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Sper cã nu te vei simþi jignit dacã voi începe aceastã carte prin
a mã ruga pentru tine. Existã un motiv pentru acest lucru.

La urma urmei, numai Dumnezeu poate crea bucuria în
Dumnezeu. De aceea, sfinþii din vechime nu doar cã au urmãrit
bucuria, ci s-au ºi rugat pentru ea: „Înveseleºte-ne tot atâtea zile
câte ne-ai smerit” (Ps. 90:15). Împlinirea pe care o dã frumuseþea
lui Dumnezeu nu vine în mod natural la oamenii pãcãtoºi. Prin
firea noastrã, noi gãsim mai multã plãcere în darurile lui
Dumnezeu decât în El Însuºi. Aºadar, aceastã carte invitã la o
schimbare profundã ºi radicalã – pe care doar Dumnezeu o
poate da.

Însã dacã nu aº crede cã Dumnezeu foloseºte anumite
mijloace pentru a ne trezi bucuria în El, nu aº fi scris aceastã
carte. Sper cã o vei citi ºi cã ochii inimii tale se vor deschide spre
Persoana infinit dezirabilã a lui Dumnezeu. El S-a fãcut cunoscut
prin Fiul Sãu, Isus Cristos, care „este oglindirea slavei Lui ºi
întipãrirea Fiinþei Lui” (Evr. 1:3). Observarea ºi savurarea acestei
slave este izvorul oricãrei bucurii nesfârºite.

Cineva m-a întrebat de ce nu am început cu capitolul

Cuvânt înainte ºi o rugãciune
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doisprezece, dupã care sã trec la rezolvarea problemei. Titlul
capitolului doisprezece este „Când întunericul nu se împrãºtie”.
Motivul pentru care nu am procedat aºa este cã nu pot sã rezolv
aceastã problemã. Însã Dumnezeu poate. ªi o va face, la timpul
potrivit, pentru toþi cei care au gustat harul Sãu mântuitor.
„Seara vine plânsul, iar dimineaþa veselia” (Ps. 30:5). Iar atunci
când vine, ea vine de la Dumnezeu, nu din aceastã carte.
Capitolul doisprezece se aflã la sfârºit pentru cã dupã ce voi fi
fãcut tot ceea ce pot face, s-ar putea ca întunericul sã nu se
împrãºtie totuºi. Sper cã nu vei fi descurajat, ci te vei întoarce
înspre Dumnezeu în rugãciune. Este tocmai ceea ce voi face ºi eu
acum pentru tine:

Tatã, mã rog ca toþi cei care au citit pânã aici sã aibã
motivaþia ºi tãria de a continua sã o citeascã pânã la sfârºit, cel
puþin pânã acolo unde ea va putea fi de ajutor credinþei lor. Mã
rog sã citeascã cu pricepere. ªi sã aibã discernãmânt, astfel
încât, dacã eu greºesc, ei sã vadã eroarea ºi sã nu mã urmeze.
Ocroteºte-i de cel rãu, care vrea mai întâi sã distorsioneze ºi apoi
sã înºele. Dã-le din plin ajutorul Duhului Tãu ºi fã-i sã vadã
mai mult adevãr decât am vãzut eu. O, fã prin aceste pagini ca
ochii inimii lor sã strãluceascã de gloria lui Cristos prin aceste
pagini! Înlãturã orice obstacol care îi orbeºte ºi aratã-le gloria
Ta! ªi astfel dã-le mai multã bucurie decât toatã bucuria pe care
o poate da lumea. Iar prin aceastã bucurie în Isus Cristos,
echipeazã-i sã iubeascã, sã slujeascã ºi sã jertfeascã. ªi prin
aceastã bucurie, cu care îºi poartã crucea, Doamne, fã ca
pãmântul sã ºtie cã sunt într-adevãr valoroºi. În numele lui Isus
mã rog. Amin.

Când nu-L doresc pe Dumnezeu10
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În adevãr, aþi avut milã de cei din temniþã ºi aþi primit cu bucurie
rãpirea averilor voastre, ca unii care ºtiþi cã aveþi în ceruri o avuþie mai
bunã, care dãinuieºte.

