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Cum poţi face faţă sfârşitului unei lumi şi începutului alteia? 
Cum poţi pune un cutremur într-o eprubetă sau marea într-o 
sticlă? Cum poţi să trăieşti cu gândul înfricoşător că uraganul 

s-a înomenit, că focul a devenit carne, că viaţa însăşi a prins viaţă şi a 
intrat în lumea noastră? Creştinismul fie înseamnă toate acestea, fie 
nu înseamnă nimic. El este ori cea mai devastatoare dezvăluire a celei 
mai profunde realităţi a lumii, ori o prefăcătorie, un nonsens, o parte a 
unei mari înscenări. Mulţi dintre noi nu suntem capabili să susţinem 
niciunul dintre aceste lucruri, aşa că ne condamnăm să trăim într-o 
lume superficială. S-ar putea să nu fim mulţumiţi acolo, dar nu ştim 
cum să scăpăm.

Această carte este o încercare de a susține că drumul de urmat se 
află într-o închinare curată înaintea Dumnezeului celui viu şi adevărat 
şi în urmarea acestui Dumnezeu, oriunde ne-ar conduce, indiferent 
dacă aceasta coincide sau nu cu tradiţiile noastre. Închinarea nu este 
ceva opţional pentru creştini, o activitate religioasă orientată spre 
propria plăcere. Ea este starea fundamentală a creştinului şi (aşa 
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cum susţin creştinii) este de fapt starea autentică a omului. Cuvântul 
„închinare“* înseamnă a-I da lui Dumnezeu tot ceea ce merită, tot 
ceea ce este valoros. De aici şi titlul cărţii.

Pentru cei mai mulţi, creştinismul este doar un vis frumos.  
O lume în care realitatea de zi cu zi este puţin înceţoşată. Nostalgică, 
intimă şi confortabilă. Dar creştinismul adevărat nu este deloc aşa. 
Să luăm ca exemplu Crăciunul: o perioadă a nostalgiei, a colindelor, 
lumânărilor şi statului în jurul focului şi a copiilor fericiţi. Dar astfel 
i se pierde complet esenţa. Crăciunul nu este o evocare a faptului că 
lumea este de fapt un locşor plăcut şi confortabil. El ne aminteşte 
că lumea este în continuare un loc îngrozitor de rău, unde răutatea 
înfloreşte necontrolată de nimeni, unde sunt ucişi copii, unde ţările 
civilizate câştigă o mulţime de bani vânzând arme în țările mai puțin 
dezvoltate, pentru ca acestea să se distrugă una pe alta. Crăciunul 
Îl reprezintă pe Dumnezeu care aprinde o lumânare; şi nimeni nu 
aprinde o lumânare într-o încăpere care este deja scăldată în razele 
soarelui. O aprinde într-o încăpere care este atât de întunecoasă, 
încât lumânarea aceea arată cât de rău stau de fapt lucrurile. Lumina 
străluceşte în întuneric, spune apostolul Ioan, şi întunericul n-a 
biruit-o.

Crăciunul nu este un vis, un moment în care evadăm din realitate, 
Crăciunul este realitatea care dezvăluie restul „realităţii“. Iar aici 
termenul Crăciun ar trebui citit Creştinism. Isus fie este stăpânul 
lumii, şi atunci toată realitatea are sens în lumina Lui, fie este periculos 
de irelevant pentru problemele şi posibilităţile lumii actuale. Nu există 
cale de mijloc. Isus ori a fost şi este Cuvântul lui Dumnezeu, ori El şi 
întâmplările povestite de creştini despre El sunt minciuni.

Din cauza acestei convingeri a fost scrisă cartea de faţă. Dacă 
cuvântul „Dumnezeu“ înseamnă ceva, şi dacă acel ceva seamănă cu 
Dumnezeul revelat în Isus din Nazaret, atunci suntem obligaţi să-L 
tratăm pe acest Dumnezeu cu cea mai mare seriozitate. (Desigur, 
există tot felul de probleme istorice şi teologice legate de astfel de 
afirmaţii privitoare la Isus şi la Dumnezeu; îmi voi da toată silinţa 

* În limba engleză „worship“ este derivat din „worth-ship“–„vrednicie“ – 
n. trad.
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să le abordez în altă parte.) Nu este posibil să cunoaştem un astfel 
de Dumnezeu de la distanţă şi să ne continuăm drumul ca înainte. 
Dacă istorisirile sunt adevărate, acest Dumnezeu nu a stat El Însuşi 
la distanţă. Ne-a luat pe noi atât de mult în serios, încât a pătruns în 
lumea noastră ca unul dintre noi.

