolul Pavel ar fi pastorul nostru, ar plânge! De dragul
lui Cristos, ieşirea din fariseism nu trebuie să ne ducă în
fărădelege.

CaLEa SPRE O VIaţă 
NEPRIHăNITă

Pavel a prezentat calea de ieşire din fariseism – cunoscut şi ca
legalism şi iudaism (şi uneori evanghelicalism şi fundamenta -
lism). ieşirea începe cu un avertisment. trebuie să veghem
mereu ca să nu denaturăm calea lui Cristos. Apoi trebuie să ne
ocupăm decisiv de încrederea în firea pământească. Aceasta
înseamnă că nu trebuie să ne punem nici un pic de încredere în
încercările omeneşti de a-L mulţumi şi a-L îmbuna pe
Dumnezeu. În continuare, trebuie să ne refacem sistemul
contabil spiritual. Bunurile noastre omeneşti trebuie considerate
drept pierderi potenţiale. iar Cristos, singura noastră comoară
trainică, trebuie să devină obiectul căutării noastre pasionate.
nimic nu trebuie să ne motiveze mai mult decât dorinţa de a-L
cunoaşte pe Cel care ne-a iubit atât de mult. Acest scop, la fel ca
şi căsnicia, este o căutare de-o viaţă care nu  va fi completă decât
în cer. Între timp, trebuie să urmărim apropierea de Cristos
asemenea atletului care aleargă pentru medalia de aur. În cele
din urmă, trebuie să evităm tendinţa umană de a înlocui o eroare
(legalismul) cu o alta (libertinismul). În schimb, ca nişte pelerini
credincioşi, trebuie să trăim în această lume în timp ce tânjim
după casa noastră viitoare.



„CuRa a ÎNCEPuT“
În Călătoria lui „Dawn Treader“ (a treia carte din seria Croni-

cile din Narnia), C. s. Lewis a zugrăvit portretul plin de viaţă al
unui personaj avar şi snob numit Eustace. El reprezintă o
metaforă potrivită pentru evadarea noastră din efortul propriu al
fariseismului și intrarea în hainele confortabile ale unei vieţi
trăită în Duhul.

În poveste, Eustace a fost transformat într-un dragon, o
reflecţie care se potrivea cu caracterul lui. Atunci când a fost
obligat să se confrunte cu ceea ce a devenit, a realizat cât de prost
a putut fi. El a tânjit să fie transformat din dragon înapoi în băiat.
El a vărsat lacrimi şi a muncit din greu ca să se comporte diferit,
cu puţin succes, dar fără nici o schimbare în înfăţişarea de
dragon. Apoi, el a încercat să-şi smulgă cu putere pielea. Dar de
fiecare dată când trăgea, un nou strat apărea. După mai multe
runde de încercări de a-şi smulge pielea, Eustace a renunţat. 

În acest moment, dezamăgit şi disperat, Eustace îl întâlneşte
pe leul Aslan, figura lui Cristos din cronici. Aslan îi spune lui
Eustace: „trebuie să-mi dai voie să te dezbrac“. Băiatul/dragonul
speriat s-a uitat plin de teamă:

Pot să vă spun că mi-a fost teamă de colţii lui, dar eram aproape
disperat acum. Aşa că m-am culcat pe spate şi i-am dat voie să facă
acest lucru. Prima lui lacrimă a lui a fost aşa de adâncă încât am
crezut că îmi va merge direct la inimă. Şi când a început să îmi
smulgă pielea, m-a durut mai rău decât am simţit vreodată
înainte.16

Dar Aslan a smuls mai mult decât doar piele şi în final a
aruncat trupul dezbrăcat şi sensibil într-o fântână. Eustace,
rebelul, l-a întâlnit pe Aslan, salvatorul şi domnul lui. Lewis a
concluzionat:

Ar fi frumos, şi aproape adevărat, să spun că „de atunci înainte
Eustace a fost un băiat diferit“. să fiu foarte exact, el a început să fie
un băiat diferit. El a avut căderi. Încă au existat multe zile în care
putea fi foarte supărător. Dar cele mai multe dintre acestea nu le
voi observa. Cura a început.17

233relAțiA CoreCtă



234



Anexe





CuM Au ÎnCeput fAriseii

pentru a-i înţelege pe farisei este nevoie să cunoaştem
mişcările culturale şi politice care le-au dat naştere şi i-au

hrănit. Fariseii au apărut ca un grup identificabil în timpul
perioadei intertestamentare, adică a anilor dintre Vechiul şi noul
testament. În timpul celor peste patru sute de „ani de tăcere“
dintre maleahi şi Cristos, israel a fost condus predominant de
diferite puteri străine, exact cum a profeţit Daniel (Daniel 7).
Deşi mulţi dintre iudei au fost asimilaţi de culturile înconjură-
toare, unii, asemenea lui Daniel şi celorlalţi tineri evrei (Daniel
1:3), au refuzat să-şi compromită identitatea şi modul de viaţă.
Aceşti „puritani“ au aderat ferm la scripturi, în timp ce alţii,
inclusiv membrii clerului (preoţii şi leviţii), au făcut compro-
misuri cu culturale.

Înaintaşul filozofic şi religios al fariseilor este Ezra, a cărui
dedicare puternică faţă de Lege (Ezra 7:10) a stabilit standardul
pentru cărturarii care l-au urmat. Ezra, de spiţă preoţească (Ezra
7:1-5), a fost un om evlavios, cu o dorinţă intensă de a aplica în
viaţa sa Cuvântul lui Dumnezeu şi de a-l transmite oamenilor
obişnuiţi din contexte culturale schimbătoare. Potrivit tradiţiei,
Ezra a fost şi fondatorul sinagogii. Astfel a definit el lucrarea,
dedicarea şi cadrul pe care mai târziu le-au copiat fariseii.

