
Elogii aduse cărţii Biserica adevărată

„Cartea lui Larry Crabb, Biserica adevărată, este însuflețită de o 
pasionantă claritate referitor la ce ar putea fi – ce trebuie să fie – 
poporul lui Isus Cristos pe pământ. Dincolo de practici sufocante 
şi de proiecte fercheşe, el ne conduce spre aspra confluență dintre 
dragoste şi sinceritate, unde putem locui unii cu alții în prezența 
Sfintei Treimi. Acela este teribilul loc al sfințeniei şi al puterii. 
Îndrăznim să mergem acolo? Îndrăznim să nu mergem?”

Dallas Willard, 
autor al cărții The Divine Conspiracy [Conspirația divină]

„În Biserica adevărată, Larry Crabb dă glas unor întrebări pe 
care mulți oameni şi le pun, dar poate că nu cu voce tare. A sosit 
vremea să le rostim.”

John Ortberg, 
autor şi pastor, Menlo Park Presbyterian Church

„Larry Crabb ne ajută să ne analizăm pe noi înşine şi biserica 
într-un mod foarte personal şi sincer. Credeam că nu voi face 
decât să frunzăresc această carte, dar am ajuns să o citesc şi să 
mă pocăiesc. Pastorii, prezbiterii şi oamenii din biserică trebuie 
să o citească. Ceea ce lipseşte din viața şi din bisericile noastre 
aşteaptă încă să fie descoperit… de noi, împreună.”

Dr. Joel C. Hunter, 
pastor principal, Northland, A Church Distributed, 

Orlando, FL

„Eu sunt un fan înverşunat al bisericii locale. Ea este vârful de 
lance al lucrării lui Dumnezeu în lumea noastră – cu metehnele 
ei cu tot. Aşa că nu trebuie să mai spun că mă deranjează faptul 
că prietenul meu Larry Crabb are o problemă cu biserica. Dar 
imediat îmi aduc aminte că el nu este singurul. Din fericire,  



el a fost suficient de sincer să îşi exprime zbuciumul în scris şi, 
tot din fericire, ne conduce la o concluzie constructivă. Cu toții 
trebuie să citim cartea aceasta – chiar dacă ție îți place biserica, 
pentru că poți conta pe ea, unora dintre prietenii tăi nu le place.”

Joe Stowell, 
preşedinte, Cornerstone University, 

Grand Rapids, MI

„Oare se pricepe cineva mai bine decât Larry Crabb să pună 
lucrurile într-o perspectivă realistă? Cu o pătrunzătoare acuitate 
şi o transparență care te lasă cu gura căscată, Larry demontează 
biserica contemporană – cea de care oamenii stau departe cu miile –  
şi apoi construieşte una pe care mi-ar plăcea să o frecventez. Pe 
parcurs, el conturează o viziune a unei biserici care oferă adevăr, 
transformare, comunitate şi misiune spirituală. Ce dar! Sper ca 
biserica să poată pune din nou teologia în practică.”

Dr. Gary W. Moon, 
vicepreşedinte şi preşedinte pentru integrare,  

Richmont Graduate University; 
director, Renovaré Institute for Christian Spiritual Formation
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Dr. Larry Crabb (n. 1944) este un renumit psiholog, conferențiar, 
învățător creştin şi directorul fondator al organizației NewWay 
Ministries. În tinerețe, a trecut printr-o perioadă de scepticism înver-
şunat. Sub influența lui Francis Schaeffer şi C.S. Lewis, a revenit la 
credința creştină. Pasiunea proaspăt redescoperită şi-a concretizat-o 
propunând un model creştin de consiliere psihologică.

În abordarea pe care o propune, concepțiile creştine ale con-
siliatului şi ale terapeutului sunt premise fundamentale. Chiar 
dacă psihologul foloseşte achizițiile psihologiei laice, problema 
vinovăției, a resentimentelor şi a anxietății nu pot fi soluționate 
satisfăcător decât prin „schimbarea minții” şi prin „moarte față de 
comportamentul păcătos”. Demascarea şi anihilarea orgoliului şi a 
egoismului joacă un rol esențial în acest sistem, iar locul lor trebuie 
luat de dragoste autentică şi altruism.

Pe lângă alte conferințe şi cursuri pe care le susține, dr. Crabb 
coordonează programul „Şcoala de îndrumare spirituală”, cu du rata 
de o săptămână, şi o conferință intitulată „Viața pe calea îngustă”, 
ce se desfăşoară pe parcursul unui weekend. De asemenea, este pro-
fesor invitat la Colorado Christian University şi director spiritual la 
American Association of Christian Counselors. 

Dintre cele peste 40 de cărți publicate, au fost traduse mai multe 
titluri şi în limba română: Schimbarea lăuntrică, Înţelegând oamenii, 
Conectarea interpersonală, Găsindu-L pe Dumnezeu, Femei şi băr baţi, 
Presiunea a dispărut. Pentru alte informații, puteți vizita site-ul: 
www.newwayministries.org.
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Lui James („Trip”) Moore,
prietenul meu bun, atât de bun pe cât este posibil pe acest pământ.
Viaţa ta este ancorată în Cristos şi în viziunea Lui pentru biserică,

viziune pe care o împărtăşesc.
Parcurgem drumul împreună.



Există biserica adevărată? O voi găsi? Pot contribui la zidirea ei? 
Oare este posibil ca eu şi voi să fim această biserică?

Nu ar fi extraordinar dacă ucenicii lui Isus ar deveni cunoscuți 
pentru lucrurile cărora li se opun într-un mod care să arate cu 
cine țin: oamenii, fără nicio excepție – aceştia fie sunt, fie ar putea 
ajunge să fie capodopere în devenire, conlucrători cu Dumnezeu 
la revoluționarul Său plan de înnoire a tuturor lucrurilor?