Dar dacă Îl luăm pe acest Dumnezeu în serios, constatăm de 
asemenea că trebuie să ne luăm în serios şi pe noi înşine. Desigur, 
nu devenind posomorâţi sau depresivi, ci mai degrabă în sensul că 
trebuie să ne privim în oglindă şi să ne punem câteva întrebări directe 
cu privire la cine suntem şi ce vrem să facem. Dacă Dumnezeu este 
Dumnezeu, atunci aceste întrebări merită să fie puse. Dacă Isus este 
Cuvântul lui Dumnezeu, aceste răspunsuri s-ar putea să-ţi taie suflarea 
– şi să-ţi ofere suflarea lui Dumnezeu în loc. Când se întâmplă aşa 
ceva, prima consecinţă este închinarea, să I te închini lui Dumnezeu 
pentru tot ceea ce este; iar rezultatul următor va fi misiunea. Despre 
această mişcare şi acest ritm vorbeşte cartea de faţă.

Cea mai mare parte a cărţii s-a dezvoltat din acest ritm, așa cum 
este el exprimat prin viaţa şi misiunea Catedralei din Lichfield care, la 
fel ca toate catedralele, este proiectată pentru a găzdui o comunitate 
în vederea închinării şi a misiunii. Al doilea capitol se bazează pe o 
predică pe care am ţinut-o la numirea mea ca episcop; alte câteva 
capitole îşi au, de asemenea, originea în catedrală. Primele capitole 
se focalizează pe Dumnezeu şi pe ce înseamnă de fapt să I te închini 
lui Dumnezeu. Cele de la final ridică o serie de probleme legate de 
misiune şi de unitatea bisericii care se ridică în urma acestei închinări. 
O catedrală nu este de fapt un loc al izolării faţă de lume, ci un loc 
al rugăciunii şi profeţiei, un far care să strălucească şi să transmită 
lumina lui Dumnezeu în această lume. Ea este proiectată ca un 
simbol puternic şi bogat al Evangheliei harului lui Dumnezeu.

Unul dintre modurile supreme în care o catedrală poate fi în 
realitate aşa ceva este să folosească darul muzical primit de la 
Dumnezeu atât în închinare, cât şi ca mărturie. De aici vine dedicaţia 
acestei cărți: pentru un grup a cărui principală vocaţie este aceea de a 
ne da posibilitatea, atât în catedrală, cât şi în timpul altor activităţi, să 
ne îndreptăm inimile şi minţile spre Dumnezeul cel viu, în închinare 
şi adorare, şi să-I răspundem prin dragoste şi slujire. Muzicienii 
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din biserici au parte de multe ori de o reclamă proastă, în primul 
rând din partea clerului, pentru că ar fi încăpățânați și neascultători 
(desigur clericii nu sunt niciodată aşa); apoi din partea publicului, 
pentru că ar fi cu totul pe dinafara modei sau mult prea la modă. 
Sunt încântat să afirm că niciunul dintre aceste lucruri nu li se aplică 
muzicienilor noştri, începând de la organistul şi dirijorul corului, 
Andrew Lumsden, până la cel mai tânăr dintre corişti. Din contră, ei 
pun în practică mottoul Catedralei Lichfield, Inservi Deo et Laetari: 
Slujeşte-I lui Dumnezeu cu bucurie!

Pentru a lua în serios închinarea zilnică şi săptămânală este nevoie 
de resurse temeinice. Profitul obţinut din vânzarea acestei cărţi va fi 
folosit în vederea menţinerii şi dezvoltării vieţii muzicale a catedralei, 
în timp ce căutăm să slujim comunitatea locală, dioceza din Lichfield 
şi biserica lărgită, precum şi lumea. Speranţa mea este că această 
carte va contribui, într-o mică măsură, la împlinirea dezideratelor în 
favoarea cărora pledează.

Tom Wright
Catedrala Lichfield
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Care este cel mai frumos lucru care ţi s-a întâmplat în săptămâna 
aceasta?