ELENISMuL, uMaNISMuL aCELOR VREMuRI
unul dintre jucătorii principali din procesul de „creare“ a

nevoii de farisei a fost Alexandru cel mare care şi-a construit
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imperiul, ce cuprindea şi Palestina, începând din anul 336 până
în 323 î.Cr. Deşi Alexandru este cel mai cunoscut pentru
cuceririle militare, moştenirea cea mai durabilă lăsată în israel a
fost de ordin cultural. Când grecii i-au cucerit pe perşi, care erau
suzeranii Palestinei, Alexandru a decretat politici care au fost
acceptate de israel, în special în rândul elitei conducătoare şi
religioase. El a permis evreilor autonomie limitată şi a stimulat
prosperitatea economică, fapt care i-a determinat să accepte alte
inovaţii culturale. Alexandru şi urmaşii lui au încurajat adoptarea
culturii, literaturii, instituţiilor, distracţiilor, ideilor, numelor,
normelor, monezilor şi a limbii greceşti, toate erodând şi mai
mult identitatea unică a evreilor. Elenismul, umanismul din
vremea aceea, era o ispită la fel mare cum a fost idolatria mai
devreme în istoria evreilor. Promovarea culturii greceşti de către
Alexandru a stabilit cadrul pentru rezistenţa ulterioară a pioşilor.

După domnia scurtă a lui Alexandru, imperiul lui a fost
împărţit. La început, israelul a fost guvernat de ptolemei (301-198
î.Cr.). sub aceşti conducători egipteni, israelul s-a bucurat de
pace, prosperitate şi autonomie religioasă relativă. totuşi, soarta
evreilor s-a schimbat în 203 î.Cr., când Antioh iii (cel mare), un
conducător sirian, a capturat ierusalimul. Astfel, în Palestina, a
început o perioadă de mai bine de un secol de guvernare seleu-
cidă. seleucizii doreau mult mai puţin să extindă autonomia
evreilor şi erau mult mai interesaţi să promoveze cultura greacă
sau elenismul. În timpul acestei perioade a avut loc mai mult ca
sigur organizarea fariseilor ca grup identificabil.

O CIOCNIRE a CuLTuRILOR
În timpul domniei rău-famatului Antioh iV, numit Epifanes

(175-164 î.Cr.), evenimentele din Palestina s-au înrăutăţit şi noi
forţe i-au adus pe farisei în stare de urgenţă. O ciocnire a
culturilor s-a produs între evreii ortodocşi şi cei elenişti.
Orientarea culturală de dreapta s-a opus elenismului; orientarea
culturală de stânga susţinea aculturalizarea. Conflictul a atins
punctul culminant în momentul alegerii marelui preot.
Ortodocşii vedeau preoţia  ca o funcţie spirituală obţinută prin
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chemare divină. Alţii au acceptat tacit ca preoţia marelui preot
să fie o funcţie politică dată celui mai mare ofertant. Antioh, care
dorea să transforme ierusalimul într-o cetate grecească model,
a fost de acord ca postul să devină o funcţie politică. El a acordat
poziţia aceasta celor care credea el că îi sprijină cel mai mult
scopurile. Câţiva evrei s-au răsculat, iar Antioh, fiind presat de
roma, a decis să acţioneze mai ferm şi mai brutal împotriva
ortodocşilor.

Acţiunile începute de Antioh în 167 î.Cr. au încercat să
îndepărteze toate urmele credinţei iudaice ortodoxe. El a
încercat să stabilească o legătură între zeul Jupiter al grecilor şi
Dumnezeu. El a jertfit un porc pe altar, fapt la care se face referire
de obicei ca fiind „urâciunea pustiirii“. El le-a interzis evreilor...

sub pedeapsa cu moartea să practice tăierea împrejur, să respecte
sabatul şi să ţină sărbătorile din calendarul evreiesc. A fost
poruncită distrugerea tuturor copiilor scripturilor. Legile au fost
impuse cu o cruzime extremă. un cărturar în vârstă numit Fleazar
a fost biciuit până la moarte pentru că nu a vrut să mănânce carne
de porc.1

Comportamentul abominabil al lui Antioh iV Epifanes a
constituit picătura care a umplut paharul şi a declanşat revolta
macabeilor,2 iar aceştia au pus capăt puterii seleucide în
Palestina. Când s-a încheiat revolta, macabeii conduşi de iuda
macabeul au preluat controlul Palestinei de la sirieni şi l-au dat
în mâinile evreilor, pentru prima oară în ultimii patru sute de
ani. În decembrie 164 î.Cr., templul din ierusalim a fost reded-
icat şi o sărbătoare de opt zile, sărbătoarea Dedicării, cunoscută
şi ca hanukkah sau sărbătoarea Luminilor, a fost inaugurată ca
o aducere aminte printre iudei. Deşi conflictul extern a pierdut
din intensitate, conflictul intern din israel a continuat între
ortodocşi/conservatori şi elenişti/liberali. Ocazional, acest
conflict s-a soldat cu vărsări de sânge.
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INTRaREa PE SCENă 
a FaRISEILOR şI a SaDuCHEILOR

În acest cadru, fariseii au devenit proeminenţi. În cele din
urmă, macabeii au fondat o dinastie3, iar în timpul domniei lui
ioan hircanus i (134-104 î.Cr.), iosefus îi aminteşte pe farisei ca
fiind un partid oficial.4 El notează faptul că fariseii conservatori
au avut o ceartă cu hircanus când s-au opus pretenţiei regelui de
a fi şi preot şi împărat. Aşa că hircanus a trecut de partea
saducheilor, care erau mai liberali. Acest lucru a avut ca rezultat
dominaţia saducheilor în elita conducătoare şi proeminenţa
fariseilor în rândul maselor.

Astfel au luat naştere, cu aproape 150 de ani înainte de
lucrarea publică a Domnului isus Cristos, cele două mari partide
ale iudaismului despre care citim în noul testament: fariseii şi
saducheii. Ambele erau proeminente în vremea lui Cristos, iar
fariseismul continuă până în zilele noastre.