(Apropo, e vorba de un plan care funcționează.)
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Mulţumiri

Mulțumesc echipei minunate de la Thomas Nelson. A fost 
nemaipomenit, atât din punct de vedere profesional, cât şi per-
sonal, să lucrez cu voi toți.

Adresez mulțumiri grupului vostru de rugăciune de pe plan 
local şi mondial. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi de fie-
care dată când simt puterea şi îndemnul Său.

Le mulțumesc celor peste o mie de absolvenți ai Şcolii de Îndru-
mare Spirituală a organizației NewWay Ministries. Voi mi-ați întă-
rit credința în puterea comunității spirituale.

Mulțumiri comitetului lucrării noastre de slujire: Ken şi Lesley 
(fiul meu cel mic şi una dintre cele două nurori preferate); Jody 
şi Jeanie; Steve şi Elaine; Glen şi Angela. Viziunea voastră pentru 
ceea ce facem mă ajută să merg înainte.

Mulțumiri speciale fraților şi surorilor mele din cadrul bisericii 
Valley Springs Fellowship. Voi sunteți întruchiparea viziunii mele.

Mulțumiri şi mai deosebite „micuței noastre echipe”: Andi, 
pasiunea ta pentru dezvoltarea personală şi pentru înaintarea 
Împărăției este contagioasă; Kep (fiul meu cel mare) şi Kimmie 
(incredibila sa soție), care lucrează în strânsă colaborare, reprezintă 
una dintre marile bucurii ale vieții mele; şi Rachel, partenera mea –  
vrei să dansezi cu mine toată viața? Căci, în afară de cunoaşterea 
lui Cristos, acesta este lucrul cel mai de preț pentru mine.
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Prefaţă


Întrebarea capătă contur

Era data de 24 decembrie 2007, ora opt şi zece minute seara. 
Când am ieşit din biserică în întunericul rece şi înzăpezit, 
îndreptându-mă spre maşină, m-am întors spre soția mea şi, 
cu o surprinzătoare fervoare, i-am spus: „A fost cel mai grozav 
Ajun de Crăciun la care am participat vreodată.” Fusesem într-o 
biserică liberală. Iar eu sunt evanghelic conservator.

Mai devreme în acea după-amiază, parcurseserăm împreună 
ziarul local al satului de munte în care stăteam şi am găsit în 
zonă şase biserici care țineau slujbe în Ajunul Crăciunului. Două 
dintre ele erau evanghelice, genul de biserică biblică pe care noi 
o frecventaserăm încă din vremea copilăriei. Le-am tăiat repede 
de pe listă. Nu prea ştiam de ce.

O alta îşi făcea reclamă că are legătură spirituală cu dum-
nezeul din noi toți. Era uşor de tăiat de pe listă. Celelalte trei 
păreau a face parte din curentul prevalent, genul de biserici pe 
care le judecam în mod reflex ca având o formă de evlavie – 
toate cuvintele corecte ale lui Dumnezeu – dar fără puterea lui 
Dumnezeu. Le-am examinat mai îndeaproape pe fiecare în parte, 
cu un interes straniu.
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Cu acordul soției mele, am ales biserica despre care bănuiam 
că este cea mai liturgică. Niciunul dintre noi nu-şi dorea să audă 
vreo celebritate locală țanțoşă, indiferent cu ce ar fi venit. Am 
găsit locuri pe ultimul rând într-un sanctuar care, cu douăzeci de 
minute înainte de începerea slujbei de la ora şapte, era deja înțesat.

O privire rapidă aruncată peste buletinul de zece pagini, cu 
coperți roşii ne-a lămurit, mai presus de orice îndoială, că ne 
aflam într-o biserică liberală. Aceasta recunoştea cu bunăvoință 
„alte căi către Dumnezeu decât calea noastră”. Harul însemna 
includerea tuturor, fără a judeca pe nimeni.

Era celebrată diversitatea – diversitatea credințelor, a opi niilor 
şi a modului de viață (inclusiv, aşa cum se menționa explicit, 
„identitatea sexuală şi orientarea sexuală”). Buletinul anunța că 
nimeni nu va fi exclus de la „participare deplină în comunitatea 
credinței”. Am dedus că a fi un om al credinței însemna să crezi 
ceva despre Dumnezeu. Cred (deşi nu sunt sigur, deoarece bule-
tinul nu era explicit) că cuplurile de acelaşi sex nu erau doar bine 
primite (cum şi trebuie să fie), ci şi susținute.

Am cântat colinde de Crăciun care afirmau răspicat cunos-
cutele veşti bune: Cristos este Domn; divinitate întrupată înveş-
mântată în trup; venit să ne dea a doua naştere; aducând zorii 
harului răscumpărător (Să însemne asta oare harul iertător? Dacă 
da, iertare pentru ce? Ce anume necesită iertare într-o comunitate 
incluzivă?); invitând pe cei credincioşi (Credincioşi față de ce? 
Față de orice alegem noi să credem?) să vină şi să-L adore (De ce? 
Pentru că El este singura cale către Dumnezeu sau pentru că este 
un om cumsecade?).

Predica, minuțios redactată, dar proclamată într-un mod ferme-
cător, afirma de asemenea un mesaj clar: putem vedea chipul lui 
Dumnezeu în toți copiii lui Dumnezeu, în toți oamenii, creştini, 
evrei, musulmani, sceptici, în oricine. Convertirea nu este necesară. 
Acceptarea este calea către pace. Cel puțin asta am înțeles eu.

