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Scæpare la Dumnezeu

Dedicaflie
Tuturor celor care træiesc în acest moment al istoriei pæmântului øi a

cæror viaflæ spiritualæ este marcatæ de o foame øi o sete crescândæ dupæ
Însuøi Dumnezeu øi nu sunt mulflumifli pânæ nu învaflæ sæ umble zilnic cu
Domnul lor.

Notæ:

Întâmplærile prezentate în paginile urmætoare sunt adeværate. Au
legæturæ cu locuri øi persoane reale øi uneori, când întâmplarea relatatæ
pune într-o luminæ favorabilæ o persoanæ, am folosit numele adeværat. În
alte cazuri, numele øi detalii nesemnificative au fost schimbate pentru a
proteja intimitatea persoanelor în cauzæ. Unele întâmplæri au fost scurtate
pentru a fi concis øi clar. Oricum, întâmplærile sunt adeværate øi tofli cei
care vor fi interesafli, citindu-le, vor vedea o reflectare corectæ a ceea ce
s-a întâmplat øi adeværurile care pot fi învæflate din acestea.
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Prefaflæ
“Jim, trebuie sæ aduni toate aceste gânduri într-o carte”, m-au îndemnat

Jack øi soflia sa, Judy.
Aceastæ propunere m-a luat prin surprindere. Normal, era uøor pentru

Jack sæ-mi sugereze sæ scriu o carte. Era scriitor. Pentru el scrisul era a
doua naturæ. Engleza era materia la care, în øcoalæ, am învæflat numai ce
era absolut necesar pentru a trece clasa øi apoi am uitat tot.

Eu? Sæ scriu o carte? În nici un caz! Le-am mulflumit, dar am alungat
ideea. Darurile øi abilitæflile mele se încadrau în mod absolut în sfera
comunicærii verbale, nu în scris. Dar gândul nu voia sæ-mi dea pace.
Oriunde mergeam pærea cæ toatæ lumea, prieteni øi cunoøtinfle, îmi spuneau
mereu cæ trebuie sæ scriu o carte. Chiar øi scrisorile pe care le primeam
transmiteau acelaøi ecou persistent.

În final am decis cæ poate Dumnezeu încearcæ sæ-mi spunæ ceva. Am
cæzut în genunchi øi în rugæciune am întrebat aproape cu neîncredere:
“Doamne, chiar vrei ca eu sæ scriu o carte?” Când confirmarea din partea
Domnului a fost: “Da, Jim, vreau”, am fost bulversat, uluit øi øocat. “Dar
Doamne, nu pot sæ o fac. Nu am talent. Øi mai presus de toate, nu am
timp!” Datoritæ angajamentelor în lucrare, îmi fac planurile cu 12 pânæ la
18 luni înainte. “Pur øi simplu nu øtiu cum aø putea sæ fac, Doamne!”

Am încercat sæ îndepærtez ideea, izolând-o într-un colfl al minflii, dar
apærea mereu øi mereu. Væzusem deja cum unii oameni au fost folosifli de
Dumnezeu ca sæ-mi dea ideea de a scrie øi øtiu cæ folosirea mai multor
oameni øi a mai multor talente este una din metodele cele mai des folosite
de Dumnezeu pentru îndeplinirea planurilor Sale.

Atunci când Dumnezeu cheamæ un om la o slujbæ, de obicei, este un
om necalificat pentru slujba respectivæ. În felul acesta, omul va trebui sæ
fie dependent de Dumnezeu dacæ se apucæ de treabæ. Tentaflia fiecæruia
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dintre noi este sæ ne atribuim lauda nouæ înøine, sæ ne atribuim ceea ce
Dumnezeu Însuøi a îndeplinit. Solomon a supravegheat construirea
templului de la Ierusalim. Era o sarcinæ impresionantæ care implica zeci
de mii de muncitori øi cu toate acestea, el s-a adresat lui Dumnezeu la
dedicarea acestei clædiri spunând: “Aceastæ casæ pe care am construit-o
Numelui Tæu”.

Solomon øi-a asumat ceea ce Dumnezeu a fæcut prin mii de muncitori
øi templul nu putea fi consacrat numelui Lui Dumnezeu. Chiar øi în ziua
de astæzi, când se vorbeøte despre acest edificiu magnific, este numit
templul lui Solomon. Nu vreau sæ-mi atribui lauda scrierii unei cærfli. Mai
concret, nu-mi pot atribui lauda pentru cæ øtiu cæ færæ intervenflia lui
Dumnezeu, nu aø fi putut sæ o duc la capæt.

În final, l-am rugat pe Dumnezeu ca, dacæ El doreøte sæ scriu o
carte, atunci sæ-mi spunæ altcineva despre ea. De data aceasta doream
pe cineva diferit de persoanele cu pregætire în domeniu care m-au
abordat cu privire la scris. “Doamne, vreau cel mai umil instrument
pe care-l pofli gæsi. Dacæ-mi vei spune prin cineva de felul acesta,
atunci voi cæuta sæ scriu o carte”.

În toamna anului 1995, am mers pentru o serie de întâlniri în California.
Oamenii prietenoøi care m-au luat de la aeroport mi-au povestit despre
Eleanor. Era o bætrânæ særacæ ce era pe moarte într-un cæmin de bætrâni,
dar cæreia îi plæceau mult mesajele mele øi experimentase o pace cu
Dumnezeu cum nu avusese înainte de a asculta predicile mele. Sub
impresia acestor detalii, ei mi-au spus: “Jim, ea este mult prea bolnavæ
pentru a putea participa la întâlniri, dar øi-a manifestat dorinfla de a te
vedea. Ar însemna extrem de mult pentru ea dacæ ne-am putea opri sæ o
vedem, fie øi numai pentru câteva minute.”

Dupæ ce am primit confirmarea cæ aveam timp suficient în program øi
ne-am rugat cu privire la situaflie, am simflit îndemnul sæ merg sæ o væd pe
Eleanor. Aøa cæ ne-am îndreptat spre cæminul de bætrâni. Nu pot descrie
în totalitate sentimentele care m-au cuprins atunci când am intrat în cameræ
øi aceastæ persoanæ pe care nu o întâlnisem niciodatæ, a exclamat: “Jim
Hohnberger! Nu pot sæ cred! Intræ!” Apoi a continuat: “Domnul mi-a
spus cæ tu ar trebui sæ scrii o carte.” Mi-a arætat spre un dulæpior unde
erau mai multe casete cu predicile mele øi spuse: “Trebuie sæ pui toate
acestea într-o carte. Te rog, Jim, promite-mi cæ le vei pune într-o carte.
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Este atât de important pentru noi sæ le avem sub forma unei cærfli. Te rog,
promite-mi cæ o vei face!”

Vocea îmi era înecatæ øi ochii mi s-au umplut de lacrimi pentru cæ
øtiam cæ stau pe un loc sfânt. Acea femeie pe moarte era instrumentul ales
de Dumnezeu sæ mæ punæ la treabæ. Era 8 septembrie 1995.

“Eleanor, eøti un ræspuns la rugæciune!”, am reuøit sæ-i spun. Eleanor
credea cæ va fi o binecuvântare sæ mæ întâlneascæ chiar øi numai pentru
câteva minute, dar eu eram cel care avea privilegiul sæ o cunosc în ultima ei
lunæ de viaflæ. A adormit în Domnul în acelaøi an pe 4 octombrie .

Dumnezeu spune: “Înainte ca sæ Mæ caute, le voi ræspunde” øi niciodatæ
nu am avut acest adevær ilustrat mai limpede ca în experienfla scrierii cærflii
pe care o flinefli în mânæ. Øtiind cæ aceastæ carte era pe primul loc nu
øtiam cum sæ fac rost de timp pentru a scrie færæ sæ fiu întrerupt. Ca de
obicei, Dumnezeu avea grijæ de toate. Trebuia numai sæ am ræbdare.

La scurt timp dupæ aceasta, fiul meu a vândut un teren unui om de
afaceri din afara statului. Omul acesta a fost atât de impresionat de
comportamentul fiului meu încât m-a sunat pentru a vedea dacæ nu cumva
eu øi soflia mea puteam merge câteva zile la ei pentru a ne cunoaøte mai
bine. El voia sæ vadæ ceea ce facem noi pentru a creøte asemenea tineri
remarcabili. Am fost de acord øi ne-am bucurat de timpul petrecut împreunæ.

Înainte de a pleca, acest om spuse: “Jim, eu am o vilæ pe insula St.
Croix. Dacæ familia ta va avea nevoie vreodatæ de un loc pentru a merge
øi a se odihni, o putefli folosi cât timp vefli vrea, gratis!”