Fariseii formau partidul care a continuat ideologia mişcării
patriotice a macabeilor care, pentru prima oară, a luat o poziţie
în favoarea Legii şi a integrităţii religioase a iudaismului.
saducheii au devenit partidul preoţilor şi al leviţilor, partid spre
care s-au îndreptat evreii înclinaţi spre elenism. saducheii au
pus accentul pe centralitatea templului şi a ritualurilor. Baza
de opera ţiuni a fariseilor era sinagoga. (Diferenţele dintre cele
două partide sunt detaliate în capitolul 3.)

În secolul care a precedat naşterea lui isus Cristos, soarta
fariseilor şi a saducheilor s-a schimbat în funcţie de ocupanţii
pute rii politice din israel. Alexandru Jannaeus (103-76 î.Cr.),
regele-războinic hasmonean, s-a angajat într-o politică de
expansiune teritorială (folosind mulţi mercenari străini) şi a
arătat puţin respect pentru responsabilităţile sale preoţeşti.
Astfel, el i-a îndepărtat în continuare pe farisei şi i-a dispreţuit
din ce în ce mai mult. Alexandru a sfidat făţiş considerentele
morale ale fariseilor şi chiar a crucificat opt sute de farisei în timp
ce petrecea cu amantele sale. totuşi, iosefus ne spune că în mod
surprinzător, pe patul de moarte, Alexandru şi-a sfătuit soţia să
se depărteze de saduchei şi să domnească cu ajutorul fariseilor.5
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salome Alexandra (76-67 î.Cr.) a acceptat sfatul soţului ei şi s-a
împrietenit cu fariseii, evitând astfel continuarea luptei civile.
Ea a iniţiat ceea ce se numeşte „epoca de aur a fariseismului“.

În această perioadă, fariseii au avut o influenţă politică
considerabilă, o influenţă socială şi un impact religios. Din punct
de vedere politic, ei erau gâtul care controla capul statului.
iosefus sugerează că fariseii deţineau autoritatea regală, în timp
ce Alexandra avea numai responsabilităţile acesteia.6 Din punct
de vedere juridic, fariseii au cerut ca făptaşii crucificărilor din
vremea lui Alexandru să fie executaţi. Din punct de vedere social,
au pus accent pe educaţia bazată pe scriptură.7 Din punct de
vedere religios şi-au extins influenţa în sinagogile din întreaga
ţară. Deşi fariseii erau studenţii laici ai scripturii, în cele din
urmă ei au luat locul preoţilor ca interpreţi autorizaţi ai Legii.
Într-adevăr, fariseii au dominat viaţa spirituală a naţiunii.

TENSIuNI ÎNTRE FaRISEI şI SaDuCHEI
tensiunea a continuat între farisei şi saduchei. Fariseii au

nutrit resentimente pentru cei care au fost ucişi de Alexandru
Jannaeus, iar saducheii au fost întotdeauna suspicioşi în legătură
cu obţinerea puterii politice de către farisei. În toată această
perioadă, ambele partide s-au luptat pentru a obţine controlul
asupra sanhedrinului. „războiul cultural“ care avea loc între cele
două partide majore a compromis naţiunea, iar în anul 63 î.Cr. a
contribuit la obţinerea puterii politice de către romanii conduşi
de Pompei.

În timpul ultimelor decenii înainte de naşterea lui Cristos au
apărut cei mai mari doi învăţători, Şammai şi hillel. Şammai a
fost conservator. Învăţăturile lui erau stringente şi uneori, aspre.
În problema divorţului (matei 19:9), se pare că isus a fost de
partea interpretării incomode a lui Şammai. hillel a fost
moderat. El a fost cunoscut pentru mila lui şi pentru faptul că a
căutat să împace legile scripturii cu situaţiile reale de viaţă. 
unii cercetători au mers atât de departe, încât să sugereze că isus
a fost un ucenic de-al lui hillel.





surse pentru studiul
fAriseilor

Cunoaşterea noastră referitoare la farisei derivă din trei surse
primare, deşi fiecare este considerată de unii cercetători ca

fiind deficitară. Prima sursă o constituie scrierile istoricului
evreu Flavius iosefus,1 care prezintă multe credinţe, comportări
şi contribuţii ale fariseilor, la fel ca şi variaţiile sorţii lor politice.
iosefus îşi are detractorii săi. Credibilitatea lui fariseică este
suspectă, la fel ca şi caracterul şi patriotismul său. El a propus
compromisul cu romanii invadatori din ultima parte a anilor 60
d.Cr. şi ca urmare, a fost răsplătit de cuceritorii brutali ai lui
israel. Astfel, el este privit ca trădător, oportunist şi egoist. Cu
toate acestea, în scrierile lui găsim numeroase întâmplări
nepreţuite despre fariseii din primul secol.