Şi pastorul continuă. Trăim în întunecimea exclusivismului 
care generează singurătate şi judecată. Dar lumina lui Isus a 
răsărit. Iar noi trăim în lumina Lui atunci când îi iubim pe toți 
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oamenii aşa cum sunt şi când ne deschidem să fim iubiți la rândul 
nostru. Nu am auzit nimic care să sugereze că este necesară 
întoarcerea de la ceva rău la ceva bun, de la minciună la adevăr, 
de la Satan la Isus. Dacă este necesară, ea a avut loc deja, pentru 
toată lumea. Banii sunt deja în bancă. Tot ce rămâne de făcut este 
să îi cheltuim. Nu urî; iubeşte. Nu exclude, nu judeca; include, 
acceptă. Acesta era mesajul predicii.

Fiecare os din trupul meu de evanghelic conservator s-a simțit 
ultragiat. Fiecare terminație de nerv spiritual vibra alarmat. 
Când am mers în față ca să mă împărtăşesc, mi-a fost greu să îmi 
rețin lacrimile privindu-i pe cei peste cinci sute de închinători din 
jurul meu. Cui, la ce anume se închinau ei? Dumnezeului sfânt 
care ne-a judecat păcatul în Isus sau unui Dumnezeu cumsecade 
care doreşte ca toți copiii Săi să se înțeleagă bine unii cu alții?

Am simțit un impuls de moment să smulg microfonul prins 
de hainele pastorului şi să strig mulțimii: „Sunteți mântuiți? Vă 
dați voi seama că pruncul născut în Betleem a fost omul care 
s-a dus pe Golgota ca să moară pentru păcatele voastre şi ale 
mele? Voi chiar credeți că sunteți nişte oameni cumsecade, de 
care se bucură un Dumnezeu cumsecade când duceți o viață 
cumsecade?”

Dar mi-am reprimat impulsul. Am înmuiat pâinea în vin şi, 
cu recunoştință şi uimire, I-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a 
deschis ochii să Îl văd pe adevăratul Isus. Apoi m-am întors la 
locul meu şi, cu o uluire tăcută, mi-am dat seama că, în afară 
de scurta mea izbucnire de fervoare evanghelică, reprimată de 
altminteri, slujba chiar îmi plăcuse.

Era ceva mai mult decât delectarea pe care o simți într-o 
experiență agreabilă. Mă simțeam ciudat de viu. Acordasem 
mare atenție – parcă pentru prima dată – cuvintelor cunoscutelor 
colinde. Ascultasem cu venerație cele două „evanghelii” din Isaia 
şi Luca, citite de participanții la sărbătoare.

Şi îmi plăcuse predica, deşi nu făcuse nici măcar o referire 
directă la Scriptură. Şi m-am întrebat: oare nu cumva evangheli-
calismul, cel puțin acea variantă cu care sunt eu familiarizat, 
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înăbuşă cu Scriptura tocmai viața pe care o oferă Scriptura? 
Pastorul vorbise în mod emoționant despre a ne „vedea” unii 
pe alții, despre a recunoaşte în fiecare chipul unui om pe care 
Isus îl iubeşte. Am tresăltat de bucurie când a relatat întâmplarea 
despre călătoria lui Bono în Africa, căruia i s-a frânt inima din 
cauza ravagiilor făcute de SIDA şi cum, la fel ca Isus, a întreprins 
ceva în acest sens.

Datorită liturghiei alcătuite din muzică, citirea Evangheliei, 
taina împărtăşaniei, rugăciuni (toate citite) şi predică, am simțit că 
sunt viu față de Dumnezeu. M-am simțit viu față de comunitate, 
de speranță, de compasiune, față de o împărăție a iubirii, față de 
Regele dragostei. M-am simțit viu față de soția mea. I-am văzut 
chipul ca pe o fereastră spre sufletul ei, spre frumusețea chipului 
lui Dumnezeu în versiunea feminină, iar inima mi-a tresăltat de 
dragoste. M-am simțit viu într-un fel pe care rareori îl resimt 
într-o biserică evanghelică. Şi m-am întrebat de ce.

Biserica, aşa cum o ştiu eu, lasă unele zone din străfundul 
meu în letargie, netrezite şi neatinse. Poate că familiaritatea, pre-
dictibilitatea tiparului şi a conținutului mi se par plictisitoare, în 
cel mai bun caz captivante doar la suprafață, emoțiile fiindu-mi 
uneori trezite, dar apoi din nou adormite, chiar înainte să ajung 
la maşină.

Cristos plictisitor? Cum este posibil aşa ceva? A fost singurul 
Om care nu a plictisit pe niciunul dintre cei cu care S-a întâlnit. 
Oamenii ori Îl urau, ori Îl adorau. Sau cel puțin erau curioşi cu 
privire la acest Om straniu, care avea un mesaj straniu şi o putere 
stranie.

Nu îmi place prea mult să merg la biserică. Mă întreb dacă 
L-am întâlnit pe adevăratul Isus acolo. (Uneori mă întreb dacă 
L-am întâlnit vreodată pe adevăratul Isus. Dacă L-aş întâlni, 
L-aş recunoaşte oare?) Când merg la o biserică evanghelică mă 
simt ca un instrus, ca un spion subversiv, un agent sub acoperire 
pentru o Evanghelie care este mai mult transformatoare decât 
confortabilă, o Evanghelie care tulbură radical înainte să mângâie 
profund, o Evanghelie care vorbeşte mai mult despre a te bucura 
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nestingherit de Dumnezeu decât despre efortul de a-I îndeplini 
cerințele. Pe parcursul celor mai multe slujbe evanghelice la care 
am luat parte, foamea mea după adevărul care transformă, după 
dragostea care eliberează a fost rareori satisfăcută.

Chiar mi-a plăcut în acea biserică liberală în Ajunul Crăciu-
nului. Dar mi-am dat seama că nu aş vrea să îmi fac un obicei 
din asta. M-aş simți din nou ca un co-uneltitor împreună cu 
Duhul lui Dumnezeu, de data aceasta pentru a complota în 
vederea răsturnării unui demon bine deghizat, prin demascarea 
adevăratului Isus, presupunând că eu ştiu cine este Acesta. Mă 
tem că setea mea de relaționare a sufletelor iertate cu alte suflete 
iertate va rămâne nestinsă.