Øi eu mæ întrebam cum voi face rost de timp în care sæ nu fiu întrerupt.
Dumnezeu øtia øi chiar a lucrat în aøa fel încât sæ putem folosi bonusurile
de zbor øi sæ petrecem o lunæ întreagæ de pace øi liniøte binecuvântatæ pe
insula St. Croix (unele companii aeriene oferæ pentru fiecare zbor, un
numær de puncte, numite bonusuri, care pot fi folosite mai târziu pentru
reduceri de prefl sau chiar bilete gratuite – nota trad.).

Am petrecut fiecare dimineaflæ în rugæciune, meditaflie liniøtitæ øi scris.
Dupæ-amiezile le petreceam cu familia pe plajæ, în apæ øi fæcând scufundæri
acvatice. A fost un timp plæcut øi relaxant care mi-a dat posibilitatea sæ
am mintea gata pentru a fi influenflat de Duhul lui Dumnezeu. Am pæræsit
insula cu schifla unei cærfli.

Capitolele, ideile principale øi întâmplærile erau aproape toate la locul
lor, dar a face din aceastæ schiflæ un manuscris era dincolo de puterile mele.

Prefaflæ
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Øtiam cæ am nevoie de un editor, dar unde sæ gæsesc unul? Câfliva editori
profesioniøti s-au oferit sæ mæ ajute dar, de fiecare datæ când mæ rugam
pentru problema aceasta, Domnul întotdeauna spunea: “Nu, nu este acesta”.

Øtiam cæ am nevoie de cineva care sæ facæ mai mult decât sæ corecteze
gramatica øi ortografia. Aveam nevoie de cineva care sæ mæ ajute la scris
øi dacæ cineva urma sæ scrie despre experienfla mea cu Dumnezeu, trebuia
sæ gæsesc pe cineva care avea aceeaøi experienflæ ca øi mine øi un stil de a scrie
care sæ se potriveascæ cu al meu. Unde sæ gæsesc o asemenea persoanæ?!

“Înainte ca sæ Mæ cheme, le voi ræspunde”. Din nou aceastæ promisiune
s-a împlinit din abundenflæ. Cu câfliva ani înainte, am întâlnit un cuplu,
numit Tim øi Julie Canuteson, care doreau sæ experimenteze ceea ce
predicam eu. În timp ce îi consiliam, am început sæ ne cunoaøtem unii pe
alflii øi i-am væzut fæcând schimbæri în familia lor, permiflând lui Dumnezeu
sæ lucreze în vieflile lor. În urmætorii câfliva ani, am corespondat prin scrisori
øi am fost uimit de modul asemænætor între stilul meu de a scrie øi al lor.
I-am mærturisit sofliei mele, când citeam împreunæ scrisorile lor, cæ de
multe ori am simflit cæ citesc propriile gânduri. Aveau abilitatea de a pune
adeværul practic în cuvinte concise. Øtiam cæ începuseræ sæ aibæ experienfla
pe care o cæutau.

Apoi, în toamna anului 1998, când Julie a intrat în cabana din Virginia,
unde se flineau întâlnirile de tabæræ, Duhului Sfânt mi-a dat gândul cæ ea
era persoana de la care trebuia sæ cer ajutorul. Julie iubea engleza øi din
întâlnirile precedente øtiam cæ era interesatæ de procesul editærii unei cærfli.
I-am abordat iar ei mi-au ræspuns cæ sunt neræbdætori sæ vadæ ceea ce am
fæcut.

Habar n-aveam în ce intram. Am trimis primele capitole øi au venit
înapoi complet diferite. Ei nu numai cæ au corectat cartea ci pur øi simplu
au rescris-o øi în acest proces au luat-o de la stadiul de bunæ øi au fæcut-o
mai bunæ, ca în final sæ fie excelentæ. Curând am ajuns la concluzia cæ eu
trebuia sæ-i trimit doar o schiflæ cu ilustrafliile pe care voiam sæ le folosesc,
împreunæ cu o casetæ pe care înregistram gândurile mele, scopurile mele
øi flintele mele pentru capitol. Dupæ un timp, poøta aducea produsul final
pentru a-l corecta. Dupæ câteva capitole eram încântat. Eram neræbdætor
sæ væd mâna Domnului la lucru.

Cartea aceasta nu avea sæ fie realizatæ numai cu aportul lui Jim
Hohnberger. Este munca în echipæ a unor oameni pe care Dumnezeu i-a
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folosit øi i-a chemat în slujba Sa. I-am urmærit pe Tim øi Julie cum au
lucrat pentru a-øi confirma propria lor experienflæ. S-au dedicat cu mult
entuziasm acestui proiect, færæ a cere vreo recunoaøtere, recompensæ
financiaræ øi nici mæcar nu au cerut ca ceea ce au cheltuit sæ le fie rambursat.
Când am væzut aceastæ atitudine umilæ, øtiam cæ Dumnezeu a ales oamenii
potrivifli. Ceea ce pærea cæ va fi o sarcinæ grea a devenit o bucurie.

Astæzi sunt uimit când væd ceea ce a realizat Dumnezeu. Trebuie sæ
mærturisesc cæ, deøi apar ca autori nume de oameni, tofli cei implicafli øtim
cæ nu noi am scris cartea aceasta. A fost cartea lui Dumnezeu tot timpul.
Acum când væ încurajez sæ citifli aceastæ carte, o fac færæ a avea intenflia de
a mæ promova pe mine, pentru cæ a fost scrisæ prin îndrumarea øi
coordonarea lui Dumnezeu, nu de mâna mea sau spre lauda mea.

Fie ca tofli cei care citesc cuvintele acestei cærfli sæ înfleleagæ scopul
existenflei ei… sæ arate calea prin care pot gæsi scæpare la Dumnezeu.

Prefaflæ
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CAPITOLUL 1

Extraordinara
purtare de grijæ
“Înainte ca sæ Mæ caute, le voi ræspunde;

înainte ca sæ ispræveascæ vorba, Îi voi asculta.”
(Isaia 65:24)

“Jim, de fapt, ce caufli aici?” întrebæ Warren.
Îi puteam citi gândurile. În mod cert, el era convins cæ-mi iroseam

viafla aici în munfli când puteam sæ fac o græmadæ de bani în oraø. Warren
venise sæ caute o proprietate mai retrasæ în mijlocul naturii øi chiar acum
el, soflia sa care era însærcinatæ øi cu mine ne zdruncinam în maøina mea
de teren pe drumurile de flaræ, pentru a cæuta un teren pentru ei.

“Pæi, vezi tu Warren”, am început eu, “sunt creøtin øi am venit aici
pentru cæ…”

“Opreøte-te aici, Jim!” îmi tæie vorba Warren. “Eu nu sunt creøtin øi
nu cred în creøtinism. Nu vreau sæ mai aud nici un cuvânt despre asta!”

Ostilitatea rece a cuprins dintr-o datæ maøina mea. Cum poate
Dumnezeu sæ ajungæ la inima unor astfel de oameni? mæ gândeam eu. Cu
toate acestea, m-am simflit dator sæ spun ceva mai mult øi dupæ ce m-am
rugat în tæcere, am spus: “Warren, tot ceea ce am nevoie sunt câteva clipe
în plus øi nu voi mai spune niciodatæ nimic despre creøtinism. Warren,
Dumnezeul pe care l-am cunoscut în munflii aceøtia te iubeøte atât de mult
încât chiar dacæ tu-L respingi, într-o zi când vei avea nevoie de El, va fi
gata sæ te ajute. Într-o zi vei avea nevoie de Dumnezeul meu.”
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Dacæ înainte atmosfera din maøina mea era rece, acum ea devenise
de-a dreptul glacialæ. Am væzut cæ lucrurile se înræutæfliseræ mai mult dupæ
comentariul meu. Am încheiat afacerea øi Warren a plecat cu maøina, dar
conversaflia avutæ mi-a reamintit propria îndepærtare de Dumnezeu. Ecoul
propriilor cuvinte îmi ræsunau în urechi: “Într-o zi când vei avea nevoie
de El, va fi gata sæ te ajute. Într-o zi vei avea nevoie de Dumnezeul meu.”

16 decembrie 194816 decembrie 194816 decembrie 194816 decembrie 194816 decembrie 1948
“Domnule”, spuse un doctor obosit, încercând sæ atragæ atenflia unui

bærbat ce pærea mult mai obosit øi mai îngrijorat decât doctorul.
“Da?” ræspunse Henry încrezætor. Acest ræspuns nu se potrivea sælii

de aøteptare cu mirosul sæu persistent de tutun øi atmosfera specificæ  de
fricæ øi aøteptare ce bântuie astfel de locuri.

“Este bæiat!” Pe fafla inexpresivæ a doctorului apæru o urmæ de zâmbet.
“Un bæiat de patru kilograme douæ sute!”

“Excelent! Cum se simte soflia mea?” întrebæ Henry bucuros de vestea
naøterii bæiatului sæu.

“A fost o naøtere grea”. Îngrijorarea apæru din nou pe fafla expertului.
“Pofli s-o vezi acum”, ræspunse el, înainte sæ fie întrebat.