A doua sursă de informaţii despre farisei este compilaţia
rabinului iuda, Patriarhul (sau Prinţul) din ultima parte a
seco lului al doilea, cunoscută ca mişna („a repeta“). Această
lucrare monumentală reprezintă o colecţie locală de reguli legale
ale iudaismului pentru anii cuprinşi între 200 î.Cr. şi 200 d.Cr.
mişna este pentru evrei ceea ce este noul testament pentru
creştini. Aceasta evidenţiază dezbateri dintre cei mai mari
învăţători ai fariseilor, hillel şi Şammai, şi dintre şcolile lor.
totuşi, datorită datei sale târzii, înclinaţiei anti-saduchei şi
datorită înclinaţiei spre şcoala lui hillel, unii cercetători sfătu-
iesc ca folosirea mişnei să fie făcută cu atenţie în reconstruirea
caracteristicilor fariseilor din vremea lui Cristos.2
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A treia sursă primară de informaţii despre farisei este, desigur,
noul testament. La fel ca în cazul lui Josephus şi al mişnei,
documentele noului testament îşi au criticii lor. Cercetătorii
evrei protestează împotriva înclinaţiei antievre ieşti şi antifarisei.
Cu toate acestea, puţini pot nega data timpurie a acestor scrieri
şi faptul că ele prezintă viaţa din israel în vremea lui Cristos din
perspectiva primilor creştini, din care aproape toţi erau evrei sau
înţelegeau iudaismul. Cel mai prolific scriitor al documentelor
noului testament, apostolul Pavel, îşi afirmă apartenenţa la
credinţa fariseilor.3 El este extrem de calificat pentru a-i evalua
pe farisei. Ca evanghelic care afirmă temeinicia documentelor
biblice, eu accept în întregime scrierile noului testament ca
fiind reale. totuşi, mă grăbesc să adaug că înclinaţia noastră
negativă împotriva fariseilor ne-a determinat să interpretăm
extrem de greşit aceste fapte. Chiar susţin că portretul fariseilor din noul
testament nu este aşa de negativ cum ar sugera o citire superficială.

toate aceste surse primare ne oferă informaţii valoroase şi
temeinice, şi luate împreună, ele prezintă un portret consistent
al fariseilor.
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CuM se pot striCA roAdele

spirituAle

spiritualitatea autentică produce roade bune.1 totuşi, spiri-
tualitatea falsă are ca rezultat lipsa roadelor, roadele rele

sau roadele care încep să se strice. Fariseii nu au produs roadele
pe care le căuta Dumnezeu.

În continuare este prezentată o scurtă descriere al fiecărui tip
din cele şapte roade ale fariseilor, cu versetele corespunzătoare.
În timp ce privim mai atent, putem vedea câteva dintre căile în
care propria noastră spiritualitate poate să se degradeze.

CăuTaREa SEMNELOR
În trecut, Dumnezeu dădea semne pentru a întări credinţa

celor timizi. De exemplu, El a făcut aceasta cu moise (Exod 3–4)
şi cu ghedeon (Judecători 6:17-24). Dar, aşa cum notează
Carson, isus a făcut clar faptul că semnele şi minunile „nu
trebuie nici făcute, nici cerute şi nici folosite ca modalitate de a-
i atrage pe necredincioşi“.2 Când Îi cerem lui Dumnezeu să ne
arate puterea sau dragostea Lui prin manifestări exterioare,
putem fi prezumtivi sau pretenţioşi, aşa cum au fost fariseii.
Adevărata credinţă nu are nevoie de semne de la Dumnezeu şi
adevărata spiritualitate nu are nevoie de răspunsuri miraculoase.
Deseori vederea sufocă în loc să stimuleze credinţa – fenomen
ilustrat de farisei.
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Pasaje din Scriptură: matei 12:22-45; 15:39-16:4; ioan
2:18-22; 6:22-59.

aPELaTIVELE
spiritualitatea a început să se degradeze atunci când cei

religioşi au recurs la apelative pentru a-i discredita pe cei care li
se opuneau. Când folosim apelative pentru a ne adresa adver-
sari lor noştri, îi transformăm în obiect al ridiculizării în loc să-
i transformăm în cei care să merite respect şi evaluare cinstită.
De obicei, apelativele erau folosite de farisei în timp ce încercau
să Îl discrediteze pe isus. scriptura ne sfătuieşte în multe locuri
(în special în Proverbe şi în iacov) să ne alegem cuvintele cu grijă
şi să folosim cuvinte blânde în locul celor tăioase.

Pasaje din Scriptură: insinuări sexuale, ioan 8:41; defăimări
rasiale, ioan 8:48; stereotipii sociale, matei 11:18-19; etichetări
psihologice, ioan 10:20; respingere spirituală, matei 9:34; 12:24;
ioan 7:20;8:48, 52; 10:20.

INTIMIDaREa
Asemănătoare cu folosirea apelativelor, intimidarea

presupune recurgerea la tactici agresive pentru a câştiga o ceartă
sau pentru a controla un oponent. Fariseii au făcut aceasta,
crezând că Îl ajută pe Dumnezeu să se ocupe de cei despre care
credeau că nu văd lucrurile aşa cum le vede Dumnezeu. Când
noi, creştinii, ignorăm, minimalizăm sau stereotipizăm între-
bările necredincioşilor, „roadele“ noastre sunt stricate. Când îi
ridiculizăm şi îi intimidăm pe fraţii noştri credincioşi, care
cunosc mai puţin Biblia ca noi sau care văd altfel lucrurile, nu
avem roade spirituale.

Pasaje din Scriptură: ioan 7:12-13, 45-52; 9:1-41; 11:45-53, 57;
12:42-43.

IuBIREa BaNILOR
materialismul fariseilor, vizat în trei parabole din Luca 15 şi

afirmat direct în Luca 16:14, îi afectează pe mulţi creştini. isus a
spus că banii reprezintă o mare capcană pentru oamenii
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religioşi, acaparându-le emoţiile şi priorităţile (matei 6:19-34).
noi trebuie să ne amintim că banii nu ne asigură viitorul.
speranţa noastră trebuie să fie doar în Dumnezeu, iar bogăţiile
noastre trebuie văzute ca daruri din partea Lui, pentru a face
fapte bune (1 timotei 6:17-18).

Pasaje din Scriptură: matei 6:1-4; 12:11-12; 19:16-26; 23:14,
16-26; Luca 8:14; 11:39-41; 16:14; 18:11-12; 20:47.

