
Escaladând muntele 

 
De: Sally Hohnberger 
 
Înainte de a mă muta în Montana, rareori am fost confruntată cu munți adevărați. Acum trăiesc în Rocky 
Montains și am învățat să iubesc măreția lor dură, dar de asemenea, am învățat că este nevoie de un efort 
real de a urca pe munte. Am escaladat mulți munți. Mușchii dor, picioarele slăbesc și cer odihnă; respirația 
devine dificilă și, atunci când treci prin zone periculoase, vei afla în curând că există situații și activități 
pentru care nici un antiperspirant deja fabricat este suficient. Escaladarea necesită efort, persistență, 
concentrare și tenacitate pentru a ajunge cu succes în vârf.  
 
Ei bine, dacă consider că toată această activitate este o muncă dificilă, imaginați-vă cum a fost pentru Moise 
când Dumnezeu i-a cerut să urce Muntele Sinai. Moise avea optzeci de ani și, cu ochii imaginației mele, îl 
văd străduindu-se să urce acel munte pe o cale abruptă și accidentată pentru a se apropia de Dumnezeu. 
 
 
ÎNTÂLNIREA CU DUMNEZEU 
Moise fusese chemat la o lucrare și a mers înainte cu bucurie și cu mare expectativă. S-a bucurat de 
comuniunea cu Creatorul său. El nu și-a folosit vârsta ca scuză și nici nu a căutat mai multe clarificări înainte 
de a se conforma. El nu a stat la poalele muntelui și a strigat: „Cum, trebuie să urc?” Moise știa ce 
splendoare și aprobare îl aștepta. Tu și eu am primit o invitație, nu, de fapt, mai mult decât o invitație; am 
primit un ordin divin să urcăm pe munte să ne întâlnim cu Dumnezeu. Eu compar urcarea lui Moise pe 
munte cu învățarea noastră despre arta de a dialoga cu Domnul nostru în momentele noastre de închinare 
personală. Este adesea o sarcină dificilă. De ce? Uneori Dumnezeu îmi vorbește atât de suav și îmi dă o 
soluție în același moment, apoi alteori pare foarte tăcut și distant. Răbdarea noastră este pusă la încercare 
pentru a învăța lecția așteptării lui Dumnezeu - indiferent dacă El vorbește sau nu - și a găsi pacea în vreun 
fel. A fi fideli timpului nostru de comuniune cu Dumnezeu necesită, de asemenea, efort și este foarte 
asemănător cu escaladarea unui munte pentru a câștiga audiența noastră cu Regele Regilor. Dar, oh cât 
este de prețioasă această întâlnire! 
 
PĂRINȚII TREBUIE SĂ URCE PRIMII 
Moise a fost conducătorul poporului său și noi, părinții, suntem liderii familiei noastre. Urcarea pe munte 
implică mai mult decât dorința de a purta un dialog cu Domnul nostru, este „baza antrenamentului” pe care 
părinții trebuie să și-o însușească înainte de a-și putea conduce copiii în siguranță dincolo de obstacolele 
cu care se confruntă. Este posibil să nu avem un munte adevărat de urcat ca și Moise, dar fiecare dintre noi 
este chemat să urce pe munte pentru a avea relația noastră personală cu Dumnezeu. „Doamne, apar atâtea 
obstacole când te caut dimineața. Tânjesc să mă apropii de Dumnezeu așa cum a făcut Moise, dar par să 
intervină opoziții din toate părțile. Când mă ridic din pat dimineața, de exemplu, cobor scările fără să fac 
mult zgomot și îmi deschid liniștită Biblia ... și chiar atunci fiul meu se trezește de obicei cu un “Buaaa!”, 
cerându-mi atenția și perturbându-mi timpul de căutare și conectare CU TINE. De ce se întâmplă asta? " 
 
„Sally, nu lupți împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” Efeseni 
6:12. Este efortul constant al lui Satana pentru a te împiedica să urci pe munte spre Mine. El poate atinge 
sentimentele fiului tău sau ale tale, cu scopul de a amâna timpul și comuniunea ta cu Mine. " 
 