Experiența din Ajunul Crăciunului mi-a ridicat o întrebare 
stringentă: La ce biserică vreau să merg? Conservatoare? Liberală? 
Evanghelică? Din mainstream-ul protestant? Mare? Mică? Liturgică? 
Carismatică? Reformată? Care se pliază pe cererea clientului? 
Emergentă? Sau poate un soi de biserică cu alte trăsături.

Am început anul 2008 cu această întrebare arzătoare în mintea 
şi în inima mea: Biserica la care vreau să merg – Unde se află? 
Ce este? Ce biserică m-ar îmboldi să particip? Ce fel de slujbă 
bisericească mi-ar plăcea să nu ratez? Din ce biserică m-aş simți 
privilegiat să fac parte?

Mi-a fost greu să dau un răspuns. Aşa că m-am hotărât să mă 
gândesc mai mult la asta. Cel mai bine gândesc cu condeiul în 
mână. Aşa a apărut această cărticică.
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Declaraţie iniţială cu privire la ce 
doresc de la o biserică

Neplănuită şi neprevăzută, cartea de față a fost rodul deza-
măgirii, al frustrării şi al preocupării mele față de biserică, aşa 
cum am cunoscut-o eu. Înainte de a vă avânta în lectura paginilor 
urmă toare cu toată dezamăgirea, frustrarea şi îngrijorarea voastră 
(sau poate cu desfătarea satisfacției, a încântării şi a aprecierii 
voastre față de biserică), doresc să vă ofer o schiță în creion a 
imaginii care îmi vine în minte când încerc să îmi reprezint 
vizual biserica din care doresc să fac parte.

Dacă schița mea vă intrigă sau vă zăpăceşte, dacă vă tulbură 
sau vă irită destul de mult ca să vă stârnească o curiozitate fie ea şi 
precaută, ați putea continua lectura. Dacă nu, dacă vă dați seama că 
vă plictiseşte sau că vă zăpăceşte peste măsură, că vă tulbură până 
la deznădejde sau că vă irită serios, ei bine, atunci v-am economisit 
timpul. Puteți să o aruncați în cel mai apropiat coş de gunoi şi să fiți 
mulțumiți că nu ați cheltuit prea mulți bani şi nici nu ați irosit prea 
mult timp cu ea. Sau ați putea să o dați unei persoane de care nu vă 
place prea mult, poate chiar pastorului bisericii din care ați plecat.

Dacă vă hotărâți să parcurgeți cele cincizeci şi ceva de mii de 
cuvinte pe care le-am scris, să ştiți un lucru: la final am adăugat 
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culori schiței în creion. Ceea ce spun în aceste câteva pagini intro-
ductive, care pregătesc scena, va dobândi mai mult sens atunci 
când îmi veți citi concluziile, dacă reuşiți mai întâi să parcurgeți 
întreaga carte.

Ştiu că biserica din care vreau eu să fac parte s-ar putea să nu 
semene deloc cu biserica din care vreți voi să faceți parte. Ceea ce 
eu numesc biserică adevărată s-ar putea ca vouă să nu vi se pară 
deloc adevărată. Sau s-ar putea să nu vreți să faceți parte din 
nicio biserică. Am trecut şi eu pe acolo. 

Dar nu vrea să mă părăsească ideea – numiți-o viziune per-
sistentă, dacă doriți – că este posibil ca oamenii care vor să Îl 
cunoască mai bine pe Dumnezeu să trăiască mai asemenea lui 
Isus şi să Îl reprezinte bine în această lume întoarsă cu susul în 
jos, să se strângă laolaltă în moduri de care nu aş vrea să mă 
lipsesc. Aceasta este biserica pe care doresc să o găsesc sau care 
doresc, împreună cu voi, să fiu.

Cu toate acestea, am putea să ne diferențiem în privința lucru-
rilor mici. S-ar putea ca unele lucruri practicate de anumite biserici, 
care pe mine mă deranjează sau mă adorm, să stimuleze în voi 
noi modalități de a trăi ca creştini. De pildă, mie îmi este greu să 
rămân atent – şi treaz – la o slujbă lungă cu caracter extrem de 
liturgic. Mintea mea începe să rătăcească. Dar poate că voi, când 
auziți citirea cu voce tare a rugăciunilor unor mari sfinți de acum 
o mie de ani sau recitarea mărturisi rilor de credință ale conciliilor 
bisericeşti istorice, participați cu mintea şi rezonează în inima 
voastră. Dacă aşa stau lucrurile, felicitările mele. Vă invidiez.

Pe cât pot (şi este un lucru dificil), nu acord atenție predicilor 
care au mai mult sonor decât conținut. Îmi este uşor să nesocotesc 
mesajele care par mai mult un spectacol teatral, destinate mai 
degrabă să îmi aducă în atenție talentul actorului, decât să fie o 
ocazie de învățătură oferită de cineva care doar transmite mai 
departe ceea ce aude de la Dumnezeu.

Dar îmi dau seama că predicile zgomotoase (voi le-ați putea 
numi înfocate) şi spectacolele elaborate (voi le-ați putea vedea 
ca pe nişte expresii ale darurilor spirituale) s-ar putea să vă țină 
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treji destul de mult, cu urechile larg deschise destul de mult ca să 
Îl auziți pe Dumnezeu spunând ceva. Din nou spun, felicitările 
mele. Atâta doar că mie nu mi se potrivesc. 