Aøa cum stæteam în braflele mamei mele, habar n-aveam cæ din
momentul conceperii am devenit un participant la ræzboiul dintre
Dumnezeu øi Satana. Chiar când mæ dezvoltam în pântecele mamei mele,
Dumnezeu, în infinita Sa înflelepciune, a fæcut un plan individualizat pentru
a trezi în inima mea o dorinflæ, o nevoie dupæ El. Øtia cæ mæ voi naøte
într-o lume care era în conflict cu El, în opoziflie cu principiile Sale, voia
øi orientarea Sa.

Dumnezeu øtia cæ mæ voi naøte cu o naturæ stricatæ datoritæ experienflei
omului cu pæcatul. De asemenea øtia cæ-mi voi urma în mod natural
propriile îndemnuri øi înclinaflii øi însuøi gândul de a renunfla la voinfla
mea, øi viafla pentru El vor fi total stræine pentru mine. El mai øtia foarte
bine cæ Satana va face tot ce va putea pentru a contracara lucrarea Lui. În
ciuda acestora, Dumnezeu a pus în aplicare planul pentru mine. Dupæ ce
a aøteptat aproape 6.000 de ani de istorie umanæ pentru ca Jim Hohnberger
sæ se nascæ, El avea acum posibilitatea sæ încerce øi sæ-mi câøtige dragostea.
Dumnezeu avea grijæ de mine aøa cum are de fiecare dintre noi. Este o
grijæ extraordinaræ a dragostei, næscutæ din inima lui Dumnezeu.

Extraordinara purtare de grijæ
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Bernice øi Henry Hohnberger erau fericifli cu cel de-al treilea copil.
M-au dus în casa lor modestæ din Appleton, Wisconsin, hotærâfli sæ facæ
tot ce pot pentru a mæ vedea crescând ca un muncitor onest øi un bun
cetæflean. Ca øi copil, nu aveam nici o idee despre un Dumnezeu iubitor
totuøi Dumnezeu îmi vorbea prin pærinflii mei. Ei m-au învæflat prima lecflie
despre caracterul lui Dumnezeu prin relaflia lor cu mine.

M-am næscut cu o încæpæflânare care dorea ca toate sæ se facæ cum
vreau eu, imediat! Când mi-era foame – urlam. Când voiam sæ mi se
schimbe scutecul – urlam. Ori de câte ori nu-mi plæcea ceva – urlam, în
dorinfla de a se face cum voiam eu. Când mama îmi împlinea aceste nevoi,
mæ învæfla, chiar færæ sæ-øi dea seama, despre un Tatæ ceresc iubitor.

Uneori plângeam pentru cæ ea mæ punea în pætufl øi eu voiam sæ fiu
flinut în brafle. Mama avea posibilitatea sæ aleagæ - putea ceda la plânsul
meu sau putea sæ mæ învefle cæ trebuie sæ-mi supun voinfla mea dorinflei ei.
Când ceda øi venea sæ mæ ia în brafle, ea mæ învæfla cæ prin plâns pot avea
propria mea voinflæ øi încæpæflânarea din micufla mea inimæ se întærea. Când
mama spunea, prin faptele ei: “Nu, nu mæ vei face sæ te iau în brafle atunci
când øtiu cæ trebuie sæ stai în pætufl”, mæ învæfla cum sæ-mi predau voinfla
lui Dumnezeu cedând în fafla voinflei ei. În fafla copiilor, pærinflii îl înlocuiesc
pe Dumnezeu øi ascultând de pærinfli, aceøtia învaflæ sæ se supunæ lui
Dumnezeu. Aøa a început lupta decisivæ în viafla mea. Uneori Satana câøtiga
un conflict, alteori Dumnezeu, dar întotdeauna creøteam øi învæflam.

În fiecare dintre noi se dezvoltæ dorinfla de a gæsi împlinire øi fericire.
Atunci când nu suntem conduøi de pærinfli înflelepfli øi de harul lui
Dumnezeu, avem tendinfla sæ cæutæm fericirea în lucruri. Lucrurile nu sunt
rele, pentru cæ Dumnezeu a creat pæmântul, l-a umplut cu lucruri care
aduc bucurie, dar ispita este întotdeauna ca oamenii sæ dea o valoare mai
mare lucrurilor decât Celui care le dæ.

Amintifli-væ de propria experienflæ a særbætorilor de Cræciun din
copilærie. Dupæ ce afli rupt panglica øi hârtia frumos coloratæ pentru a gæsi
vreo jucærie doritæ, de-abia afli putut exprima mulflumiri celui care v-a
dæruit un astfel de dar. Poate cæ am murmurat câteva cuvinte de mulflumire
sub îndemnul hotærât al mamei, dar tot ceea ce puteau vedea ochii noøtri
era preflioasa comoaræ. Lucrul acela a luat locul celui care dæruia.

Pentru mine, acesta era noua mea bicicletæ cromatæ cu trei viteze. O,
cât iubeam aceastæ bicicletæ! Era cea mai rapidæ din cartier. Apoi am
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trecut la o aventuræ cu un Pontiac decapotabil roøu. Am fost treptat educat
de lumea în care træiam, cæ trebuie sæ pun egal între fericire øi lucrurile pe
care le am.

Acestea nu sunt numai posesiuni de oricare fel, dar øi poziflii, oameni,
putere, prestigiu øi plæcere. Mulfli cred cæ fericirea øi împlinirea vin prin
obflinerea unei poziflii înalte care sæ-fli ofere putere øi prestigiu. Alflii cred
cæ a fi cæsætorit cu o anume persoanæ sau vizitarea unor locuri exotice le
va aduce fericirea durabilæ. Alflii vor o viaflæ de plæceri øi libertate faflæ de
orice responsabilitate, sperând cæ aceastæ libertate le va aduce adeværata
fericire.

Toate aceste lucruri devin adversari puternici ai sentimentelor pe care
Dumnezeu doreøte sæ le avem în inimæ. El vede toate acestea øi purtarea
Sa de grijæ începe înainte ca noi sæ avem dorinfla de a gæsi împlinirea în
El: “Înainte ca sæ Mæ caute, le voi ræspunde” (Isaia 65:24)

Slavæ lui Dumnezeu cæ a pus în inimile noastre dorinfla pentru adeværata
împlinire, care nu poate fi satisfæcutæ de metodele lumii. Existæ dovezi
peste tot în jurul nostru de oameni, aparent de succes, care au bogæflie,
putere øi faimæ – tot ceea ce lumea spune cæ aduce fericire. Øi cu toate
acestea, ei sunt unii dintre cei mai nefericifli oameni de pe pæmânt, de
obicei sfârøindu-øi vieflile prin sinucidere.

În aceastæ luptæ pentru sufletul omului, diavolul foloseøte toate
splendorile øi bogæfliile lumii pentru a ne seduce. Metodele sale folosesc
vicleøugul pentru a face chiar øi cele mai rele alegeri ca fiind bune. El
invadeazæ mintea noastræ øi ne bombardeazæ simflurile prin fiecare titlu
de ziar øi reclamæ. El face apel la dorinflele, pasiunile øi apetitul nostru øi
cautæ sæ ne înrobeascæ. Priveøte numai la reclamele la tutun øi alcool øi
vezi cum fiinflele umane devin sclave. Reclamele induc ideea cæ oamenii
care fumeazæ sau beau vor deveni faimoøi, sexy øi atletici. În schimb, vor
deveni curând sclavi ai unor substanfle care le ræpesc sænætatea, banii øi
fericirea.

Dumnezeu are de înfruntat un handicap în aceastæ bætælie pentru inimile
noastre. El nu minte niciodatæ. El nu înøealæ niciodatæ. El spune: “Iatæ, Eu
stau la uøæ øi bat. Dacæ aude cineva glasul meu øi deschide uøa, voi intra la
el, voi cina cu el øi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

Dumnezeu face apel la intelectul, rafliunea øi conøtiinfla noastræ.
Ræspunsul nostru trebuie sæ fie voluntar. El nu vrea robofli. Dumnezeu

Extraordinara purtare de grijæ
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poate aøeza o dorinflæ dupæ voia Sa în inima noastræ dar, ræspunsul la aceastæ
dorinflæ este în totalitate problema noastræ. Dumnezeu nu forfleazæ niciodatæ
voinfla noastræ.

Nu øtiam cæ am o problemæ cu eul meu care-øi avea interesele sale.
Aøa eram eu. Øi cu toate acestea, Dumnezeu mi-a purtat de grijæ timp de
30 de ani pânæ când în final am simflit nevoia dupæ El. A mai durat apoi
încæ 10 ani pânæ mi-a câøtigat încrederea apoi încæ aproape 6 ani pânæ
când reduta inimii mele s-a predat complet øi am fost al Lui.