"Îți amintești de prăpastiile din ultima ta escaladare? Trebuia să-ți întinzi picioarele dincolo de zona de 
confort și nu ai putut urca pe acea lungă întindere până când Jim nu te-a luat de mână pentru a te împinge. 
În același mod, trebuie să mă ții de mână pentru a depăși obstacolele. Te voi instrui și te voi învăța cum să 
acționezi pentru a-ți gestiona emoțiile de frustrare și sentimentele de disconfort ale copilului tău. Sunt aici 
pentru a te instrui." (Vezi Isaia 54:13) 
 
 



DĂ-MI CURAJ 
 
   „Doamne, asta îmi dă curajul să încerc din nou și o voi face. Pot percepe în mod clar că Satana vrea să-mi 
ia timpul de a fi cu Tine, folosindu-se deseori de plânsul copiilor mei, cerându-mi atențiea de care au nevoie 
sau fiind indisciplinați, nu numai atunci când încerc să găsesc sfaturile Tale dimineața, ci și pe parcursul 
zilei.  
 
„De asemenea mă lovesc de obstacolul coerenței care îmi dificultează întâlnirea cu Tine în fiecare 
dimineață. Am planuri și intenții bune, dar circumstanțele mă țin departe de Tine. Mă culc târziu cu o seară 
înainte, așa că trezirea devreme este foarte dificilă. Telefonul sună în momentele mele liniștite. Cuptorul 
scoate zgomote ciudate care îmi cer atenția, iar mintea mea se îndreaptă spre lista de cumpărături. Deci, ce 
ar trebui să fac în legătură cu aceste distrageri? " 
 
„Satana folosește în mod eficient circumstanțele pentru a-ți ocupa sau elimina total timpul petrecut cu Mine. 
Despărțiți de Mine, nu veți avea înțelepciune, curaj și putere, de aceea el este atât de persistent să vă 
distragă atenția, indiferent pe ce cale. Circumstanțele nu te pot controla. Tu trebuie să controlezi 
circumstanțele folosindu-te de înțelepciunea Cerului. Căutați-mă mai întâi pe Mine, înainte de a răspunde 
la distrageri, astfel încât să puteți filtra ceea ce ar trebui și ce nu ar trebui făcut. Eu te voi ajuta! Unele 
distrageri vor continua să apară. le voi permite unora să te afecteze, astfel încât să înveți să te descurci 
mai bine cu ele, căutându-mă mai întâi pe Mine. Multe lucruri pot fi amânate pentru mai târziu - vă voi 
instrui dacă veți veni la Mine ". 
 
Mintea mea a mai găsit câteva soluții. „Ei bine, pot desconecta telefonul până când timpul meu de închinare 
cu Tine se termină sau să amân apelul pentru mai târziu. Poate ar trebui să-mi pun viața în mâinile tale 
înainte să mă ridic din pat dimineața, astfel încât să poți lucra în numele meu din timp. Am citit undeva că 
atunci când mintea mea rătăcește ar trebui să o aduc înapoi. Când vin la Tine și te țin de mână, mă poți ajuta 
să depășesc orice obstacol." 
 
NU ARE IMPORTANȚĂ OBSTACULUL 
Indiferent de obstacolul cu care te confrunți care te împiedică să escaladezi mâine muntele pentru a fi 
alături de Dumnezeu, el are soluția pentru tine. Timpul pe care îl petreci în comuniune cu Dumnezeu 
risipește orice dificultate sau distragere și vei găsi pace. Ținându-L de mână, vom depăși toate obstacolele 
care sunt prea mari sau prea profunde pentru noi. 
 
El este fericit când îl căutăm. Dumnezeu va ridica mâinile slabe și va întări genunchii slabi; El tânjește să 
vindece inimile frânte, să-i ajute pe cei lipsiți de apărare, să-i elibereze pe captivi și să-i mângâie pe cei 
îndurerați. Fiecare ființă umană poate găsi mâna puternică a lui Isus întinsă pentru a-L lua de mână. Pune-ți 
încrederea în Domnul și urcă-ți muntele spre El pentru a te conecta cu înțelepciunea și puterea Sa. 
 