Şi prea multă muzică bisericească contemporană – cunoaş- 
teți genul… muzică veselă cântată de cântăreți care zâmbesc 
întruna – mă irită, mai ales cântecele care repetă la nesfârşit 
acelaşi vers. Dar îmi dau seama că acel vers s-ar putea ca pe voi 
să vă facă să fredonați un mare adevăr toată săptămâna. Pe mine 
însă mă face să vreau să ies din biserică şi să mă duc la cea mai 
apropiată cafenea Starbucks. Dar asta e, fiecare cu ale lui.

Şi încă un lucru: nu îmi plac grupurile de casă unde vulne-
rabilitatea personală este mai prețuită decât înțelepciunea ce 
manifestă discernământ spiritual. Uneori când oamenii se arată  
aşa cum sunt în realitate, parcă Dumnezeu ajunge să fie neglijat. 
Prea adesea se pune accentul în grupurile de casă pe a desco-
peri mai mult din noi înşine, decât pe a învăța mai mult de la 
Dumnezeu. În cultura noastră terapeutică se pleacă de multe ori 
de la ipoteza că o cunoaştere tot mai bună a Bibliei nu are prea 
mult de-a face cu motivul pentru care este bine să fii autentic sau 
cu folosul autenticității sau cu modul în care ne putem inspira din 
Duhul pentru a trăi frumos în diverse circumstanțe ale vieții, 
oricare ar fi ele.

Cu toate acestea, e foarte posibil ca pentru voi, cel mai bun 
lucru să fie să găsiți un grup de oameni suficient de sigur ca să 
puteți să vă hazardați să vorbiți despre lucrurile pe care aveți 
tendința să le ascundeți. Este posibil ca experiența profundă de 
a arăta rău în prezenţa dragostei să aibă același efect și pentru voi 
ca pentru mulți alții (inclusiv pentru mine); ea poate trezi în voi 
foamea după adevărul care face posibilă acea dragoste care nu 
judecă, care acceptă şi iartă. Şi dacă într-adevăr căutați un adevăr 
care consolidează dragostea, veți fi atraşi către Dumnezeu şi 
către Cartea pe care a scris-o El. Altă sursă nu există.

Dar, în ciuda tuturor lucrurilor în privința cărora putem să 
înregistrăm diferențe, presupun că avem câteva lucruri impor-
tante în comun. Îmi vin în minte patru.
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Presupun că şi eu, şi voi suntem interesați să ştim ce este 
adevărat, fie că suntem creştini fervenți ori atei convinşi. Acesta 
este cel dintâi aspect.

În al doilea rând: pun rămăşag că şi eu, şi voi am vrea să 
devenim oameni cu adevărat buni, mai iubitori, mai răbdători, 
mai înțelepți, mai aşezați şi mai netulburați, trăind mai conform 
cu adevărul.

În al treilea rând: sunt sigur că şi voi, la fel ca mine, prețuiți 
prietenia. Şi eu, şi voi tânjim după relații calde, solide şi care 
aduc mulțumire sufletească.

Şi cel de-al patrulea lucru pe care îl avem în comun, după 
câte presupun, este că şi eu, şi voi am vrea să ne aducem aportul, 
mic sau mare, pentru a face din această lume un loc mai bun, cu 
mai puțină violență, boală, rasism, lăcomie, corupție şi sărăcie 
şi cu mai multă pace, sănătate, dragoste, sacrificiu, integritate  
şi speranță.

Dacă este aşa, dacă avem în comun aceste patru lucruri, 
atunci doriți, la fel ca mine, să învățați mai multe despre teologia 
spirituală. Poate nu ați numit-o aşa, însă dorința voastră de a 
cunoaşte adevărul vă va duce într-acolo. Un profesor de teologie 
spirituală a definit acest termen ca fiind adevărul care are pute-
rea de a schimba viața oamenilor care aud povestea pe care o 
relatează. La auzul cuvântului teologie, cei mai mulți dintre noi 
ne gândim în mod reflex la o colecție de propoziții care definesc 
ceea ce crede cineva că este adevărat şi pe care ar trebui să le 
credem şi noi. Dar în teologia spirituală, aceste afirmații prind 
viață şi se aliniază pentru a constitui o poveste de dragoste.

Şi, cu cât auziți mai mult această poveste, cu atât vreți mai 
mult să faceți parte din ea. Dar povestea arată că, la fel ca mine, 
voi vă iubiți prea mult ca să luați parte la povestea dragostei care 
se dedică altora. Iar această dezvăluire trezeşte apetitul pentru 
formarea spirituală. Un mare romancier (Feodor Dostoievski în 
Fraţii Karamazov) a scris cândva că iadul este suferința de a fi 
incapabil să mai iubeşti. Dacă a avut dreptate, atunci probabil 
că cerul este desfătarea de a fi capabil să iubeşti. Iar formarea 
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spirituală presupune să devii o persoană care iubeşte profund, 
care este astfel bună în mod profund şi care poate duce povestea 
lui Dumnezeu mai departe.

Se menține o ritmicitate: cu cât doriți mai mult formarea 
spirituală, cu atât veți ajunge să prețuiți mai mult comuniunea 
spirituală. Iar, pe măsură ce realizați că faptul de a deveni un 
bărbat iubitor sau o femeie iubitoare necesită un feedback sincer, 
o selecție chibzuită a învățăturilor şi susținerea neabătută a altor 
oameni care au acelaşi obiectiv, veți înțelege clar că nu doriți 
deloc să vă mulțumiți numai cu relații superficiale, cu conversații 
plăcute şi legate de diverse îndatoriri. Veți dori să vă alăturați 
altora în călătoria spre formarea spirituală. Veți tânji să fiți într-o 
comuniune spirituală cu alți oameni care gândesc la fel.