Poate este ceva ce ai auzit. Poate o melodie frumoasă pe care 
ai auzit-o în biserică sau într-o catedrală.

Poate ceva ce ai văzut în natură: soarele trecând printre nori 
şi răsfrângându-şi lumina peste frunzele de toamnă, făcându-le 
strălucitoare; coada arcuită a unei veveriţe în timp ce ronţăia o 
alună.

Ar putea fi ceva ce ai mirosit: parfumul unui trandafir sau al unei 
mâncări bune în timp ce se prepara, când ţie îţi era foarte foame.

Ar putea fi ceva ce ai gustat: o cafea aromată, o brânză specială, o 
mâncare bine asezonată şi preparată cu atenție.

Poate ceva ce ai experimentat la serviciu: lucrurile s-au pus brusc 
cap la cap, a apărut o ocazie nouă, neaşteptată.

Ar putea fi ceva ce ai experimentat în relaţiile cu cei din jur: o 
privire blândă şi liniştită aruncată de o persoană pe care o iubeşti 
foarte mult; o uşoară strângere de mână a unui copil.

CAPITOLUL 1

Închinarea
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Fixează-ţi în minte acel moment; şi acum, întreabă-te: Ce efect 
are această frumuseţe asupra mea?

Simţi că te îmbogăţeşte? Da. Îți încălzeşte inima? Da. Te 
înviorează? Da. Te face mai puternic? Da. Probabil te face un pic mai 
umil: nu tu ai cauzat această bucurie, nu ai creat-o tu, pur şi simplu a 
apărut şi te-a atins. Da.

Şi ce îţi cere în schimb această frumuseţe?
Recunoştinţă – desigur; încântare – da, bineînţeles; un sentiment 

de sfială – probabil; un sentiment de aşteptare îndelungată a ceva 
îndepărtat, imposibil de atins – foarte posibil, deşi, dacă experienţa ta 
legată de frumuseţe a fost mirosul unei mâncări bune, sper că ea nu a 
fost imposibil de atins pentru prea mult timp.

Dar ce zici despre… închinare?
Frumuseţea respectivă te îndeamnă la închinare?
Nu folosim prea des cuvântul „închinare“ pentru a descrie 

atitudinea noastră faţă de alte lucruri sau persoane în afara lui 
Dumnezeu. Poate singurul moment în care ne întâlnim cu situaţia 
aceasta este în timpul serviciului de cununie, aşa cum aflăm şi din 
Cartea de rugăciuni comune, unde – fără să văd nimic neadecvat aici 
– bărbatul îi declară femeii: „Mă închin ţie cu tot trupul meu“. Şi în 
Biblie există porunci care interzic închinarea, în adevăratul înţeles 
al cuvântului, la lucruri sau persoane care nu sunt Dumnezeu. Dar 
cuvântul închinare înseamnă, la propriu, a acorda cinste, a aprecia la 
adevărata valoare ceva, a recunoaşte şi a respecta ceva pentru adevărata 
valoare pe care o are. Iar acest lucru ne îndepărtează gândurile de la 
veveriţa din grădină, de la friptura din cuptor, de la muzica unui cor 
şi de la strângerea de mână şi le îndreaptă în primul rând spre Cel ce 
le-a creat pe toate acestea.

Aş vrea să vorbesc despre închinare; ceea ce înseamnă că aş vrea 
să vorbesc despre Dumnezeu şi frumuseţea Lui. Dacă vrem să ne 
închinăm lui Dumnezeu cu adevărat nu este suficient doar să ne 
gândim la măreţia şi frumuseţea, puterea şi suveranitatea, sfinţenia 
şi unicitatea Lui absolută. Toate acestea sunt extrem de importante 
în această poveste. Dar cuvântul frumuseţe nu este folosit cu sensul 
lui obişnuit când ne referim la vreunul dintre aceste lucruri. Aş vrea 
să sugerez în acest capitol că experienţele noastre obişnuite legate 
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de frumuseţe ne sunt date ca un indiciu, un punct de plecare, de la 
care purcedem să recunoaştem, să privim, să fim copleşiţi, să adorăm, 
şi astfel să ne închinăm, nu doar măreţiei, dar şi frumuseţii lui 
Dumnezeu. Şi aşa cum noi nu folosim foarte des cuvântul „închinare“ 
în legătură cu frumuseţea naturii înconjurătoare, tot aşa nu folosim 
des cuvântul „frumuseţe“ în legătură cu Dumnezeu. Aceasta este 
pierderea noastră, iar eu propun să încercăm să rezolvăm situaţia.