EVREI 10:34

Sã ne uitãm þintã la Cãpetenia ºi Desãvârºirea credinþei noastre,
adicã la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusã înainte, a suferit
crucea, a dispreþuit ruºinea ºi ºade la dreapta scaunului de domnie al
lui Dumnezeu.

EVREI 12:2

Existã momente în care cred cã nu ne dorim cerul; însã mai adesea
mã trezesc întrebându-mã dacã, în adâncul inimii noastre, ne-am dorit
vreodatã altceva... El este semnãtura secretã a fiecãrui suflet, nevoia
inexprimabilã ºi de nepotolit, lucrul pe care ni l-am dorit înainte de a
ne fi întâlnit soþiile sau de a ne fi fãcut prieteni sau de a ne fi ales slujba
ºi pe care încã ni-l vom mai dori ºi pe patul de moarte, când mintea nu
va mai cunoaºte nici soþie, nici prieten ºi nici slujbã... În timpul întregii
tale vieþi, te-a urmãrit un extaz intangibil, aflat dincolo de puterea ta de
percepþie. Va veni ziua în care vei descoperi, dincolo de orice speranþã,
cã l-ai atins.

C. S. LEWIS

The Problem of Pain1
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Hedonismul creºtin este o doctrinã eliberatoare ºi
devastatoare. Învãþãtura sa este cã valoarea lui Dumnezeu

lumineazã mai puternic în sufletul care îºi gãseºte cea mai
profundã împlinire în El. Prin urmare, este eliberatoare pentru
cã sprijinã dorinþa noastrã înnãscutã dupã bucurie ºi este
devastatoare pentru cã dezvãluie cã nimeni nu Îl doreºte pe
Dumnezeu cu pasiunea pe care o pretinde El. În mod paradoxal,
mulþi oameni experimenteazã amândouã aceste adevãruri. Cu
siguranþã cã aºa s-a întâmplat ºi în cazul meu. 

DESCOPERIREA ELIBERATOARE ªI DEVASTATOARE

Când am înþeles adevãrul cã Dumnezeu este cel mai mult
glorificat în noi atunci când noi suntem cel mai împliniþi în El, am
fost eliberat de robia nebiblicã a temerii cã este greºit sã
urmãreºti bucuria. Ceea ce odatã pãruse o cãutare inevitabilã,
dar defectuoasã a împlinirii sufletului meu, a devenit acum un
lucru nu doar permis, ci chiar cerut. Gloria lui Dumnezeu era

De ce am scris aceastã carte

Încurajarea sacrificiului fãcut din dragoste
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în joc. Acest lucru era aproape prea frumos pentru a fi adevãrat
– cã datoria mea de a-L glorifica pe Dumnezeu ºi cãutarea mea
dupã bucurie nu erau în conflict. Mai mult, ele erau una.
Urmãrirea bucuriei în Dumnezeu era un mod nenegociabil de
a-L onora pe Dumnezeu. Era ceva esenþial. Aceasta era o
descoperire eliberatoare. Ea a declanºat energiile minþii ºi
inimii mele, determinându-mã sã caut cu îndârjire toatã
fericirea sufleteascã pe care o reprezintã Dumnezeu pentru
mine în Isus. 

Însã împreunã cu eliberarea a venit ºi devastarea. Eram
eliberat sã urmãresc fãrã vinovãþie cea mai deplinã bucurie în
Dumnezeu. Ba chiar mi se poruncea sã o urmãresc. Indiferenþa
faþã de urmãrirea bucuriei în Dumnezeu însemna indiferenþã
faþã de gloria lui Dumnezeu, ceea ce constituie un pãcat. Aºadar,
cãutarea mea a luat forma unei seriozitãþi, a unei ardori, a unei
gravitãþi despre care nu am visat niciodatã cã va face parte din
urmãrirea bucuriei. ªi apoi, aproape imediat, a venit
conºtientizarea faptului cã pãcatul care locuieºte în mine stã în
calea împlinirii mele depline în Dumnezeu. El se opune cãutãrii
mele dupã Dumnezeu ºi o perverteºte. Se opune, fãcând alte
lucruri sã parã mai de dorit decât Dumnezeu ºi perverteºte,
fãcându-mã sã cred cã urmãresc bucuria în Dumnezeu când, de
fapt, eu sunt îndrãgostit de darurile Lui.