Pe măsură ce călătoria continuă, veți dori tot mai mult să 
îi invitați şi pe alții să vi se alăture, să stabiliți cu ei relații care 
să îi contamineze cu speranța care vă dă vouă forța să mergeți 
mai departe. Cu comunitatea voastră de formare spirituală, care 
înțelege din ce în ce mai mult povestea pe care o deapănă teologia 
spirituală, veți porni în lumea aceasta sumbră într-o misiune 
spirituală, pentru a aduce pe pământ un pic din modul de acțiune 
al lui Cristos, până se va întoarce El ca să încheie lucrarea.

Dar, în definitiv, ce este o biserică? O clădire? O clădire care 
duminica se umple de oameni care cântă un pic, ascultă pe 
cineva care predică, se concentrează asupra lui Dumnezeu o oră, 
aruncă câțiva dolari în coşul de colectă, îi salută pe cei pe care îi 
recunosc, poate şi pe câțiva necunoscuți, apoi se străduiesc din 
greu să respecte principiile biblice în următoarele şase zile, până 
se întorc înapoi pentru a mai primi o doză?

Sau este biserica un asortiment pestriț de oameni care vor să 
audă frumoasa poveste pe care o şopteşte Dumnezeu, care vor 
să iubească la fel ca Isus, astfel încât să poată lua parte la poveste 
şi să îi ducă intriga mai departe? Sunt oameni ca mine, care vor 
să fie împreună cu alții care nu iubesc cum se cuvine, dar care, în 
zdrobirea lor, recunosc acest lucru şi doresc să se schimbe; care 
sunt dispuşi şi, în cele din urmă, dornici să se implice într-o lume 



24 Larry Crabb

întoarsă pe dos, cu oameni întorşi pe dos – chiar dacă ar fi mai 
confortabil să evite orice implicare – deoarece cred că fiecare gest 
al iubirii face ca lumea să fie mai puțin cumplită, chiar un pic mai 
bună, un pic mai mult din ceea ce doreşte Dumnezeu să fie?

Biserica din care vreau eu să fac parte, o biserică adevărată, 
va da învățătură de teologie spirituală care trezeşte foamea după 
formarea spirituală, care scoate la iveală nevoia de comuniune 
spirituală, care apoi îşi pregăteşte resursele pentru misiunea 
spirituală.

Aceasta este schița în creion. Când veți termina cartea (şi sper 
că o veți face), versiunea în culori a schiței, care vă aşteaptă pe 
ultimele pagini, vă va ajuta să o vedeți mai bine.

Asimilați teologia spirituală; tânjiți după formarea spirituală; 
adunați-vă în comunitatea spirituală; mergeți prin lume într-o 
misiune spirituală. Transformați asta într-o formulă şi viziunea 
va muri. Lăsați-o să fie ceea ce este – un ciclu ritmic, un dans – şi 
aceste patru elemente spirituale ar putea transforma o adunare de 
creştini într-o biserică, o biserică adevărată, acea biserică din care 
vreau eu să fac parte.
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Introducere


Nu prea îmi mai place să merg  
la biserică (şi nu sunt singurul)

Nu demult, la o conferință unde aveam amândoi prelegeri, 
un lider creştin călit, bine-cunoscut şi foarte respectat în cercurile 
evanghelice, m-a luat deoparte şi, departe de urechile mulțimii, 
mi-a şoptit: „Ştii, nu prea îmi mai vine să merg la biserică. Pur 
şi simplu nu-mi mai place. Încă mă duc, dar mai mult de dragul 
aparențelor, cu siguranță nu de dragul meu; şi nici nu mai cred 
că de dragul lui Dumnezeu. Biserica pur şi simplu nu face nimic 
pentru viața mea spirituală ba, în realitate, pare să se pună în 
calea închinării mele. Cred că pot sluji Împărăția mai bine în 
afara bisericii.”

Două săptămâni mai târziu, la un banchet, o altă personalitate 
cunoscută din lumea creştină s-a plecat peste masă şi, din senin, 
mi-a spus, tot în şoaptă: „Mi-e greu să înțeleg care mai e rostul 
mersului la biserică. Înainte era un lucru important pentru mine, 
dar acum nu mai este. Chiulesc ori de câte ori am o scuză destul 
de bună ca să-mi liniştesc conştiința şi să nu dau prilej limbilor 
bârfitoare. Iar pastorul îmi este bun prieten şi e un predicator de 
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nota zece. Dar mă duc mai mult ca să le dau exemplu copiilor 
mei. Presupun că încă mai cred că pentru ei este important să 
meargă. Cam ipocrit, nu?”

Cele două observații au venit fără să le fi provocat eu, însă nu 
sunt deloc excepții. Aud tot mai multe comentarii similare din 
gura cui nu m-aş fi aşteptat. Sunt conştient că cei din generația 
Mosaic (oamenii născuți între 1984 şi 2002) şi cei din generația 
Buster (cei născuți între 1965 şi 1983)* îşi pun de ceva vreme 
întrebări cu privire la biserică şi, fie nu îşi mai bat capul cu asta, 
fie încearcă tot felul de noi forme şi stiluri.

Însă întrebările pe care le aud cu privire la valoarea frecventării 
bisericii nu vin doar de la generațiile Mosaic şi Buster, ci şi de la 
generația Boomer*** şi de la cei născuți înaintea lor, creştini mai 
în vârstă, ucenici serioşi ai lui Isus, care au un îndelung istoric 
al frecventării bisericii, oameni activi, implicați, bărbați şi femei 
de patruzeci, cincizeci, şaizeci şi şaptezeci şi ceva de ani, care au 
reprezentat ani de zile coloana vertebrală spirituală şi financiară a 
bisericilor lor locale. Se pare că pentru creştinii mai în vârstă este 
din ce în ce mai greu să găsească o biserică pe care să dorească 
într-adevăr s-o frecventeze. Aceştia sunt oameni care cred, la fel 
ca mine, în mod sincer şi cu o justificare biblică, că creştinii-în-co-
munitate ar trebui şi ar putea să fie cea mai puternică forță de 
pe planetă pentru transformarea personală (care ajută oamenii 
răscumpărați să devină, aşa cum i-a numit C. S. Lewis, „mici 
cristoşi”), pentru evanghelizarea eficace (care conduce oamenii 
neconvertiți la convertirea ce mântuieşte sufletul) şi pentru influ-
ența culturală, nu atât prin putere de decizie politică şi, mai ales, 
nu prin judecată moralistă, ci prin manifestarea unui gen diferit 
de iubire față de ce au văzut sau au simțit vreodată majoritatea 
oamenilor – o iubire înțeleaptă afirmată cu vigoare tocmai acolo 
unde viețuiesc oamenii.