PuNEREa CaPCaNELOR
Există un loc pentru pus întrebări şi pentru testare cu scopul

de a determina calificările şi abilităţile unei persoane. totuşi,
fariseii şi unii dintre religioşii din zilele noastre au o motivaţie
greşită: ei doresc să discrediteze un oponent sau să umilească pe
cineva pentru a fi ei înălţaţi. Creştinii pot face acest lucru atunci
când acţionează ca nişte inchizitori în comitetul de întâlniri a
bisericii sau la întâlnirile de întrebări-şi-răspunsuri cu un
candidat pastoral. În locul obţinerii informaţiilor, motivaţia este
de a controla sau de a-i întinde o capcană acelei persoane. unii
întind capcane pentru a arăta că sunt puternici şi deştepţi.

Pasaje din Scriptură: matei 16:1-4; 19:1-12; 22:15-40 (testarea
lui isus cu privire la taxe, la înviere şi la cea mai mare poruncă);
Luca 10:25-37; 11:53-54; ioan 8:1-11.

DENaTuRaREa aDEVăRuLuI
În această formă avansată a roadelor spirituale stricate,

adevărul devine subordonat cauzei. scopul scuză mijloacele;
astfel, adevărul poate fi răsturnat pentru a atinge scopul. Aceasta
a fost în mod clar situaţia în care liderii religioşi au manevrat
lucrurile în vederea executării lui isus. Ei ar fi minţit chiar pentru
a scăpa de El. Când noi acceptăm zvonurile sau când dăm mai
departe zvonuri despre cei despre care noi credem că nu Îl
ascultă pe Dumnezeu, nu suntem cu nimic diferiţi. Dacă le
denaturăm cuvintele scoţând din context ceea ce au spus, când îi
condamnăm fără să fi vorbit măcar faţă în faţă, noi sucim adevărul
pentru a împlini ceea ce considerăm a fi calea lui Dumnezeu.

Pasaje din Scriptură: matei 26:57-68; 28:11-15.
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COMPLOTuRILE
uneori oamenii religioşi sunt împinşi spre acte de violenţă,

convinşi fiind că fac voia lui Dumnezeu. roadele spirituale
stricate conţin cruzimi inimaginabile şi crime nedescrise. Astfel,
avem ca exemple lupta dintre protestanţii şi catolicii din
irlanda de nord şi masacrele „creştinilor“ hutu şi tutsi din
rwanda şi Burundi. Printre cei mai sofisticaţi creştini ameri-
cani, lupta fizi că şi verbală a devenit arma preferată de ucidere
în biserică.

Pasaje din Scriptură: matei 12:14; 16:21; 17:22-23; 20:18-19; 21:33-
46; 22:1-14; 23:33-39; 26:1-5,14-16, 57-68.
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1. Philip Yancey, „We have no right to scorn“, Christianity Today, 15 Jan -

uary 1988, 72.
2. Vezi Fapte 15:1; 20:28-30; 1 timotei 1:3-11; 2 timotei 3:1–4:5; tit 1:10-16;

2 Petru 2; iuda.
3. E. P. sanders, Judaism: Practice and Belief 63 BCE-66 CE (Philadelphia:

trinity, 1992), 415-816.
4. Vezi 1 Împăraţi 3:9; Filipeni 1:9; 1 ioan 4:1-6.
5. Cf. matei 7:28-29; 21:23-27; marcu 1:21-28; Luca 5:17-26; ioan 7:14-24.
6. John r. W. stott, Christ the Controversialist (Downers grove, ill.: inter-

Varsity, 1976), 97.
7. Everett Ferguson, Backgrounds of Early Christianity (grand rapids:

Eerdmans, 1993), 505.
8. De exemplu, pietatea poate fi măsurată prin post, aşa că ei trebuie să se

fi întrebat, împreună cu ucenicii lui ioan, de ce isus a fost aşa de indis-
ciplinat (matei 9:14). Ei au extins învăţăturile Vechiului testament
despre spălările ceremoniale preoţeşti la tot poporul lui Dumnezeu, prin
crearea de numeroase tradiţii referitoare la curăţările rituale (marcu 7:1-
23; matei 15:1-20). Când ucenicii lui isus nu şi-au spălat mâinile înainte
de a mânca, fariseii s-au întrebat de ce o implicaţie aşa de „clară“ a
textului biblic este încălcată aşa de făţiş (matei 15:1-20).

9. stott, Christ the Controversialist, 96.
10. Charles swindoll, Growing Deep în the Christian Life (Portland, Ore.:

multnomah, 1986), 31.
11. John White, Lupta (Cluj: Editura Logos, 1993), 55.
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Capitolul 6: Când o relaţie personală devine un show public
1. De exemplu, trei dintre cei 5 stâlpi ai islamului sunt dărnicia, rugăciu nea

de cinci ori pe zi şi postul din timpul ramadanului; hinduismul se
concentrează pe calea faptelor, pe calea cunoaşterii şi pe calea dedicării.

2. William C. Varner, „Jesus and the Pharisees: A Jewish Perspective“, The
Newsletter Publication of Personal Freedom Outreach 16, no. 3 (July-sep -
tember 1996): 12.

3. John r. W. stott, Christ the Controversialist (Downers grove, ill.: inter-
Varsity, 1976), 205.

4. r. t. France, Matthew: Evangelist and Teacher (grand rapids: Academie
Books, 1989), 131. Dărnicia a fost poruncită prin Lege; vezi Exod 23:10-11;
30:15; Levitic 19:10; Deuteronom 15:7-11.

5. William David Davies and Dale C. Allison, A Critical and Exegetical
Commentary on the Gospel According to St. Matthew (Edinburgh: t & t
Clark, 1988), 579;

6. D. A. Carson, The Expositor’s Bible Commentary, vol. 8 (grand rapids:
Zondervan, 1984), 164.

7. Kathleen Kern, We Are the Pharisees (scottsdale, Pa.: herald, 1995), 61.
isus a folosit cuvântul făţarnic în matei 6:2, 5, 16; 23:13-15, 23, 25, 27,29.

8. William hendriksen, New Testament Commentary: Exposition of the
Gospel According to Matthew (grand rapids: Baker, 1982), 320.