Biblia ne povesteøte despre un om pe nume Avraam care a avut, în
mod miraculos, un copil la o vârstæ foarte înaintatæ. Asemenea celor care-øi
doresc mult un copil, acest bæiat a fost iubit de tatæl sæu ca ochii din cap øi
curând a devenit mândria øi bucuria vieflii acestui bætrân bærbat. Avraam
îl cunoøtea pe Dumnezeu – nu doar cunoøtea ceva despre El. Aveau o
relaflie apropiatæ.

Atunci Dumnezeu i-a cerut lui Avraam sæ-øi aducæ fiul ca jertfæ. “Ia
pe fiul tæu, pe singurul tæu fiu, pe care-l iubeøti, pe Isaac; du-te în flara
Moria øi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care fli-l voi spune”
(Genesa 22:2).

De ce a cerut Dumnezeu un astfel de lucru? Særmanul Avraam! Cât
trebuie sæ fi suferit gândindu-se cæ fiul lui preaiubit va fi luat de la el. Cu
inima grea, el a plecat sæ facæ ceea ce Dumnezeu i-a spus. Dumnezeu l-a
læsat pe bætrânul om sæ meargæ pânæ la punctul unde øtia cæ nu mai existæ
cale de întoarcere øi apoi a venit øi a spus: “Stai, Avraame. Nu am vrut
niciodatæ ca fiul tæu sæ fie adus ca jertfæ. Isaac, fiul tæu, a luat în inima ta
locul care-mi aparfline numai Mie. Voiam sæ-l îndepærtez pe el de pe tronul
inimii tale ca sæ pot domni acolo færæ concurenflæ”.

Avraam a învæflat cæ darurile lui Dumnezeu nu pot deveni mai
importante decât Cel care le-a dat. El face aøa cu fiecare dintre noi.
Dumnezeu are grijæ de noi pânæ ne are cu totul. El nu-l voia pe Isaac ca
jertfæ. El îl voia pe Avraam. Dumnezeu nu vrea lucrurile noastre, dar
dacæ lucrurile acestea uzurpæ tronul inimii noastre, ele trebuie detronate.

De obicei ezitæm sæ renunflæm la lucrurile noastre în favoarea lui
Dumnezeu de frica nesiguranflei. Acesta este un adevær atunci când aceste
comori sunt idoli pæstrafli cu grijæ. Dar nu trebuie sæ avem astfel de temeri.
Isus a venit nu sæ distrugæ ci sæ mântuiascæ. Totul este sigur atunci când
ne predæm Lui øi nimic nu este cu adeværat sigur dacæ nu este dæruit Lui.
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Øase luni mai târziuØase luni mai târziuØase luni mai târziuØase luni mai târziuØase luni mai târziu
Eram într-o cælætorie în vest. În timp ce vizitam o familie, a sunat

telefonul. Doamna casei spuse: “Jim, este pentru tine”.
“Bunæ, Jim. Sunt eu, Warren”.
“Warren”, aproape am strigat, mintea mea întorcându-se la conversaflia

noastræ din maøinæ. “Cum ai dat de mine aici?”
“N-a fost uøor”, spuse el. Deodatæ, vocea încrezætoare s-a schimbat în

timp ce spunea: “Avem un copil, Jim.”
“Felicitæri! Ce este?”
“Avem un bæiat …” se stinse vocea sa.
“Ce s-a întâmplat, Warren?” am întrebat.
“Jim”, spuse el cu durere în voce, “fiul meu s-a næscut cu trei orificii

în inimæ. Am nevoie de Dumnezeul tæu, Jim! Am nevoie de Dumnezeul
tæu!”

Mânia øi frica lui Warren au fost date la o parte de nevoia sa. Necazul
lui mi-a adus lacrimi în ochi în timp ce aveam privilegiul sæ împærtæøesc
cu el vestea cea bunæ a purtærii de grijæ a lui Dumnezeu pentru fiecare
inimæ.

Când i-am propus prima datæ o întâlnire sofliei mele, putea accepta
sau refuza. Dacæ accepta desigur cæ riscul era mai mare. Dar dacæ reuza,
nu ar mai fi avut bucuria unei viefli de pærtæøie cu o inimæ în armonie cu a
ei øi a unei cæsætorii pe placul lui Dumnezeu. Ce alternativæ tristæ ar fi
fost!

Dumnezeul nostru iubitor doreøte nespus de mult sæ domneascæ în
inima noastræ. Putem sæ spunem DA sau NU. Alegerea mea a fost sæ
primesc aceastæ purtare de grijæ, care nu se va sfârøi pânæ nu voi sta faflæ
în faflæ cu Acela pe care Îl cunosc øi-L iubesc. Care va fi ræspunsul tæu?

Extraordinara purtare de grijæ
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CAPITOLUL 2

Religia – este
suficientæ?

“Øi viafla veønicæ este aceasta: sæ Te cunoascæ pe Tine,
singurul Dumnezeu adeværat øi pe Isus Hristos,

 pe care L-ai trimis Tu”
 (Ioan 17.3).

“Dar, mamæ, chiar trebuie sæ merg? Nu-mi place sæ merg la bisericæ.
Nu-mi foloseøte la nimic.”

Bineînfleles cæ mama a respins argumentele mele øi m-am trezit cæ,
færæ sæ vreau, participam la serviciile divine de la bisericæ la fiecare sfârøit
de sæptæmânæ. Biserica era o aøa povaræ pentru mine încât trebuie sæ
mærturisesc cæ uneori mæ strecuram în spatele bisericii, luam un program
øi plecam rapid în parc pentru a trece ora pânæ când mæ puteam întoarce
acasæ cu “dovada” participærii mele.

Pærinflii mei au încercat tot ce era posibil. M-au trimis la øcoli creøtine
øi m-au luat la bisericæ în fiecare sæptæmânæ, dar într-un fel biserica era
pur øi simplu prea artificialæ, prea formalæ øi mult prea plictisitoare pentru
mine. Trebuia sæ merg acolo, aøa cæ am învæflat de la o vârstæ fragedæ sæ
mæ prefac. Probabil øtifli despre ce vorbesc øi asta nu pentru cæ erafli un membru
din biserica mea øi mæ urmæreafli. Mulfli creøtini cu numele fac aceasta, fac
ceea ce se aøteaptæ de la ei sæ facæ - arætând oarecum bine pe dinafaræ dar
øtiu cæ sunt goi pe dinæuntru. Poate cæ nici nu sunt în stare sæ explice, dar,
pur øi simplu, nu le sunt împlinite adeværatele lor nevoi øi cu toate acestea,
ei urmeazæ acest drum deoarece este lucrul “cel bun” care trebuie fæcut.
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Când am ieøit de sub influenfla pærinflilor mei iubitori, n-am mai mers
la bisericæ. Am urmat calea øi interesele mele. Destul cu mersul la bisericæ
øi cu joaca de-a religiosul. Gândindu-mæ mai bine am ajuns la concluzia
cæ oricum, nu-mi folosea la nimic. Dumnezeu nu era mai real pentru mine
decât era pentru prietenii mei necreøtini. De ce sæ mæ prefac mai departe?

Aøa cæ am mers pe calea mea øi Dumnezeu a înfleles. El øtia cæ biserica
la care mergeam se promova pe sine însæøi mai mult decât pe El. Nu m-a
acuzat pentru plecarea mea. Ci, pur øi simplu, aøtepta momentul potrivit
pentru a-mi câøtiga atenflia.

Aveam 30 de ani, absolvisem colegiul, vândusem timp de cinci ani
computere iar acum eram singurul proprietar al Agenfliei Hohnberger – o
agenflie de asiguræri, specializatæ în asigurarea automobilelor, caselor,
asiguræri pe viaflæ øi de sænætate.

Eram tânær, agresiv, construind un viitor, o pensie øi un prezent
confortabil. Reuøisem! Aveam o casæ frumoasæ, maøini noi, un venit bun
øi o afacere prosperæ. Dovedeam împlinirea visului american, crezând cæ
fericirea vine din ceea ce ai, fæcând viafla interesantæ, confortabilæ øi plæcutæ.

Solomon, cel mai înflelept om care a træit vreodatæ, a rezumat totul
atât de bine când a spus: “Totul este deøertæciune”(Eclesiastul 1:2).
Deøertæciunea este goliciune, o închipuire, ceva ce nu pofli apuca niciodatæ
cu mâinile. Urmam aceastæ deøertæciune, acest mit american øi Dumnezeu
dorea sæ-mi atragæ atenflia. Dar cum? El pur øi simplu a aøteptat, øi atunci
când timpul a venit, El m-a îndemnat sæ vând o asigurare pe viaflæ
dentistului meu. Habar nu aveam cât de dramatic va fi schimbatæ viafla
mea urmând acest îndemn divin.

Dentistul meu era unul din clienflii mei. I-am asigurat afacerea, casa,
sænætatea øi maøina øi mæ întrebam de ce sæ nu-i vând øi o asigurare pe
viaflæ. M-am programat într-o zi pur øi simplu pentru a face ceea ce mi-am
propus. Însæ el nu era interesat øi  nu înflelegeam de ce, pentru cæ øtiam cæ
este o persoanæ chibzuitæ. “De ce nu eøti interesat de acest plan al asigurærii
pe viaflæ?”, l-am întrebat.