De ce aş vrea să vorbesc despre închinare? Din două motive: 
primul, sunt câteva pasaje importante în Scriptură care vorbesc 
despre cetăţenia noastră cerească care nu este cu nimic mai prejos 
decât o experienţă constantă şi încântătoare a închinării. Oamenii 
care formează mulţimea din Apocalipsa, pe care nimeni nu îi 
poate număra, nu joacă crichet, nu fac cumpărături, ci se închină.  
E plictisitor? Dacă da, atunci acest lucru arată cât de împovărătoare a 
devenit pentru noi ideea de închinare. La baza închinării stă un mesaj 
ca cel din Isaia 33: „Ochii tăi îl vor vedea pe Împărat în strălucirea 
Lui; Domnul este judecătorul nostru, Domnul este legiuitorul nostru, 
Domnul este împăratul nostru, El ne mântuieşte.“ Închinarea este 
principala caracteristică a vieţii cereşti, iar această închinare este 
focalizată asupra Dumnezeului pe care noi Îl cunoaştem în şi prin 
Isus.

În al doilea rând, aş vrea să vă vorbesc despre închinare pentru 
că ea este sarcina principală a Bisericii şi, desigur, şi a unei catedrale. 
Arhiepiscopii de Canterbury şi York au întocmit recent un raport 
privitor la catedralele engleze, care a fost publicat în 1994, cu 
titlul Tradiţie şi înnoire (Heritage and Renewal, Londra: Church 
House Publishing). Acest raport prezintă multe aspecte ale vieţii 
catedralelor. Indiferent ce ar gândi cineva în legătură cu detaliile din 
diverse locuri, există în centru un lucru care a fost corect înţeles în 
mod glorios. Raportul susţine foarte clar şi chiar accentuează faptul 
că scopul unei catedrale – acest lucru se referă, desigur, la oricare 
biserică de oriunde – este închinarea şi misiunea. Se subliniază 
că acestea două sunt legate inseparabil de administrare (care este 
numită „guvernare“) ca mijloc esenţial prin care sunt împuternicite 
şi susţinute închinarea şi misiunea. „Există unanimitate, spune 
raportul, în legătură cu prioritatea închinării în funcţionarea 
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catedralelor... Aceste clădiri măreţe sunt descrieri ale maiestăţii 
lui Dumnezeu; locuri ale credinţei vii“ (p. 8). Comisia accentuează 
faptul că, în centrul tuturor oportunităţilor misionare şi cerinţelor 
manageriale, se află închinarea, ca „menţinere a unei mărturii zilnice 
a suveranităţii lui Dumnezeu în lume“ (p. 15). Acest lucru are o 
legătură directă cu scopul catedralei în societate şi are întotdeauna o 
conotaţie misionară: „prin faptul că I se aduce glorie lui Dumnezeu, 
acesta fiind principalul scop al închinării, cei prezenţi sunt ajutaţi 
să surprindă o frântură din acea glorie“ (p. 17). Închinarea zilnică a 
catedralei a fost „coloana vertebrală a rugăciunii bisericii şi a tuturor 
rugăciunilor de secole şi ticăitul spiritual al inimii atât a catedralei, cât 
şi a tuturor bisericilor, a comunităţii şi a naţiunii“ (p. 18). Într-adevăr, 
închinarea înaintea lui Dumnezeu este cea care împiedică aceste 
clădiri să devină doar nişte parcuri tematice sau nişte muzee: „Fără 
flacăra caldă a închinării, spune Comisia în rezumatul de la sfârşitul 
raportului, aceste clădiri elegante ar fi doar nişte monumente foarte 
vechi, şi nu nişte temple vii, capabile să inspire sufletele oamenilor cu 
o rază de divinitate“ (p. 173).