Am descoperit ceea ce au aflat înaintea mea sfinþi mai buni
decât mine: desfãtarea deplinã în Dumnezeu este destinaþia mea
finalã, dar mai am încã mult pânã acolo ºi sunt doar în drum
spre ea. Augustin a exprimat acest fapt astfel, într-una din
rugãciunile sale:

Eram uimit cã deºi acum Te iubeam… nu persistam în
a mã bucura de Dumnezeul meu. Frumuseþea Ta m-a
atras la Tine, dar în curând am fost târât de lângã Tine de
propria mea greutate ºi în disperare m-am cufundat din
nou în lucrurile acestei lumi… Ca ºi cum aº fi simþit
mirosul mâncãrii, dar nu puteam încã sã o mãnânc.2

Când nu-L doresc pe Dumnezeu14
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CUM A DEVENIT IMPOSIBILÃ VIAÞA CREªTINÃ

Descoperirea aceasta a fost devastatoare pentru mine. Încã
mai este. Am fost creat ca sã-L cunosc pe Dumnezeu ºi sã mã
bucur de El. Am fost eliberat de cãtre doctrina hedonismului
creºtin ca sã urmãresc aceastã cunoaºtere ºi aceastã bucurie cu
toatã inima mea. ªi apoi, spre mâhnirea mea, am descoperit cã
nu este o doctrinã uºoarã. Hedonismul creºtin nu este o coborâre
a ºtachetei. Din senin, ca sã zic aºa, mi-am dat seama cã ºtacheta
fusese ridicatã. Creºtinismul cel realizabil, definit prin datorie,
orientat spre decizii ºi caracterizat de puterea voinþei pãrea
acum uºor, iar creºtinismul real devenise imposibil. Emoþiile –
sau sentimentele, cum le numeau generaþiile anterioare – de
care eram acum liber sã mã bucur, s-au dovedit a-mi fi
inaccesibile. Viaþa creºtinã a devenit imposibilã. Adicã a devenit
supranaturalã. 

Acum exista doar o singurã speranþã, harul suveran al lui
Dumnezeu. Dumnezeu trebuia sã îmi transforme inima pentru
a face ceea ce o inimã nu se poate provoca singurã sã facã, ºi
anume sã vrea ceea ce ar trebui sã vrea. Numai Dumnezeu poate
face inima depravatã sã-L doreascã pe Dumnezeu. Odatã, când
ucenicii lui Isus îºi puneau întrebãri cu privire la mântuirea unui
om care dorea banii mai mult decât pe Dumnezeu, El le-a spus:
„Lucrul acesta este cu neputinþã la oameni, dar nu la Dumnezeu;
pentru cã toate lucrurile sunt cu putinþã la Dumnezeu” (Marcu
10:27). A urmãri ceea ce vrem este posibil. Este uºor. Este un gen
plãcut de libertate. Însã singura libertate durabilã constã din a
urmãri ceea ce vrem, atunci când vrem ceea ce trebuie. ªi este
devastator sã descoperim cã nu o facem ºi cã nu o putem face. 

CEA MAI COMUNÃ ÎNTREBARE CARE MI-A FOST PUSÃ

Iatã de ce întrebarea cea mai comunã ºi mai disperatã care
mi-a fost pusã în cursul ultimelor trei decenii este: Ce pot sã fac?
Cum pot sã devin genul de persoanã descrisã de Biblie?
Întrebarea vine dintr-o durere a inimii care se naºte din speranþa

De ce am scris aceastã carte 15
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unei mari bucurii. Oamenii ascultã argumentele biblice în
favoarea hedonismului creºtin sau citesc Desiring God:
Meditations of a Christian Hedonist3. Mulþi sunt convinºi. Ei vãd cã
adevãrul, frumuseþea ºi valoarea lui Dumnezeu lumineazã cel
mai puternic prin vieþile acelor sfinþi care sunt atât de împliniþi
în Dumnezeu, încât pot sã sufere fãrã cârtire pentru cauza
dragostei. Însã mai apoi ei spun: „Eu nu sunt aºa. Eu nu am acel
gen de împlinire în Dumnezeu, eliberatoare, generatoare de
dragoste ºi gata sã îºi asume riscuri. Eu îmi doresc confortul ºi
siguranþa mai mult decât pe Dumnezeu.” Mulþi o spun cu
lacrimi ºi tremurând. 