“Pentru cæ eu cred cæ Domnul va veni înainte de a avea nevoie sau de
a beneficia de aceastæ asigurare”, ræspunse el.

M-a bufnit râsul! Când ai o afacere în domeniul asigurærilor, auzi tot
felul de scuze, dar aceasta era ridicolæ. Credeam cæ glumeøte. “Care este
motivul adeværat?”, am continuat eu.

Religia - este suficientæ?
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“Acesta este motivul adeværat”.
“De unde ideea aceasta?”
“Din Biblie. Ai citit vreodatæ Biblia, Jim?”
“Biblia! De ce s-o citesc, când ea e plinæ numai de “Tatæl nostru” øi

“Sfânta Maria!”
“O, nuuuu, nu este aøa!”
Øi aøa am petrecut o oræ øi jumætate de discuflie nu pe subiectul

asigurærii pe viaflæ ci despre asigurarea vieflii, ceea ce mi-a atras atenflia.
Curiozitatea mea a fost stârnitæ. El s-a uitat la ceas øi mi-a spus, “Jim,
trebuie sæ merg acasæ. Am ceva de fæcut. De ce n-ai veni tu øi soflia ta
miercuri seara pe la noi ca sæ putem continua discuflia atunci?”

“Voi putea sæ te întreb orice øi nu te vei supæra?”
“Bineînfleles”, m-a asigurat el.
“Excelent!”, am spus. “Vom veni!”
Miercuri seara, Paul øi Ethel Conner ne-au primit cælduros. Dupæ câteva

minute de stat în sufragerie, Paul ne-a sugerat sæ ne mutæm în sala de
mese unde tofli patru puteam sta în jurul unei mese mari. Mæ uitam cât
de ciudafli sunt oamenii aceøtia. Nu ne-au dat o bere sau altceva de
bæut sau de mâncare, iar acum când stæteam în jurul mesei, Paul s-a
scuzat cæ merge sæ aducæ ceva. Mæ gândeam cæ poate øi-a adus aminte
în final de bere, dar el se întoarse cu patru, numærate, 1-2-3-4 Biblii!
“Oh, nu!” mæ gândeam. “Trebuie sæ fie vreun fanatic. Nici chiar papa
nu are patru Biblii!”

Apoi Paul ne dædu fiecæruia câte o Biblie øi spuse, “Jim, deschide
Biblia la Daniel”.

“Cine-i Daniel?”, am întrebat.
“Este o carte din Vechiul Testament”.
“Ce-i Vechiul Testament?”
“Tu nu glumeai când spuneai cæ n-ai citit Biblia”, spuse Paul zâmbind.
Eu øi Sally am plecat din casa lor la ora 11:30 noaptea. Nu mai auzisem

asemenea adeværuri senzaflionale niciodatæ în viafla noastræ. Aceste
adeværuri au trezit în inima mea dorinfla pe care Dumnezeu a aøezat-o acolo.

Ne-au invitat sæ venim øi sæptæmâna urmætoare. Aøteptam cu neræbdare
miercuri seara urmætoare. Paul era un cærturar al Bibliei. El fæcea ca Biblia
sæ fie vie. “De ce nimeni din biserica mea nu mi-a spus aceste lucruri?”,
am întrebat eu.
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“Nu øtiu”, ræspunse simplu Paul. “Trebuie sæ-i întrebi pe ei.”
Aceasta era ceea ce intenflionam sæ fac. Cunoøteam doi preofli. Am

fost la vânætoare cu unul øi la un pahar de bæuturæ cu celælalt. Øi am întrebat
pe unul din ei.

“Cu cine ai studiat?” ræspunse el.
“Cu dr. Conner øi soflia sa.”
“Nu, Jim. Nu vorbeam de oamenii cu care studiezi. Ce fel de religie au?”
I-am spus. El continuæ, “Pæi ei sunt fundamentaliøti, Jim.”
“Ce înseamnæ asta?”, am întrebat.
“Fundamentaliøtii cred cæ atunci când citeøti Biblia trebuie sæ o iei în

mod literal. Asta cred ei, cæ trebuie sæ încerci sæ faci exact ceea ce spune
acolo.”

Eram confuz. “Øi ce este ræu în asta? Øi ce suntem noi dacæ nu suntem
fundamentaliøti?”

“Jim, noi suntem tradiflionaliøti. Noi credem cæ Biblia a fost scrisæ
acum mii de ani øi trebuie sæ fie interpretatæ în lumina tradifliei bisericii øi
a societæflii de astæzi. În felul acesta nu trebuie sæ træim în acelaøi fel în
care au træit ei în acele timpuri biblice barbare.”

“O! Bine, am înfleles!”
Înarmat cu aceastæ informaflie, am continuat studiul Bibliei cu familia

Conner în fiecare miercuri seara pentru urmætoarele 18 luni. Habar n-aveam
cæ Biblia confline asemenea adeværuri. La sfârøitul fiecærui studiu, Ethel
mæ întreba: “Jim, ce zici dacæ ai veni la bisericæ sæptæmâna aceasta?”

Øi eu ræspundeam: “Nu, nu pânæ nu voi fi convins absolut cæ acesta
este adeværul”. Acest ræspuns devenise aproape o lozincæ pentru noi, aøa
cæ au avut un øoc când într-o sæptæmânæ am anunflat: “Sæptæmâna aceasta
vin la bisericæ. Abia aøtept sæ întâlnesc pe sfinflii care træiesc aceste
adeværuri!”

Eram neræbdætor! Eram cuprins de o mare emoflie, pentru cæ, dacæ
aceste adeværuri m-au încântat, atunci cu siguranflæ întâlnirea cu cei care
træiesc aceste adeværuri va fi o întâlnire minunatæ. Paul øi Ethel nu pæreau
atât de entuziasmafli ca mine. De fapt, pæreau chiar puflin stânjenifli.

“Jim”, spuse Ethel, “sunt câteva lucruri pe care trebuie sæ fli le spunem
înainte de a merge la bisericæ…”

De fapt, încercau sæ-mi spunæ ceea ce urma sæ descopær eu însumi în
curând. Nu tofli sfinflii sunt sfinfli. Mai târziu urma sæ gæsesc cæ Biblia

Religia - este suficientæ?
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spune despre aceasta: “Cæci nu tofli cei ce se coboaræ din Israel, sunt Israel.”
(Romani 9:6) øi cæ: “Iudeu nu este acela care se aratæ pe dinafaræ cæ este
iudeu… ci iudeu este acela care este iudeu înæuntru” (Romani 2:28.29).
Cuvinte tari, dar foarte puflin realizam cât de curând ele se vor aplica øi în
cazul meu.

În timpul acestor 18 luni, am început sæ mæ îndrægostesc de Cuvântul
lui Dumnezeu. El folosea Cuvântul Sæu ca sæ trezeascæ un ræspuns în
inima mea faflæ de EL. În orice caz, am cæzut într-una din capcanele pe
care Satana le aøeazæ pentru cei care-L cautæ pe Dumnezeu. Am crezut cæ
acceptarea intelectualæ a adeværului este tot ceea ce este necesar pentru a
deveni creøtin. Øi credeam cu toatæ sinceritatea, în aøa mæsuræ încât
adeværul din Cuvântul Sæu a devenit religia mea.

Toatæ viafla mi-am dorit ca cineva sæ-mi arate cum sæ fiu un creøtin øi
acum simfleam cæ am gæsit calea. Aveam o dorinflæ puternicæ øi pe mæsuræ
ce descopeream adeværul în Cuvântul lui Dumnezeu, îl aplicam la viafla
mea. Eram plin de zel pentru adevær. Eram sincer. Eram deschis. Eram de
asemenea total greøit cu privire la ceea ce însemna sæ fii creøtin.

Zelul meu m-a condus la încercarea de a împærtæøi pærinflilor øi fraflilor
mei “adeværurile” minunate pe care le-am descoperit. Când încercam sæ
le aræt cæ poziflia lor doctrinaræ nu era biblicæ, ei nu apreciau. Nu voiau sæ
accepte adeværurile mele. Ei nu puteau sæ-mi ofere o explicaflie sau un
ræspuns de apærare cu privire la poziflia lor doctrinaræ, dar refuzau în acest
timp sæ le accepte pe ale mele. Aceasta mæ nedumerea. Credeam cu putere
cæ atunci când vor fi convinøi de adevær, vor vrea sæ-l accepte.

Aøa cæ m-am întors mereu, cu øi mai mult zel, pânæ când familia mea
mi-a fæcut cunoscut nu numai cæ nu acceptæ nimic din noua mea religie,
dar cæ lor chiar nu le mai pasæ dacæ nu mai au nimic de a face cu mine.