* Denumiri folosite de George Barna (coautor al cărții Creştinism păgân). 
Generația Buster mai e cunoscută şi sub numele de Generația X (n.ed.).

** „Boomer” sau „Baby Boom” – generația născută în Statele Unite la scurt 
timp după cel de-al Doilea Război Mondial, neaşteptat de numeroasă (n.tr.).
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Aud aceste întrebări de la oameni ca mine. Nu cu mulți ani în 
urmă, dacă un camarad de-al meu mi-ar fi spus că nu îi mai place 
să meargă la biserică şi că se gândeşte serios să nu mai meargă 
deloc, e destul de probabil că m-aş fi rugat ca prietenul meu căzut 
de la credință să se pocăiască de atitudinea lui greşită (aş fi fost 
sigur că ceva nu e în regulă), să se împace cu Dumnezeu şi să se 
întoarcă în biserică de dragul lui Dumnezeu, chiar dacă al nimănui 
altcuiva. Dar acum mă întreb de ce simt şi eu acelaşi lucru.

Ce se întâmplă? Oare de ce eu şi alții – care decenii întregi au 
mers cu credincioşie şi în mod constant la biserică – ne pierdem 
interesul pentru frecventarea bisericii, ca să nu mai vorbim 
de implicare? A sosit vremea pentru încă una dintre mişcările 
înnoitoare sau reformatoare care au marcat istoria bisericii de-a 
lungul veacurilor? Sau a sosit vremea ca eu şi prietenii mei cinici 
şi deziluzionați să ne înnoim angajamentul, să ne reformăm căile 
şi să ne ocupăm din nou locul în biserică?

Încă mai cred, poate cu mai multă înflăcărare decât oricând, 
că schimbarea oamenilor şi influențarea culturii, după care 
Dumnezeu tânjeşte cel mai mult (şi pentru care a suferit destule 
ca să le facă posibile), se produc cel mai bine prin intermediul 
creştinilor-din-comunitate, nu prin intermediul organizațiilor 
religioase deghizate în biserici. Sufletul meu tânjeşte să facă parte 
nu din structuri, clădiri şi programe realizate de oameni, nici 
din personalul acestora, ci dintr-o comunitate vie, care ascultă, 
iubeşte şi tânjeşte, formată din oameni care îşi împărtăşesc viața 
unii cu alții ca părtaşi ai vieții divine, oameni care învață să 
trăiască fiind iubiți şi care, de aceea, se schimbă profund.

Să fi sosit vremea să regândim întreaga temelie şi mizele 
fundamentale pentru ceea ce cunoaştem azi ca biserică, pentru 
tot ce facem şi ce dorim să vedem că se împlineşte? Oare ar fi de 
vreun folos să privim înapoi, în istorie, la o biserică ce a produs 
martiri, călugări şi reformatori cu o mentalitate misionară, cum 
au fost Martin Luther şi William Wilberforce? A sosit vremea 
să ne întrebăm cu seriozitate unde suntem, ce facem, încotro ne 
îndreptăm şi cum încercăm să ajungem acolo?
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De fapt, ce este biserica? Ce ar trebui să fie? De ce se duc 
oamenii la biserică? De ce sunt atât de mulți cei cărora le place 
să meargă? De ce unii oameni, ca mine, şi-au pierdut interesul?

A venit vremea să punem aceste întrebări? Pentru mine, da. 
Există – este posibil să existe – o biserică unde să vreau să merg?

După cum v-am spus deja, am scris această cărțulie pentru a 
începe să mă lupt cu aceste întrebări într-un fel în care nu m-am 
mai luptat până acum – propriile mele rugăciuni izvorâte din 
inimă constituie începutul celor mai multe capitole. Şi constat 
că se conturează câteva gânduri, gânduri care ar putea deveni 
răspunsuri, cel puțin pentru mine.

Dar, înainte să îi cer condeiului meu să îmi preschimbe gân-
durile în cuvinte, aş vrea să vorbesc ceva mai mult despre istoria 
care a dat contur acestor întrebări şi le-a conferit un anumit 
caracter imperativ.



29

1


De ce ne-am pierdut interesul  
faţă de biserică?

Duh al lui Dumnezeu, vino în tainica mea lume de ruşine, vinovăţie 
şi frică, până când reuşesc să-mi alung întunericul plângând şi  

să descopăr lumina bucuriei Tale.

Când eram copil am trăit într-o lume gen Mayberry*: părinți 
buni, prieteni buni, locuri de joacă bune, şcoli bune şi sâmbete 
frumoase petrecute în Montgomery Country Park, de lângă 
Philadelphia, unde escaladam stânci şi înotam în lacul cel mare.

Nici duminicile nu erau prea rele. Îmi plăcea să merg la mica 
mea bisericuță, alcătuită din aproximativ şaizeci sau şaptezeci de 
persoane. Îi cunoşteam pe toți. Bill Ward deținea recordul pentru 
cea mai lungă rugăciune la serviciul nostru de închinare în aer 
liber – douăzeci şi cinci de minute. Cronometram pe toată lumea.