Ne-am urcat dimineața pe munte nostru pentru a ne ruga și a comunica cu Dumnezeu, oferindu-i ocazia să 
ne împărtășească o instrucțiune specifică pentru noi astăzi și apoi am coborât de pe munte pentru a le 
spune copiilor noștri ceea ce ne-a spus Dumnezeu. Exodul 19: 3 spune: „ Moise s-a suit la Dumnezeu. Şi 
Domnul l-a chemat de pe munte, zicând: „Aşa să vorbeşti casei lui Iacov şi să spui copiilor lui Israel:... ". Un 
tată care îl caută pe Dumnezeu în acest fel poate fi mesagerul Său. Dacă învățăm mai întâi să urcăm pe 
munte și să căutăm instrucțiuni divine, apoi, ca părinți, putem fi instrumente eficiente în mâna lui Isus și 
putem face o lucrare așa cum a făcut El cu Moise. Pentru majoritatea dintre noi, acest lucru va însemna 
instruire continuă. Permiteți-mi să vă împărtășesc un incident pe care l-am avut. 
 
ADEVĂRATA „PROBLEMĂ” 
Andrew era tăcut și încăpățânat. Trebuie să recunosc că nici eu nu aveam o dispoziție foarte bună. 
Tocmai am avut o discuție tipică despre cum să măturăm podeaua. Nu știam ce urma să se întâmple în 
continuare, dar Domnul știa. „Sally, cum te simți?” m-a întrebat El în mod tandru. 
 



Mintea mea era confuză, dar m-am forțat să rămân calmă și să-mi analizez sentimentele. "Ei bine, pentru a 
fi sinceră, Doamne, sunt gata să-i dau ceea ce merită chiar acum și să-l fac să curățe bine podeaua. Știe 
foarte bine și are nevoie să înceapă să-și exercite autocontrolul!" 
 
Dar, Sally, nu este acest spirit al tău același spirit încăpățânat pe care îl vezi la fiul tău în acest moment? 
Stai puțin deoparte și hai să vorbim despre asta” m-a încurajat Domnul. 
 
O parte din mine a vrut să-L asculte, dar o altă parte nu. Tocmai prin intermediul acestui moment de 
întrerupere din partea lui Dumnezeu, am putut să văd ambele părți mai clar, acum că mă liniștisem puțin. 
Am decis că nu vreau să recurg la furia și iritarea mea și să-l oblig pe Andrew să mă asculte. "Calea lui 
Dumnezeu este mai bună. Voi încerca, Doamne", m-am gândit și m-am îndepărtat câteva clipe singură în 
baie cu Dumnezeu, deși am simțit că această urcare pe munte nu este convenabilă. 
 
“Domnule, ce să fac cu el? “ am întrebat. A fost liniște timp de treizeci de secunde și apoi șaizeci de secunde. 
Păreau nesfârșite. “ Trebuie să mă întorc acolo, să pregătesc micul dejun la timp. Încet, în tăcere, a apărut 
adevărata mea nevoie. „O Doamne, nu sunt fericită sau în pace. Trebuie să scap de toate aceste emoții 
agresive care mă controlează; Doamne, te rog, îndepărtează toată amărăciunea pe care o simt acum în 
inima mea". 
 
M-am relaxat și am lăsat totul să continue natural. „Acest lucru poate fi deasemenea lipsit de importanță", 
am decis. „Știu că Domnul mă va ajuta să-l rezolv." M-am rugat și l-am rugat pe Dumnezeu să fie Regele meu 
și i-am spus că sunt dispusă să mă supun Lui. 
 
A ne asigura că inimile noastre și dispoziția noastră sunt amabile este întotdeauna primul pas de făcut în 
orice conflict cu copiii. Și Dumnezeu mi-a arătat cum să-l fac pe Andrew să facă ce era corect. Deoarece 
dispoziția mea a fost amabilă, el a răspuns în același mod. 
 