Atitudinea mea era: “Eu am dreptate iar voi suntefli greøifli. Eu am
adeværul øi voi credefli o minciunæ.” Aceasta i-a fæcut sæ-øi piardæ
interesul, øi pe bunæ dreptate.

Ceilalfli au observat zelul meu pentru misiune øi foarte curând am
început sæ predau studii biblice altor suflete flæmânde care, ca øi mine,
acceptau minunatele adeværuri ale Bibliei ca religie a lor. Am ajuns
prim-prezbiter în biserica localæ øi arætam bine pe dinafaræ.

Cu  trecerea timpului a devenit din ce în ce mai clar, chiar øi pentru
neamflul încæpæflânat care eram, cæ nu era totul cum trebuie în aceastæ
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viaflæ de creøtin pe care o duceam. Puteam merge la bisericæ øi sæ prezint
un mesaj excelent despre biruirea pæcatului ca apoi sæ vin acasæ, sæ flip la
soflie øi sæ mæ enervez pe copiii. Øtiam cæ nu este corect, dar nici voinfla
mea puternicæ nu pærea sæ câøtige vreo victorie la capitolul aceasta.

Biblia face urmætoarea descriere: “Din aceeaøi guræ iese øi
binecuvântarea øi blestemul! Nu trebuie sæ fie aøa, fraflii mei! Oare din
aceeaøi vânæ a izvorului flâøneøte øi apæ dulce øi apæ amaræ? … nici apa
særatæ nu poate da apæ dulce.” (Iacov 3:10-12). “Dacæ crede cineva cæ
este religios øi nu-øi înfrâneazæ limba, ci îøi înøealæ inima, religiunea unui
astfel de om este zadarnicæ” (Iacov 1:26).

Domnul a început sæ-mi vorbeascæ prin astfel de texte øi o suspiciune
cicælitoare a început sæ-mi stæpâneascæ mintea. Mi-a scæpat ceva? Sunt cu
adeværat convertit? Eram în bisericæ, dar eram în Hristos? Aveam Cuvântul,
dar eram eu în Cuvântul care s-a fæcut trup øi a locuit printre noi? Am
înfleles cæ, doar pentru cæ un øoarece se aflæ într-o cutie cu biscuifli nu
înseamnæ cæ este øi el un biscuit! Dupæ o perioadæ de câfliva ani, Domnul
a reuøit sæ treacæ de felul meu încæpæflânat de a fi øi sæ-mi spunæ: “Jim,
trebuie sæ te opreøti øi sæ-fli reevaluezi viafla. Trebuie sæ fii sigur cæ eøti
convertit.”

“Eu? De ce, Doamne, doar sunt prim-prezbiterul bisericii! Am adus o
græmadæ de oameni în Biserica Ta. Eu, neconvertit?”

“Da, Jim, sunt unele lucruri pe care pur øi simplu nu le înflelegi.”
Am ajuns sæ înfleleg cæ ortodoxia sau înflelegerea corectæ a doctrinelor

este numai o pærticicæ a religiei adeværate. Astæzi sunt milioane de creøtini
cu numele, care au opinii “corecte” øi cu toate acestea, a existat vreodatæ
un timp când adeværata spiritualitate a fost într-o decædere mai mare?

Prezentarea corectæ a Bibliei este un lucru absolut necesar pentru
fiecare creøtin pentru a supravieflui marilor evenimente de la finalul istoriei
pæmântului. Øi cu toate acestea putem greøi, prezentând Biblia în aøa fel
încât îi conducem pe ascultætori mai degrabæ la un sistem de adeværuri,
decât la Dumnezeu.

Nu cuvintele renasc sufletul, ci Însuøi Dumnezeu øi pânæ când
ascultætorii nu-l gæsesc pe El într-o experienflæ personalæ, nu sunt mai
buni doar pentru cæ au auzit “adeværul”. Biblia nu este scopul final ci este
o cale, o unealtæ pentru a conduce oamenii la o relaflie intimæ cu Dumnezeul
lor. Hristos ne vorbeøte astæzi cu aceleaøi cuvinte cu care S-a adresat

Religia - este suficientæ?
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cærturarilor religioøi øi superficiali din zilele Sale: “Cercetafli Scripturile,
pentru cæ socotifli cæ în ele avefli viafla veønicæ, dar tocmai ele mærturisesc
despre Mine. Øi nu vrefli sæ venifli la Mine, ca sæ avefli viafla!” (Ioan 5:39-40).

Aveam o înflelegere teologicæ øi puteam discuta concepflia mea biblicæ
în termeni aleøi, dar dacæ aø fi fost pus faflæ în faflæ cu  creøtinismul adeværat,
marea mea cunoøtinflæ ar fi apærut ca fiind nebunie.

Dacæ aø fi stat la picioarele crucii øi aø fi discutat cu Maria Magdalena,
cum ar fi arætat conversaflia noastræ?

“Maria, væd cæ tu nu L-ai abandonat pe Isus, cum au fæcut ceilalfli. Ai
fæcut aceste fapte bune prin neprihænirea atribuitæ sau prin cea împærtæøitæ?
Dacæ ai primit neprihænirea de la Dumnezeu, înseamnæ cæ ai fost
îndreptæflitæ. Când ai fost îndreptæflitæ? Øi a fost aceasta o îndreptæflire
juridicæ sau intrinsecæ?”

“Ce? Cine? Despre ce vorbeøti?”, ar fi putut întreba ea. “Îl iubesc! El
este Domnul meu, Mântuitorul meu! El m-a salvat!”

Care dintre noi avea adeværata religie, prim-prezbiterul sau aceastæ
desfrânatæ? Cunoøteam tofli termenii religioøi, dar ea avea experienfla inimii.

Religiile organizate se dovedesc a fi cel mai mare surogat pentru
cunoaøterea salvatoare a lui Dumnezeu, pe care lumea l-a cunoscut
vreodatæ. Ne paøte un mare pericol în mulflumirea de sine. Acceptæm
doctrinele øi participæm la serviciile divine sæptæmânal øi pentru asta ne
simflim mulflumifli cæ sigur suntem pe drumul cel bun. De fapt, suntem în
bisericæ, avem Cuvântul Sæu øi deci l-am gæsit pe Dumnezeu. Dar l-am gæsit?

Calitatea de membru øi participarea la bisericæ au devenit în mod eronat
sinonime cu experienfla naøterii din nou. Deoarece fiecare din cei din jurul
nostru au aproximativ aceeaøi experienflæ ca øi noi, nu sesizæm pericolul øi
nu dorim o experienflæ mai profundæ. Aceastæ situaflie se întâlneøte aproape
în toate bisericile øi denominafliunile din zilele noastre øi aceastæ credinflæ
înøelætoare, cæ am descoperit religia prin cunoøtinflæ, participare øi
practicare, ne permite sæ-L tratæm pe Dumnezeu mai degrabæ ca pe un
avantaj decât ca pe centrul vieflii noastre de zi cu zi.

Bisericile, în mare parte, au redus la tæcere pânæ øi ultimul vestigiu al
religiei adeværate ræmas printre ele. Ele oferæ asigurare øi confort færæ o
legæturæ adeværatæ øi vie cu Dumnezeu. Membri au devenit asemenea
unui bebeluø învæflat sæ se mulflumeascæ cu suzeta în locul “sursei
adeværate”.
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Existæ pericolul sæ paræ cæ sunt împotriva religiei, dar nu este aøa.
Deøi nu religia m-a adus la Dumnezeu, a fost o trambulinæ, un stimul care
mi-a deschis ochii øi am început sæ gândesc. A fost un catalizator, dacæ
vrefli, care sæ mæ îndrume într-o direcflie, sæ-mi formeze unele principii øi
sæ-mi ofere o bazæ. Færæ acestea, puflini ar putea intra pe drumul cætre o
viaflæ mai profundæ. Pentru aceasta voi fi veønic recunoscætor.

Doresc ca oamenii din aceste biserici sæ vadæ ceea ce a fost uitat: cæ
Dumnezeu este o persoanæ ce poate fi cunoscutæ øi pusæ la încercare de
tofli. Relaflia dintre Dumnezeu øi om este esenfla adeværatei experienfle
creøtine! În fiecare zi, în fiecare oræ, în fiecare moment, Dumnezeu aratæ
drumul, oferæ putere, ne inspiræ sæ træim “o viaflæ … ascunsæ cu Hristos în
Dumnezeu” (Coloseni 3:3) ca “Dumnezeu sæ fie totul în tofli” (1Corinteni
15:28). Aceasta este experienfla care am simflit cæ-mi lipsea. Nu am
înfleles-o, dar cumva, în sufletul meu, mi-o doream.