Mersul la biserică era o chestiune de familie, un eveniment 
săptămânal agreabil. Am învățat o mulțime de povestiri biblice, 
iar pe la zece ani aveam o idee destul de clară despre ce trebuie să 

* Mayberry este o comunitate fictivă din Carolina de Nord, care a constituit 
ambientul pentru două seriale de televiziune americane (n.tr.).
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cred. Apucasem pe drumul „doctrinei sănătoase”. Şi cântam sute 
de imnuri tradiționale şi cântări evanghelice. Dacă sunteți cam 
de vârsta mea şi ați crescut într-un mediu similar, vă amintiți 
refrenuri precum „Fiecare zi cu Isus este mai dulce decât cea 
de dinaintea ei”. Pe vremea aceea, cu o inocență nesupusă încă 
încercărilor, credeam acele cuvinte.

Încă mai pot cânta din memorie acele imnuri şi cântări. Şi o şi 
fac adesea, cel mai frecvent în maşină şi sub duş, şi nu atât de des 
în biserică. Poate e nostalgie; poate e din cauza melodiei sau a 
cuvintelor. Oricum, aceste cântări nu prea dau greş, ci reuşesc să 
îmi trezească nişte sentimente fericite de care acum nu prea mai 
am parte adesea. Mi-aş dori să am. Inocența era plăcută. Poate că 
ceva mai bun, mai oțelit şi mai matur ar trebui să ia locul acelor 
sentimente pline de dragoste şi de bunătate.

În adolescență, apoi la douăzeci, treizeci, patruzeci şi chiar la 
cincizeci şi ceva de ani, biserica mi se părea importantă – chiar 
vitală. Îmi plăcea să mă duc… de cele mai multe ori. Pe la treizeci 
şi ceva de ani am părăsit o mică adunare a Fraților Plymouth* 
(pe vremea aceea nu le spuneam biserici – noi eram diferiți,  
puşi deoparte), după ce într-o duminică dimineață un prezbiter  
a întâmpinat o tânără (pe care eu o condusesem la Cristos în 
săptămâna precedentă) insistând să îşi pună o pălărie pe cap.  
Ar fi fost suficientă şi o eşarfă de dantelă, a spus el de sus, cu un 
aer dăscălos.

Şi i-a oferit una. Aveau câteva în foaier, ținute tocmai pentru 
astfel de urgențe. Eu am privit întreaga scenă. Tânăra şi-a pus 
pe cap eşarfa, şi-a căutat un loc pe rândul din spate, a suportat 
slujba şi a plecat repede în timpul rugăciunii de încheiere, ca să 
nu mai revină niciodată. Şi eu aş fi făcut la fel, afară de cazul în 
care aş fi avut curajul să spun: „Nu, mulțumesc”, eşarfei oferite 
şi să ies pe uşă afară înainte să înceapă „biserica”.

* Frații Plymouth (Plymouth Bretheren) este o grupare creştină evanghelică, 
de orientare conservatoare, inițiată în secolul XIX. La nivel formal, se remarcă 
prin absența clerului consacrat, a simbolurilor creştine tradiționale şi prin faptul 
că exclude eticheta de „biserică” (n.ed.).
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Când mi-am dat seama (şi nu îmi venea să cred) că primirea 
făcută de acel prezbiter reflecta atitudinea generală a liderilor 
adunării, şi anume că a respecta ordinea bisericească, aşa cum o 
înțelegeau ei, era mai important decât a-i iubi pe noii credincioşi, 
nu am vrut să mai merg acolo. Aşa că nu m-am mai dus. Cu toate 
acestea, am rămas prieten cu acea tânără, după ce mi-am cerut 
scuze pentru fosta mea biserică.

Alte câteva experiențe bisericeşti nu prea plăcute mi-au 
punctat viața în tinerețe şi la vârsta a doua, dar niciuna nu mi-a 
diminuat atracția față de biserică. Ori de câte ori plecam dintr-o 
biserică, fie din motive de dezacord, fie de distanță, căutam alta. 
Întotdeauna. Viața fără biserică? De neconceput. Dar acum…

Poate că fac parte dintr-o minoritate de creştini frustrați care abia 
acum rup tăcerea şi poate că e pe cale să devină o majoritate. Poate 
că nu. Se pare că o majoritate de ucenici ai lui Isus încă frecventează 
o formă sau alta de biserică şi pare să le placă destul de mult. (Poate 
că nimeni nu i-a întrebat dacă chiar le place sau, dacă da, de ce.)

Bănuiesc că cei mai mulți dintre cei care frecventează biserica 
nu s-ar duce în cea mai mare parte a bisericilor. Dar marea majo-
ritate se pare că au găsit o biserică la care le place sincer să meargă. 
Mega-bisericile sunt tot mega. Bisericile de mărime medie încă fac 
multe lucruri bune cu un buget adecvat. Bisericile mici au şi ele 
problemele lor, la fel ca mega-bisericile şi ca cele de mărime medie, 
dar, în majoritatea situațiilor, se respectă bugetul, se cântă muzică, 
se predică predici şi oamenii vin. Şi pleacă, şi vin, şi pleacă iar, la 
fel ca în bisericile mai mari, la fel ca la cinema şi ca pe stadion. 

Biserica din America merge mai departe. Biserici de căutători, 
biserici biblice, biserici emergente, biserici liberale, biserici larg 
evanghelice, biserici catolice, biserici ortodoxe, biserici protes-
tante, biserici tradiționale, biserici anglicano-catolice, biserici 
conduse de scopuri, biserici de casă – toate biserici „creştine”. Pe 
tot continentul nord-american şi în întreaga lume, bisericile merg 
înainte, ca nişte corăbii de diverse mărimi, forme şi modele, care 
navighează cu hotărâre în apele culturii aflate în schimbare, cu 
mii şi milioane de pasageri la bord.