Unii sunt suficient de sinceri încât sã spunã: „Nu ºtiu dacã am
gustat vreodatã o astfel de dorinþã. Creºtinismul nu mi-a fost
prezentat niciodatã în felul acesta. Nu am ºtiut niciodatã cã
dorinþa dupã Dumnezeu ºi desfãtarea în El sunt cruciale. Mereu
mi s-a spus cã sentimentele nu conteazã. Acum gãsesc dovezi în
toatã Biblia cã urmãrirea bucuriei în Dumnezeu ºi trezirea a tot
felul de sentimente spirituale fac parte din esenþa inimii creºtine
nãscute din nou. Aceastã descoperire mã încântã ºi mã
îngrozeºte. Mi-o doresc. Mã tem însã cã nu o am. De fapt, dupã
câte vãd eu, nu-mi stã în putere sã o obþin. Cum poþi obþine o
dorinþã pe care nu o ai ºi nu o poþi crea? Sau cum poþi
transforma scânteia în flacãrã, pentru a te asigura cã e foc pur?”

CONVERTIREA ÎNSEAMNÃ CREAREA UNOR DORINÞE NOI

Pentru a rãspunde la aceastã întrebare, am scris cartea de faþã.
Îmi doresc din inimã sã le fiu de ajutor credincioºilor ºi
necredincioºilor care vãd câteva dintre schimbãrile radicale din
inimã cerute de Scripturã în viaþa creºtinã – în special faptul cã
trebuie sã-L dorim pe Dumnezeu mai mult decât orice. Nu mã
intereseazã schimbãrile superficiale, exterioare, la care se
pricepeau atât de bine fariseii. „Voi, fariseii, curãþiþi partea de
afarã a paharului ºi a blidului, dar lãuntrul vostru este plin de
jefuire ºi de rãutate” (Luca 11:39). Aceste schimbãri exterioare
sunt posibile ºi fãrã har divin.

Când nu-L doresc pe Dumnezeu16
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Aº vrea sã-i ajut pe cei care încep sã înþeleagã cã mântuirea
ori este trezirea unui nou gust pentru Dumnezeu, ori nu este
nimic. „Gustaþi ºi vedeþi ce bun este Domnul!” (Ps. 34:8). Doresc
sã-i ajut pe cei care încep sã vadã convertirea ca fiind crearea
unor noi dorinþe, nu doar a unor noi datorii; a unor noi desfãtãri,
nu doar a unor noi atribuþii; a unor noi comori, nu doar a unor
noi corvezi.

Oameni de pretutindeni vãd aceste adevãruri în Biblie. Ei
descoperã cã hedonismul creºtin nu este deloc nou, ci este viaþa
creºtinã simplã, de modã veche, istoricã, biblicã ºi radicalã. Exista
pe vremea psalmiºtilor, care I-au spus lui Dumnezeu: „Dã-mi
iarãºi bucuria mântuirii Tale” (Ps. 51:12) ºi „Saturã-ne în fiecare
dimineaþã de bunãtatea Ta” (Ps. 90:14).

Exista pe vremea lui Isus, care a dat poporului Sãu aceastã
poruncã, în principiu imposibil de urmat, pentru ziua
persecuþiei: „Bucuraþi-vã în ziua aceea ºi sãltaþi de veselie;
pentru cã rãsplata voastrã este mare în cer” (Luca 6:23).

Exista pe vremea celor din Biserica primarã, care „[au] primit
cu bucurie rãpirea averilor [lor]” pentru cã „[aveau] în ceruri o
avuþie mai bunã, care dãinuieºte” (Evr. 10:34).