9. Craig L. Blomberg, Matthew, vol. 22 of The New American Commentary
(nashville, Broadman: 1992), 117.

10. Vezi genesa 16:13; Psalmul 139; marcu 10:40-42; ioan 21:17; Evrei 4:13.
11. hendriksen, Gospel According to Matthew, 322.
12. William L. Coleman, The Pharisees’ Guide to Total Holiness (minneapo -

lis: Bethany, 1977), 62-63.
13. Davies and Allison, A Critical and Exegetical Commentary, 588, 610-11.
14. Vezi 1 samuel 1:26; neemia 9:4; ieremia 18:20; marcu 11:25.
15. hendriksen, Gospel According to Matthew, 322.
16. Charles swindoll, Strengthening Your Grip (Waco, tex.: Word, 1982), 152.
17. ibid., 149.
18. israel Abrahams, Studies în Pharisaism and the Gospels, ed. harry

Orlinsky (new York: Ktav Publishing, 1967), 125.
19. Levitic 16:29-34; 23:26-32; numeri 29:7-11; Deuteronom 9:18; 1 Împăraţi

21:27; neemia 9:1ff.; Psalmul 35:13; 69:10; Daniel 9:2-20; 10:2-3; ioel 2:12;
iona 3:5.

20. 1 samuel 7:5-6; 2 samuel 12:16, 21-23; 2 Cronici 20:3, 5ff.; Ezra 8:21-23;
neemia 1:4; 9:1 şi urm.; isaia 58:6, 9; ieremia 14:12; Daniel 9:3.

21. hendriksen, Gospel According to Matthew, 341.

Capitolul 7: Când tradiţia denaturează adevărul
1. merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10th ed. s.V. “tradition.”
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2. Jaroslav Pelikan într-un interviu în U.S. News şi World Report, 26 June
1989, 57.

3. Donald A. hagner, Word Biblical Commentary: Matthew 14-28 (Dallas:
Word, 1995), 430.

4. Jacob neusner, From Politics to Piety (Englewood Cliffs, n.J.: Prentice-
hall, 1973), 86.

5. În secţiunea legată de curăţare (tohoroth), o parte din mişna este
dedicată problemei „mâinilor“ (Yadaim). tradiţiile fariseice spuneau
când trebuia să fie spălate mâinile: înainte de masă şi între fiecare fel de
mâncare. Ei au decretat ce fel de apă trebuia folosită pentru procedeul de
curăţare: apa păstrată în ulcioare speciale de piatră, protejată de conta-
minare, apă ce nu era folosită pentru niciun alt scop. Deoarece şi vasele
în care era păstrată apa folosită pentru spălarea mâinilor puteau fi
pângărite, au fost stabilite proceduri speciale pentru spălarea cănilor, a
ulcioarelor şi a vedrelor (marcu 7:4).

6. William Barclay, The Gospel of Mark (Philadelphia: Westminster, 1975),
164-65.

7. Cf. Exod 21:15, 17; Levitic 20:9; Deuteronom 27:16; Proverbe 20:20; 30:17.
8. John r. W. stott, Christ the Controversialist (Downers grove, ill.: inter-

Varsity, 1976), 138.
9. Cf. 1 Corinteni 8:7; 2 Corinteni 11:2; iacov 1:27; 2 Petru 3:14; Apocalipsa

14:4; 21:27.
10. Frank r. tillapaugh, Your Ministry Can Break the 20/80 Barrier (Denver:

shared Vision network, 1994), 37; t. h. Olbricht, în Dictionary of Chris-
tianity in America (Downers grove, ill.: interVarsity, 1990), 922.

11. În mod asemănător, noi putem crede că anumite servicii şi programe
sunt cruciale pentru lucrare. unii creştini încă fac din întâlnirea de
rugăciune de joi seara un barometru al spiritualităţii. Participarea este un
semn al spiritualităţii şi neparticiparea, un semn al automulţumirii.
totuşi, participarea la întâlniri, dacă stârneşte îngâmfare, este cu
siguranţă rădăcina orbirii spirituale. În plus, unii din cei care s-au
bucurat de tradiţiile bisericii copiilor şi a corurilor de copii, sau de
cluburile de tineri, ca AWAnA, Christian service Brigade, Pioneer Clubs,
pot crede că acestea sunt esenţiale pentru creşterea spirituală a copilului.
nici acestea, nici un alt program specific pentru adulţi, ca şi „viaţa
trupului“, întâlnirile pe grupuri mici şi „serviciile pentru căutători“, nu
sunt în ele însele mai spirituale sau mai biblice decât altele.

12. P. Westermeyer, „music, Christian“, ed. Daniel g. reid et al. Dictionary
of Christianity in America (Downers grove, ill.: interVarsity, 1990),
786-87.

13. Leith Anderson, Dying for Change (minneapolis: Bethany, 1990), 43.

Capitolul 8: Când măsurile de protecţie devin elementul central
1. Eugene J. Lipman, trans. The Mishna (new York: Viking, 1973), 446.
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2. ibid., 79-80.
3. Cf. matei 12:1-8, 9-14; Luca 13:10-17; 14:1-6; ioan 5:1-9; 7:21-24; 9:1-41.
4. În Exod 16:29 şi ieremia 17:22, casa cuiva era considerată ca loc acceptabil

pentru activităţile zilei de sabat. Şi numeri 35:4 foloseşte distanţa de o
mie de coţi de la zidul cetăţii, ca extindere potrivită pentru limitele
cetăţii. Combinând textele, s-a ajuns la faptul că o distanţă de o mie de
coţi de la casa unei persoane era acceptabilă pentru o călătorie în ziua
sabatului.