Ar fi corect ca, din când în când, biserica să analizeze acest aspect, 
care este crucial, cel mai important și vital pentru viaţa trăită în 
comunitate. Chiar dacă noi cântăm în limbi omeneşti şi îngereşti, 
dacă nu ne închinăm cu adevărat înaintea Dumnezeului celui viu, 
suntem doar aramă gălăgioasă şi nişte chimvale zăngănitoare. Chiar 
dacă organizăm cele mai frumoase programe bisericeşti, dacă acestea 
nu ne dau posibilitatea să ne închinăm Dumnezeului celui viu, suntem 
doar nişte simpli balerini. Chiar dacă refacem podeaua şi reparăm 
zidăria, chiar dacă ne echilibrăm bugetul pentru a atrage toţi turiştii, 
dacă nu ne închinăm lui Dumnezeu, nu suntem nimic.

Închinarea este umilă şi plină de bucurie; atunci când Îl aminteşte 
pe Dumnezeu, închinarea uită de sine; închinarea sărbătoreşte 
adevărul ca pe adevărul lui Dumnezeu, nu al ei. Adevărata închinare 
nu face spectacol, nu stârneşte o mare agitaţie, nu este forţată, nu este 
lipsită de entuziasm, nu se uită necontenit la ceas, nu este preocupată 
de activitatea persoanei de alături. Adevărata închinare este deschisă 
faţă de Dumnezeu, Îl adoră pe Dumnezeu, Îl aşteaptă pe Dumnezeu, 
se încrede în Dumnezeu chiar şi în întuneric.
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Închinarea nu se va sfârşi niciodată, chiar dacă vor fi clădiri care 
se vor dărâma, chiar dacă adunările vor adormi, chiar dacă resursele 
financiare se vor epuiza. Noi construim în prezent, pentru vremea 
aceasta, discutăm acum, plătim în vremea aceasta, dar când vremea 
viitoare va veni, vremea de acum va lua sfârşit. Acum noi vedem gloria 
lui Dumnezeu ca printr-un geam, confuz, dar atunci Îl vom vedea 
faţă în faţă; acum apreciem o mică parte, dar atunci vom putea să-L 
recunoaştem şi să-L apreciem pe Dumnezeu, aşa cum Dumnezeu 
ne-a recunoscut şi ne-a apreciat pe noi. Aşa că sarcina noastră 
este închinarea, misiunea şi administrarea, acestea trei; dar cea mai 
importantă este închinarea.

Acum înţelegeţi de ce este foarte uşor de creat o imitaţie pe baza 
lui 1 Corinteni 13, înlocuind cuvântul „dragoste“ cu „închinare“? 
Închinarea nu este nici mai mult nici mai puţin decât dragostea 
manifestată în genunchi în faţa Celui iubit; la fel cum misiunea este 
dragostea manifestată în picioare, pentru a-L sluji pe Cel iubit – 
aşa cum Cina Domnului, apogeul închinării, este dragostea care Îl 
îmbrăţişează pe Cel iubit, fiind întărită astfel pentru lucrare.

Dar acest lucru este adevărat doar dacă te închini Dumnezeului 
adevărat. Cu puţin timp în urmă, discutam cu cineva care mi-a spus: 
„Ştii, obişnuiam să cred în Dumnezeu, dar pe măsură ce am crescut, 
mi-a fost din ce în ce mai greu să mă gândesc la acest bătrânel care 
stă acolo, sus, în cer, atât de departe de toată durerea şi suferinţa de 
aici, de pe pământ.“ Iar eu i-am răspuns: „Nici eu nu cred în acel 
dumnezeu! Dumnezeul în care cred eu este Dumnezeul pe care Îl văd 
în mijlocul durerii şi suferinţei, aici jos, în lume. Fără Isus cel răstignit 
împărtăşind şi îndurând durerea şi păcatul, şi suferind pentru lumea 
întreagă, nu ştiu cine ar putea fi Dumnezeu pe pământ sau în cer.“ 
Deci, vezi, dacă îţi formezi o imagine a unui dumnezeu care stă acolo 
undeva, sus, în cer, detaşat de realitatea acestei lumi, orice închinare 
pe care i-o aduci va fi doar o conştientizare distantă a maiestăţii sale, 
aşa cum un fermier îşi ridică pălăria în faţa unui nobil care trece călare 
prin faţa lui, ignorându-l. Iar dacă alegi cealaltă cale, aşa cum era 
înclinat să facă şi prietenul meu, şi spui că, la urma urmei, cuvântul 
„dumnezeu“ se poate referi doar la impulsul bunătăţii din noi înşine, 
îţi va fi foarte greu să susţii că închinarea are vreun scop. Îţi rămâne 