Exista pe vremea lui Augustin, care a descris convertirea ca
triumful bucuriei suverane:

Ce dulce a devenit deodatã pentru mine sã fiu eliberat
de acele bucurii neroditoare pe care cândva mã temusem sã
nu le pierd...! Tu le-ai îndepãrtat de la mine, Tu, Care eºti
adevãrata, suverana bucurie. Tu le-ai îndepãrtat de la mine
ºi le-ai luat locul; Tu, Care eºti mai dulce decât orice plãcere,
deºi nu pentru carne ºi sânge; Tu, Care strãluceºti mai
puternic decât orice luminã ºi Care totuºi eºti ascuns mai
adânc decât orice tainã a inimilor noastre; Tu, Care
depãºeºti orice cinste, deºi nu în ochii oamenilor care vãd
toatã cinstea în ei înºiºi… O, Doamne, Dumnezeul meu,
Lumina mea, Bogãþia mea ºi Mântuirea mea.4 

Exista pe vremea lui Jean Calvin, marele Reformator din
Geneva, care spunea în lucrarea sa din 1559, Institutele religiei

De ce am scris aceastã carte 17
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creºtine, cã aspiraþia la fericire în unirea cu Dumnezeu este
„activitatea cea mai de seamã a sufletului”. 

Dacã fericirea umanã, a cãrei culme înseamnã sã fii
unit cu Dumnezeu, ar fi ascunsã de om, acesta ar fi, de
fapt privat de principalul mod de întrebuinþare a price-
perii sale. Aºa cã activitatea cea mai de seamã a sufletului
este sã aspire la ea. Aºadar, cu cât încearcã cineva mai
mult sã se apropie de Dumnezeu, cu atât se dovedeºte a
fi mai bine înzestrat cu raþiune.5

Exista pe vremea puritanilor, precum Thomas Watson, care a
scris în 1692 cã Dumnezeu Se socoteºte mai glorificat atunci când
noi gãsim mai multã fericire în mântuirea Sa:

Oare nu ar fi o încurajare pentru un supus sã îºi audã
prinþul spunându-i: ,,Mã vei cinsti ºi îmi vei fi foarte
plãcut dacã te vei duce la mina de aur de acolo ºi vei
scoate din ea atât aur pentru tine cât vei putea duce?” La
fel ar fi ºi dacã Dumnezeu ar spune: ,,Du-te la legi ºi ia din
ele cât har poþi, scoate câtã mântuire poþi; ºi cu cât vei
avea mai multã fericire, cu atât Mã voi socoti Eu mai
glorificat.”6

Exista pe vremea lui Jonathan Edwards, care susþinea cu
toatã puterea sa intelectualã în 1729 cã „oamenii nu trebuie ºi nu
se cuvine sã punã hotare înclinaþiilor lor spirituale ºi bune”. Mai
degrabã, ei trebuie 

sã caute prin toate modalitãþile posibile sã îºi
înflãcãreze dorinþele ºi sã obþinã mai multe plãceri
spirituale… Foamea ºi setea noastrã dupã Dumnezeu ºi
Isus Cristos ºi dupã sfinþenie nu pot fi prea mari faþã de
valoarea acestor lucruri, deoarece ele au o valoare
infinitã... [Aºadar] cãutaþi sã promovaþi apetitul spiritual,
punându-vã pe voi înºivã în calea ispitei...7 Nu existã exces
în consumul acestei hrane spirituale. Nu existã virtute a
cumpãtãrii când vine vorba de ospãþul spiritual.8

Când nu-L doresc pe Dumnezeu18
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Exista pe vremea lui Charles Hodge, teologul din Princeton,
care susþinea în secolul al XIX-lea cã adevãrata cunoaºtere a lui
Cristos include (ºi nu doar duce la) desfãtarea în Cristos. Aceastã
cunoaºtere „nu este înþelegerea doar la nivel intelectual a ceea ce
este El, ci, de asemenea, implicã nu numai ca o consecinþã, ci ca
unul din elementele sale, sentimentul corespunzãtor de adorare,
desfãtare, dorinþã ºi mulþumire.”9

Exista pe vremea teologului reformat specializat în studiul
Noului Testament, Geerhardus Vos, care la începutul secolului al
XX-lea recunoºtea cã în scrierile apostolului Pavel se regãseºte
„un tip spiritualizat de hedonism”. 