5. John macArthur, The MacArthur New Testament Bible Commentary:
Matthew 8-15 (Chicago: moody, 1987), 283.

6. Versetele care condamnă consumul de alcool cuprind isaia 28:1-8;
romani 13:13; 1 Corinteni 5:11; 6:10; galateni 5:21; Efeseni 5:18; 1
tesaloniceni 5:6-8; 1 timotei 3:3, 8 şi 1 Petru 4:3. Câteva dintre versetele
care permit sau recomandă consumul de alcool sunt: numeri 28:7;
Deuteronom 14:22-27; Psalmul 104:14-15; Eclesiastul 9:7; matei 26:27-
29; ioan 2:1-10; 1 timotei 5:23.

7. Proverbe 20:1; 23:29-35 şi isaia 5:11-12 descriu înşelarea; consecinţele sunt
descrise în genesa 9:20-27; 19:30-38; Proverbe 4:17; 20:1; 21:17; 23:19-35;
isaia 5:22-23; Osea 4:11 şi 1 Corinteni 11:27-30.

8. Cf. 1 samuel 18:6-7; 2 samuel 6:14-16; Psalmii 30:11; 149:3; 150:4; Luca
15:23-25.

9. D.A. Carson, From Sabbath to Lord’s Day (grand rapids: Zondervan,
1982), 70.

10. Cf. matei 9:3,11,14, 34; 10:25; 11:19.
11. robert C. roberts, „the Fruits of the spirit“, Reformed Journal, Febru ary

1987, 10.

Capitolul 9: Când separatismul ne duce pe o cale greşită
1. Colin Brown, Dictionary of New Testament Theology, vol. 2 (grand

rapids: Zondervan, 1979), 810.
2. Today in the Word, devotional booklet (Chicago: moody Bible institute,

8 march 1996), 15.
3. William L. Coleman, The Pharisees’ Guide to Total Holiness (minneapo -

lis: Bethany, 1977), 46-48.
4. Philip Yancey, “Where the high and mighty meet the Down and Dirty,”

Christianity Today, 11 January 1993, 80.
5. ibid.
6. rebecca manley Pippert, Out of the Saltshaker (Downers grove, ill.:

interVarsity, 1979), 24.
7. John r. W. stott, Christ the Controversialist (Downers grove, ill.: inter-

Varsity, 1976), 189.
8. Craig L. Blomberg, 1 Corinthians: The NIV Application Commentary

(grand rapids: Zondervan, 1994), 300.
9. ibid. 114.
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Capitolul 10: Când cei bolnavi arată bine
1. Creştinii evanghelici aleg dintre multe tractate care le oferă formula

într-un limbaj simplu, transmisibil. „Cele patru legi spirituale“;
„ilustraţia podului“; „Paşi spre împăcarea cu Dumnezeu“; „Cum să-ţi
împărtăşeşti credinţa fără ceartă“ sunt printre multele şi larg răspân-
ditele ghiduri de mântuire disponibile. Probabil că una din întrebările
puse cel mai des este aceasta: „Dacă ar fi să mori la noapte şi dacă ai intra
în prezenţa lui Dumnezeu, de ce te-ar lăsa să intri?“ Eu am folosit această
întrebare de multe ori şi ştiu exact ce răspuns aştept.

2. Cf. matei 9:9-13; 21:15-17; marcu 7:24-30; Luca 15; 19:1-10; ioan 4:1-45; 8:1-59.
3. Cf. matei 9:33-34; 11:19; 12:23-24; 21:15.
4. William Barclay, The Gospel of Matthew, vol. 2 (Edinburgh: saint

Andrews, 1956), 289.
5. Versetul anterior, matei 23:14, sugerează un „vai“ în plus. totuşi, acest

vai nu se află în manuscrisele mai timpurii ale Bibliei. Acesta poate să fie
sau să nu fie printre cuvintele spuse de isus cu această ocazie. Dar ştim
din celelalte Evanghelii că isus a spus acele cuvinte (marcu 12:40; Luca
20:47), condamnându-i pe farisei pentru că făceau rugăciuni lungi şi,
totuşi, le asupreau pe văduve şi pe alţi oameni în nevoie. Este posibil,
chiar probabil, să avem ceea ce pare o viaţă excelentă de rugăciune şi să
fim bolnavi spirituali; putem să-i exploatăm pe alţii şi, totuşi, să părem
spiri tuali prin înfăţişarea publică, inclusiv prin rugăciunile publice.

6. D. A. Carson, Matthew, vol. 8 of Expositor’s Bible Commentary, ed. F. E.
gaebelein (grand rapids: Zondervan, 1984), 478.

7. scot mcKnight, A Light Among the Gentiles (minneapolis: Fortress,
1990), 107.

8. Craig L. Blomberg, Matthew, vol. 22 of The New American Commentary
(nashville: Broadman, 1992), 344.

9. Carson, Matthew, 479.
10. David E. garland, The Intention of Matthew 23 (Leiden, England: E. J.

Brill, 1979), 133-34.
11. Carson, Matthew, 279.

Capitolul 11: Calea spre sănătatea spirituală
1. Charles Leroux and graeme Zielinski, „the Big Fact: Overweight’s now

the norm“, Chicago Tribune, 16 October 1996, 1:5. studiul a descoperit
că 59% dintre bărbaţi şi 49% dintre femei erau supraponderali.

2. În chiasm, poemul sau argumentarea urmează un tipar de forma
A B C B A. Punctul central este conceput să fie accentuat.

3. David E. garland, The Intention of Matthew 23 (Leiden, England: E. J.
Brill, 1979), 137.

4. John macArthur, The Mac Arthur New Testament Commentary: Matthew
1-7 (Chicago: moody, 1985), 383-84.

5. garland, Intention, 137.
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6. Cf. matei 5:7; 9:13; 12:7; 18:33.
7. Cf. 1 samuel 16:7; ieremia 17:9; ioan 7:24; 2 Cor. 5:12; 10:7; Coloseni 2:23.
8. howard hendricks, „Leadership, Evaluation and Development“ (LEAD)

1, Leadership Center Conference, audio tape, Dallas seminary, 17-21 
October 1988.