Dumnezeu a pus aceastæ dorinflæ în inima mea øi El a cæutat sæ-mi dea
aceastæ experienflæ, dar øtia cæ aceasta presupunea unele schimbæri majore
în viafla mea. Dumnezeu øtia cæ nu-L voi putea gæsi niciodatæ în
ceremonialurile øi religiozitatea acestei lumi, cu mândria, dorinfla de etalare
øi cu înælflarea de sine. Aøa cæ El mi-a dat acelaøi mesaj pe care Isus l-a dat
ucenicilor Sæi. El a spus: “Venifli singuri la o parte… øi odihnifli-væ puflin”
(Marcu 6:31).

El mi-a dæruit prima cheie a acestei experienfle. În primul rând am
ræspuns purtærii Sale de grijæ pentru inima mea øi am fost determinat sæ-L
gæsesc. “Mæ vefli cæuta øi Mæ vefli gæsi, dacæ mæ cæutafli cu toatæ inima”
(Ieremia 29:13).

Apoi Dumnezeu spuse: “Jim trebuie sæ fii dispus sæ-fli reduci
programul de lucru, angajamentele færæ sfârøit øi sæ-fli simplifici viafla.
‘Opreøte-te, øi sæ øtii cæ Eu sunt Dumnezeu” (Psalmii 46:10).

Religia - este suficientæ?
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CAPITOLUL 3

O viaflæ
de simplitate

“În liniøte øi odihnæ va fi mântuirea voastræ,
 în seninætate øi încredere va fi tæria voastræ”

 (Isaia 30:15).

Întâlnirea lor era cea mai mare pe care o væzuse pæmântul vreodatæ.
Din fiecare colfl al pæmântului au venit delegafli, îngrijorafli de faptul cæ în
loc sæ fie distrusæ concurenfla, ei înøiøi se aflau în pericolul de a fi distruøi.
În aceastæ searæ tonul va fi dat de cætre liderul lor extraordinar. Delegaflii
discutau între ei pe un ton tæinuit øi în mod repetat îøi exprimau speranfla
cæ, dacæ cineva va putea schimba situaflia, atunci vorbitorul din aceastæ
searæ era acela!

Era liderul lor de când se øtiau. Mai mult decât atât, el era cel pe care
tofli doreau sæ-l imite. Le câøtigase afecfliunea, loialitatea øi de-a lungul
anilor devenise dumnezeul lor. Aplauze puternice au erupt deodatæ din
partea delegaflilor când acesta apæru înaintea lor øi-øi ocupæ locul de drept
pe podium. Se uita la marea de fefle entuziasmate øi asemenea unui
politician, se bucuræ de aprobarea lor. Când ovafliile s-au calmat,
respiræ adânc øi începu.

“Ascultafli-mæ, demonilor! Nu vefli putea refline pe creøtini sæ meargæ
la bisericile lor. Vor merge! Nu-i putefli refline de la a susfline doctrinele
lor sau de la rugæciunile lor. Le vor face! Dacæ vrem sæ ne bucuræm de
succes în continuare, trebuie sæ ne schimbæm tactica.”

“Timpul este cheia, prietenii mei. Le vom îngædui doctrinele,
rugæciunile øi mersul la bisericæ dacæ le putem controla timpul. Timpul
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este elementul esenflial, færæ acesta ei nu vor gæsi niciodatæ o relaflie
salvatoare cu Isus, spuse el, rostind cu disprefl ultimul cuvânt.

Satana merse mai departe. “Læsafli-i sæ creadæ cæ sunt salvafli, în timp
ce noi controlæm timpul lor øi ei vor fi ai noøtri la fel de sigur ca øi cei care
nu au intrat niciodatæ într-o bisericæ. Cum vom face aceasta? Simplu.
Pæstrafli-i ocupafli cu lucrurile neesenfliale ale vieflii øi inventafli nenumærate
planuri pentru a le fline mintea ocupatæ. Încurajafli-i sæ cheltuiascæ, sæ
cheltuiascæ, sæ cheltuiascæ øi sæ munceascæ, sæ munceascæ øi sæ munceascæ
pentru a plæti. Umplefli cutiile lor poøtale cu cataloage pline de cele mai
extraordinare oferte. Adæugafli acestor oferte cærfli de credit pentru a le
putea plæti.”

“Învæflafli-i cæ fericirea vine prin lucruri øi determinafli pe sofli sæ
lucreze 8, 10, 12 ore pe zi, 6 sau chiar 7 zile pe sæptæmânæ. Facefli-i sæ
aibæ chiar douæ slujbe dacæ este necesar. Facefli sæ paræ a fi o necesitate
ca øi sofliile sæ lucreze. Spunefli-le cæ nu existæ altæ cale dacæ vor sæ
menflinæ stilul de viaflæ pe care-l vor pentru familiile lor. Apoi, facefli
ca sofliile sæ lucreze mult, în plus faflæ de responsabilitæflile de acasæ
aøa încât sæ nu mai aibæ energie ræmasæ la sfârøitul zilei pentru soflii
sau copiii lor.”

“Stimulafli-le færæ mæsuræ mintea aøa încât sæ nu-L mai audæ pe Isus
cum øopteøte conøtiinflelor lor. Bombardafli-le simflurile cu muzicæ ce ræsunæ
în fiecare casæ, loc de muncæ sau magazin. Asigurafli-væ cæ veøtile rele îi
lovesc în fiecare zi, oriunde s-ar duce. Folosifli ziarele, revistele, radioul
øi televiziunea, 24 de ore din 24.”

“Corupefli moralitatea familiilor lor øi a tinerilor prin plasarea
imaginilor senzuale care sæ invite la gânduri necurate în reclame, filme,
reviste, ziare øi, bineînfleles, la televizor. Folosifli spectacolele de televiziune
pentru a aræta pe cei mai deviafli membri ai societæflii, prin prezentarea vieflilor
lor. Facefli-i sæ spunæ cele mai sordide detalii ale comportamentului lor imoral
pânæ când oamenii vor ajunge sæ vadæ ræul doar ca pe o altæ alternativæ.”

“Læsafli-i sæ se bælæceascæ în gunoiul, trivialitæflile øi problemele lumii
acesteia. Prezentafli în detaliu ticæloøiile celor bogafli øi celebri. Distragefli-i
de la realitæflile serioase ale vieflii prin nimicuri ca, jocuri de noroc, loterii
øi cazinouri. Încærcafli-le bibliotecile cu cærfli, reviste øi iaræøi, mai multe
cærfli. Acestea reprezintæ timp øi, cu cât petrec mai mult timp astfel, cu
atât mai puflin petrec cu Dumnezeu.”

O viaflæ de simplitate



26

Scæpare la Dumnezeu

“Umplefli casele lor cu computere øi trimitefli-i pe autostrada electronicæ
unde noi controlæm cele mai multe ieøiri. Trimitefli-le o mulflime de
e-mail-uri. Prindefli-i în cursa informafliei “færæ sfârøit”. Dafli-le laptop-uri
ca sæ poatæ lucra tot timpul.”

“Asigurafli-væ cæ toatæ lumea are pager, chiar øi copiii. Umplefli-le zilele
cu telefoane. Dafli-le telefoane mobile sau færæ fir ca sæ poatæ vorbi uøor
tot timpul. Asigurafli-væ cæ telefoanele lor primesc mesaje permanent.”

“Ocupafli copiii cu tot felul de activitæfli, programe sportive la øcoalæ
øi dupæ øcoalæ, dans, balet, cercetaøi, cluburi, lecflii de muzicæ, concerte øi
petreceri. Stresafli-i cu cât mai multe lecflii pentru acasæ la o vârstæ cât mai
fragedæ. Trimitefli-i la programe preøcolare øi luafli-i de sub influenfla
pærinflilor cât mai de mici,  øi facefli ca viafla lor sæ fie cât mai separatæ
posibil de viafla pærinflilor, aøa încât, în perioada când vor fi adolescenfli,
sæ nu aibæ nimic în comun cu mama øi cu tata. Facefli-i sæ fie cât mai
stresafli încât sæ ræspundæ încurajærilor noastre de a fi activi sexual, sæ
foloseascæ fligærile, alcoolul sau oricare alt drog ca pe o evadare.”

“Chiar øi în momentele de recreere, facefli-i sæ fie nestæpânifli.
Trimitefli-i în vacanfle scumpe. Facefli-i sæ plece, sæ plece, sæ plece! Facefli-i
sæ se întoarcæ din vacanfla lor obosifli, neliniøtifli øi nepregætifli pentru munca
ce urmeazæ. Nu-i læsafli sæ plece în naturæ. Trimitefli-i în parcuri de distracflii,
la evenimente sportive, concerte øi chiar la filme. Facefli ca urmætoarea
frazæ sæ fie motto-ul nostru: “Vacanflele îi fac suficient de obosifli pentru a
merge la muncæ øi suficient de særaci sæ trebuiascæ sæ munceascæ!”