„PROBLEMA” NU ESTE PROBLEMA 
Dumnezeu trebuie să facă parte din orice rezolvare a conflictelor. Dumnezeu este cel care, prin Cuvântul 
Său și prin Duhul Său Sfânt, vorbește tuturor inimilor și are puterea de a schimba gândurile, sentimentele, 
emoțiile, obiceiurile, înclinațiile sau dispozițiile. Avem nevoie de Dumnezeu ca să ne jucăm rolul nostru de 
părinți. Majoritatea părinților au încredere într-o metodologie și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mulți părinți 
mă întreabă: „Când copilul meu face asta, ce ar trebui să fac?” Ei se așteaptă să le prescriu un anumit tipar 
de acțiune pe care să-l urmeze ca și cum acesta ar fi secretul succesului. Când le spun despre urcarea pe 
munte pentru a afla ce vrea Dumnezeu să facă, ei se simt sincer și în mod onest nedumeriți. Ascultă și dau 
din cap afirmativ, dar se îndepărtează de Cel care citește gândurile copiilor lor și mă întreabă: „Acum, cum 
îi fac să-și mănânce mazărea?” 
 
Trebuie să ne schimbăm atitudinea de a sluji acestui zeu neputincios care este propria noastră 
înțelepciune și să învățăm să avem încredere în conducerea lui Dumnezeu și în comunicarea Sa cu noi 
despre ce consecințe sau abordări vor fi eficiente pentru copiii noștri. Numai în Dumnezeu, interogatorii 
mei vor găsi puterea dorită de ei. Nu că sunt împotriva oferirii unor informații specifice. În orice caz, nu este 
garantat faptul că o metodă care funcționează astăzi va funcționa în același mod și mâine. Depinde în 
totalitate de ceea ce se află în inima copilului. 
 
Numai Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început, așa că secretul nostru al succesului este să ne consultăm 
cu El și, dacă o vom face, vom câștiga inima copilului nostru în mâna lui Isus, unde se află puterea de 
schimbare. 
 
SECRETUL NU SE AFLĂ ÎN METODE! 
Moise avea nevoie de înțelepciune pentru a judeca corect în momentul crizei și al conflictului cu mințile 
rebele ale lui Core, Datan și Abiram. Ce a făcut Moise? S-a îndreptat spre Dumnezeu pentru a găsi un 
răspuns și Dumnezeu știa ce să facă? Da! În primul rând, Dumnezeu a folosit măsuri blânde ale rațiunii, 
apoi le-a dat timp pentru pocăință și atunci când au ales independența față de Dumnezeu și s-au predat 



spiritului trădării, apoi Dumnezeu le-a judecat corect inimile și le-a aplicat pedepse severe, deschizând 
pământul care i-a înghițit. 
 
Mai târziu vedem că metodologia lui Dumnezeu este diferită într-un alt conflict similar cu Maria și Aaron. 
Ca și Core, Maria a râvnit poziția de autoritate a lui Moise și l-a mustrat pe nedrept. De data aceasta 
Dumnezeu nu a folosit mai întâi măsuri blânde. El a transformat-o imediat într-o leproasă ca urmare a 
geloziei și invidiei sale. Moise a mijlocit la Dumnezeu pentru vindecarea Mariei și, și pentru a o ierta. Și 
Domnul știa că, deși ea și Aaron au greșit, inimile lor erau accesibile și dispuse să accepte corecţia. 
Dumnezeu știa, că Moise va răspunde rebeliunii lor cu dragoste, pentru că pusese acel sentiment în inima lui 
și, într-adevăr, exemplul lui Moise a atins-o pe Maria ceea ce a condus la sfârșitul acestei dispute. Și noi 
trebuie să căutăm îndrumarea lui Dumnezeu chiar acum! Succesul nostru se regăsește în urmărirea 
metodei prin care ne conduce Dumnezeu, nu a metodei în sine. 
 
Pentru a urma exemplul lui Moise, urcați pe munte, pentru a avea comuniune cu Dumnezeu, este o 
experiență minunată și binecuvântată și accesibilă tuturor celor care sunt dispuși să se străduiască să o 
obțină. Pe măsură ce tu și cu mine vom recunoaște vocea lui Dumnezeu către sufletul nostru, prin 
experiență, vom face din ce în ce mai puține greșeli și vom dezvolta încrederea că Dumnezeu ne călăuzește. 
Așadar, încredeți-vă în Isus, prietenul păcătoșilor, pentru a vă învăța cum a făcut cu Moise. „Eu voi fi cu tine, 
cum am fost cu Moise..”  Ios. 1: 5. 