9. D.A. Carson, Matthew, vol. 8 of Expositor’s Bible Commentary, ed. F. E.
gaebelein (grand rapids: Zondervan, 1984), 482.

10. garland, Intention, 157.
11. ibid. 163.
12. Cf. genesa 15:16; Daniel 5:25-28; 8:23; romani 2:5; 1 tesaloniceni 2:15-16.

Capitolul 12: Relaţia corectă
1. În plus, seminţia lui Beniamin a condus oştirea lui israel (Judecătorii

5:14; Osea 5:8) şi a dat primul rege legal israelului, după care a fost numit
Pavel (saul) (1 samuel 9:1-2). un beniamit, mardoheu, a adus eliberare
naţională cu ajutorul Esterei; şi seminţia, împreună cu iuda, a format
noul centru al israelului după captivitatea babiloniană (vezi Ezra 4:1;
neemia 11:7-9, 31-36).

2. Cf. 1 Coprinteni 15:9; galateni 1:13-14; 1 timotei 1:13.
3. Peter O’Brien, The Epistle to the Philippians (grand rapids: Eerdmans,

1991), 379.
4. moise silva, Philippians (Chicago: moody, 1988), 165.
5. gerald hawthorne, Philippians, vol. 43 of Word Biblical Commentary

(Waco, tex.: Word, 1983), 124-25.
6. Folosit la figurat, câinele este întotdeauna un termen de reproş (cf.

Deuteronom 23:18; 1 samuel 17:43; 24:14; Proverbe 26:11; isaia 56:10-11;
matei 7:6).

7. silva, Philippians, 69.
8. O’Brien, Epistle to the Philippians, 357.
9. romani 7 reprezintă un text pereche cu Filipeni 3. Într-un mod obişnuit,

Pavel declară în romani că „nimic bun nu locuieşte în mine, adică în
firea mea pământească“ (v. 18). În mod semnificativ, Pavel, un om cu
capacităţi spirituale excepţionale, a declarat că întregul sistem este
corupt.

10. hawthorne, Philippians, 135-36.
11. „gunoi“ este traducerea cuvântului skuballa din greaca populară. Este

interpretat în multe feluri, ca: resturi de mâncare, gunoi, murdărie,
excremente („partea de mâncare dată afară de corp, care nu conţine
substanţe nutritive“[Lightfoot], „rămăşiţele sau resturile de la un ospăţ,
mâncarea aruncată de la masă“ [Lightfoot], „cadavru mâncat pe jumătate
sau grămadă de gunoi“ [hawthorne]).

12. hawthorne, Philippians, 139.
13. Cf. romani 8:17-18; 2 Corinteni 4:8-11; 11:16-33; Filipeni 1:29-30; 2 timotei

3:12.
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14. O’Brien, Epistle to the Philippians, 407.
15. Conform studiului lui george Barna, creştinii născuţi din nou sunt mai

predispuşi la a divorţa decât restul populaţiei (27% faţă de 23% pentru
populaţia în general); Vezi maja Beckstrom, „researcher takes religious
Pulse în u.s.“, Houston Chronicle, 17 August 1996, 3E. Şi Os guiness în
Dining with the Devil face referire la biserica de astăzi, ca fiind forţa
primară de secularizare în America.

16. C. s. Lewis, The Voyage of the „Dawn Treader“ (new York: Collier, 1970), 90.
17. ibid., 93.

anexa 1: Cum au început fariseii
1. Charles F. Pfeiffer, „Between the testaments“, The Open Bible (nashville:

nelson, 1985), 1337.
2. revolta a început atunci când matatia, un preot dintre bătrâni, şi cei

cinci fii ai săi, au sfidat ordinele emisarului sirian, l-au ucis şi apoi a fugit
în munţi. Ei au strâns şi alţi oameni zeloşi pentru Legea lui Dumnezeu
– hasidim sau „cei pioşi“ – şi au lansat o mişcare naţionalistă împotriva
sirienilor şi a evreilor înclinaţi spre elenism. După moartea lui matatia,
iuda, întâiul lui născut, cunoscut ca macabeul („Ciocanul“), a devenit
liderul militar. Folosind tactici ale războiului de gherilă, macabeii i-au
învins pe sirieni. Cărţile apocrife 1 şi 2 macabei ne relatează o parte din
evenimentele din timpul acestei revolte.

3. Dinastia lor a fost numită dinastia hasmoneană, după un strămoş de-al lui matatia.
Vezi hershel shanks, Ancient Israel: A Short History from Abraham to the Roman
Destruction of the Temple (Englewood Cliffs, n.J.: Prentice-hall, 1988), 183.

4. Josephus, Antiquities of the Jews în Book 13, chapter 10, The Works of
Josephus, trans. William Whitson (Lynn, mass.: hendrickson, 1982), 281.

5. ibid, capitolul 15, secţiunea 5, 287.
6. ibid., capitolul 16,287.
7. Pfeiffer, „Between the testaments“, The Open Bible, 1339.

anexa 2: Surse pentru studiul fariseilor
1. Josephus, The Works of Josephus, trans. William Whitson (Lynn, mass.:

hendrickson, 1982).
2. nicholas thomas Wright, The New Testament and the People of God

(minneapolis: Fortress, 1992), 183; and E. P. sanders, Judaism: Practice
and Belief (Philadelphia: trinity, 1992), 413.

3. Fapte 22:3; 26:5; Filipeni 3:5.

anexa 3: Cum se pot strica roadele spirituale
1. Vezi matei 7:15-20; ioan 4:36; 15:1-17; romani 7:4; galateni 5:22-25;

Coloseni 1:10; iacov 3:17.
2. D. A. Carson, Matthew, vol. 8 of Expositor’s Bible Commentary, ed. F. E.

gaebelein (grand rapids: Zondervan, 1984), 294.
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