Desigur, nu se intenþioneazã sã i se nege lui Pavel acel
tip spiritualizat de „hedonism” transfigurat, dacã se acceptã
ca el sã se numeascã astfel, distinct de atitudinea tipicã
asupra vieþii care purta aceastã denumire tehnicã în
filozofia greacã de mai târziu. Nimic, nici mãcar o
experienþã creºtinã ºi o cultivare a religiei cât se poate de
rafinate nu sunt posibile fãrã el… Augustin vorbeºte
despre lucrul acesta în Confesiunile sale prin urmãtoarele
cuvinte: 

„Cãci existã o desfãtare care nu le este datã celor rãi, ci
celor care Te cinstesc pe Tine, o, Dumnezeule, fãrã sã
doreascã vreo recompensã, ºi a cãror bucurie eºti Tu
Însuþi! ªi aceasta este viaþa binecuvântatã, sã se bucure în
Tine, de Tine, pentru Tine.” Conf. X, 32.10

Exista pe vremea marelui C. S. Lewis, care a murit în aceeaºi
zi cu John F. Kennedy ºi care a avut o uriaºã influenþã asupra
modului în care experimentez eu însumi natura într-un duh de
închinare.11

Plãcerile sunt raze ale gloriei când aceasta atinge
sensibilitatea noastrã... Însã nu existã oare plãceri rele,
nelegiuite? Cu siguranþã cã da. Însã când le numim
„plãceri rele” cred cã folosim un fel de prescurtare. Ne
referim, de fapt, la „plãceri smulse prin fapte nelegiuite”.

De ce am scris aceastã carte 19
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Ceea ce este rãu e furtul merelor, nu dulceaþa lor.
Dulceaþa este totuºi o razã a gloriei... Am încercat de
atunci... sã transform fiecare plãcere într-o modalitate de
adorare. Nu mã refer doar la a aduce mulþumiri pentru
ea. Bineînþeles cã trebuie sã aducem mulþumiri, dar eu mã
refeream la altceva... Mulþumirea exclamã, pe bunã
dreptate: „Cât de bun e Dumnezeu cã îmi dã acest lucru!”
Adorarea spune: „Ce calitate trebuie sã aibã aceastã Fiinþã
ale cãrei strãluciri îndepãrtate ºi trecãtoare sunt astfel!”
Gândul nostru parcurge de-a lungul razei, distanþa
înapoi pânã la soare... Dacã acesta este Hedonism, este, de
asemenea, o disciplinã oarecum greu de practicat. Însã
meritã efortul.12

Lewis mi-a influenþat atât de mult înþelegerea bucuriei, a
dorinþei, a datoriei ºi a închinãrii, încât voi adãuga încã un citat
al sãu ca omagiu adus mãreþiei înþelepciunii lui. Sper cã
entuziasmul meu pentru Lewis te va îndemna sã-l citeºti, dacã
nu ai fãcut-o încã. Desigur, a avut ºi el defectele lui, dar puþini
oameni din secolul XX au putut vedea ceea ce a vãzut el. De
exemplu, puþini au vãzut, aºa cum a vãzut el, locul care se cuvine
sã le fie acordat datoriei ºi desfãtãrii:

Dacã un lucru este bun în sine, cu cât el place mai mult
cuiva ºi cu cât acea persoanã trebuie sã „se strãduiascã
mai puþin sã fie bunã”, cu atât mai bine. Un om perfect nu
va acþiona niciodatã din sentimentul datoriei; el va dori
întotdeauna mai mult lucrul bun decât pe cel rãu. Datoria
este doar un substitut al dragostei (de Dumnezeu ºi de
alþi oameni), asemenea unei cârje, care este un substitut al
piciorului. Majoritatea dintre noi avem uneori nevoie de
cârjã; este însã desigur stupid sã folosim cârja când
propriile noastre picioare (propriile noastre iubiri,
gusturi, obiceiuri etc.) pot face singure cãlãtoria!13

Motivul pentru care am citat toate aceste mãrturii este cã
mulþi oameni sunt convinºi, pe bunã dreptate, cã hedonismul
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