“Dacæ evitæ aceste capcane, folosifli propriile biserici împotriva lor.
Dafli-le cât mai multe responsabilitæfli, slujbe øi probleme pe care sæ le
rezolve încât timpul lor sæ fie umplut cu “lucruri bune”. Când se vor întâlni
pentru pærtæøie spiritualæ, implicafli-i în bârfæ øi discuflii pe la colfluri aøa
încât sæ pæræseascæ acele întâlniri cu conøtiinflele tulburate øi sentimente
neliniøtite. Aducefli crize dupæ crize în bisericile lor aøa încât sæ fie ocupafli
“stingând focurile” ca sæ nu mai fie timp sæ se aprindæ flacæra Evangheliei
în inima lor. Încurajafli-i sæ studieze doctrine øi evanghelizare. Læsafli-i sæ
participe la seminarii de educare, seminarii de conducere øi mari conferinfle
bisericeøti.”

“Eliberafli calea pentru mari uniri interdenominaflionale în cæutarea
reformei. Læsafli-i sæ se implice în probleme sociale mari, ca lupta împotriva
avortului. Læsafli-i sæ aibæ stiluri de viaflæ conservative øi, cu orice prefl,
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prin orice metode, flinefli-i departe de Biblie øi de a veni la Dumnezeu ca
pæcætoøi care au nevoie de salvare. Pentru cæ dacæ o fac, sunt pierdufli
pentru noi.”

“Timpul este arma noastræ cea mai puternicæ øi prietenul nostru cel
mai bun, colegii mei. Haidefli sæ-l folosim cu înflelepciune øi sæ-i facem sæ
doarmæ în starea lor încæ puflin. Atunci atât lumea cât øi biserica va fi a
noastræ øi vom câøtiga o victorie veønicæ. Sæ mergem sæ câøtigæm, prietenii
mei!”

Cu mâinile ridicate, Satana îøi terminæ cuvântarea. “Victorie! Victorie!
Victorie!” Pânæ la urmæ, numai ecoul øi rezultatul acestei întâlniri au ajuns
pânæ la noi.

Ce întâlnire! Nu am ghicit toate detaliile întâlnirii, dar putefli judeca
rezultatele. Îngerii ræi au plecat cu mare dorinfla sæ împlineascæ planul
acesta fæcând vieflile creøtinilor de pretutindeni din ce în ce mai ocupate,
mai ocupate, mai ocupate øi din ce în ce mai stresante. Nu træim viefli
simple, prietenii mei. Vieflile noastre sunt prea aglomerate. Întreg sistemul
este suprasolicitat. A avut succes diavolul cu planul sæu? Planul sæu a
funcflionat dincolo de cele mai îndræznefle visuri ale sale.

Satana a reuøit sæ urce toatæ lumea într-un tren ce merge cu mare
vitezæ. Trenul merge din ce în ce mai repede øi mai repede cu fiecare zi
care trece øi nu-l opreøte pentru nimeni care ar vrea sæ coboare. Am petrecut
mai mult de 30 de ani din viafla mea în acest tren, færæ sæ-mi dau seama.

Un lucru ciudat este cæ noi, oamenii, suntem specialiøti remarcabili în
a nu vedea ceea ce este evident. Începeam sæ percepem câte ceva, dar era
nevoie de o combinaflie între una din cele mai sælbatice zone cunoscute
din lume øi un mic lac necunoscut nouæ, ca sæ ne dea jos din trenul acesta.

Realizând cæ aveam nevoie de un timp de odihnæ departe de lumea
muncii zi-luminæ, eu øi Sally am început sæ planificæm ceea ce noi am
numit “Pauza”. La sfârøitul lunii iunie, 1982, am fæcut bagajele øi împreunæ
cu copiii am plecat cu rulota noastræ cætre nordul peninsulei Michigan
pentru o tabæræ pe flærmul lacului Imp.

Nu era aproape nimeni în preajmæ în perioada aceea, aøa cæ am campat
øi ne-am plimbat câfliva paøi de la locul unde ne oprisem, cætre lac. Mattew,
în vârstæ de cinci ani øi Andrew, în vârstæ de trei ani, au început imediat sæ
arunce pietre în apæ øi în timp ce ei erau ocupafli, eu øi soflia mea stæteam
pe plajæ încercând sæ ne relaxæm. Terminasem cu graba.

O viaflæ de simplitate
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Eram în vacanflæ pentru zece zile færæ probleme, færæ telefoane øi færæ
responsabilitæfli în afara familiei mele. Øi cum stæteam pe plajæ, simfleam
cum întreg trupul meu o lua la goanæ, aøa cæ m-am întors cætre soflia mea
øi i-am zis: “Dragæ, vrei sæ-mi iei pulsul?”

“Sigur”, spuse ea, luându-mi încheietura în mâna ei øi fæcându-øi
datoria atât de cunoscutæ ei, de asistentæ medicalæ. “Este 88”.

“Este bun?”, am întrebat.
“Nu, Jim” spuse ea, îngrijoratæ. “Nu este prea bun pentru un bærbat de

33 de ani care stæ pe plajæ.”
Dupæ câteva zile, aruncam pietre pe aceeaøi plajæ cu bæieflii mei care

admirau performanflele tatælui lor . Eram relaxat, reîmprospætat øi calm.
“Dragæ, vrei sæ-mi iei pulsul?” am întrebat-o iaræøi. Rezultatul a fost

68. Eram uimit! Matematica era simplæ. Doar relaxându-mæ, ritmul inimii
a scæzut cu 20 de bætæi pe minut. Era o diferenflæ de aproape 29.000 de
bætæi ale inimii pe zi. Am început sæ realizez în ce stres am træit øi ce efect
avea acesta asupra trupului meu.

Acest eveniment simplu a dat tonul pentru restul vacanflei de zece
zile. Ce este viafla de fapt? Pentru prima datæ mi-am pus întrebæri despre
ce este succesul. Dacæ am câøtigat 100.000 de dolari în ultimul an, trebuie
sæ câøtig 150.000 anul acesta øi un sfert de milion anul viitor? Unde mæ
opresc øi unde mæ consider un om de succes?

Pe când mæ uitam la bæieflii mei, care încæ mai aruncau pietre în apæ,
am fost øocat de constatarea fæcutæ øi cu durere i-am spus sofliei: “Nu-mi
cunosc copiii”. Øtiam cine sunt, øtiam numele lor. Øtiam mæsura
pantalonilor lor. Fæceam tot posibilul sæ aibæ mâncare pentru burtica lor,
dar nu-i cunoøteam ca øi personalitate. Ce urmæream de fapt? Ce ne costa
aceasta? Ne-am întors la civilizaflie tulburafli, plini de îndoieli cu privire la
drumul pe care mergeam.

Succesul vânzærilor de polifle de asigurare m-a “recompensat” cu o
cælætorie, cu toate cheltuielile plætite de companie, la Reno, Nevada. Tot
ceea ce se petrecea în acel oraø era împotriva a ceea ce eu credeam ca
fiind creøtinism, aøa cæ am întrebat compania: “Nu pot avea banii în locul
cælætoriei?”

“Nu.”
“Nu pot pleca în altæ parte?”
“Nu. Ori cælætoria, ori nimic.”
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Eu øi Sally ne-am uitat pe harta Nevadei øi am observat cæ în partea
de sud a oraøului Reno era un loc numit Parcul Naflional Yosemite. “Hai
sæ facem rezerværile pentru avion øi pentru camera de hotel øi sæ mergem
în acest parc în fiecare zi”, am sugerat eu.

Aveam ocazia ca eu øi Sally sæ petrecem ceva timp împreunæ øi asta
ne-a determinat sæ acceptæm. Am pæræsit Wisconsin øi am ajuns la Reno,
la hotelul MGM Grand Hotel la începutul lui august. Mai târziu, în Parcul
Yosemite, am parcat maøina øi am mers pe jos la un izvor cu apæ limpede
øi cristalinæ ce ieøea din munte. Era atât de captivant încât am stat unul
lângæ celælalt o oræ øi jumætate pur øi simplu bucurându-ne de sunetul
apei ce cædea pe stânci. Mirosul pinilor era atât de puternic încât simfleam
cæ ne putem umple plæmânii cu fiecare respiraflie. Am urcat pentru prima
datæ pe munte purtând pantofi de piele!

Acolo, în timp ce øedeam lângæ acele izvoare liniøtitoare, urcând pe
acei munfli maiestuoøi øi mergând în væile munflilor pline de garofifle øi
crini, l-am auzit pe Dumnezeu vorbindu-ne într-un fel în care nu-l mai
auzisem niciodatæ înainte. Dupæ câteva zile de stat în locul acesta, vocea
Sa pærea incredibil de puternicæ øi spunea: “Jim øi Sally, pæræsifli trenul”.

Ne-am dat seama cæ a nu lua o decizie însemna de fapt o decizie. De
fiecare datæ când Dumnezeu ne conduce la o alegere, noi luæm o decizie,
chiar dacæ decizia este sæ nu facem nimic. Dumnezeu a spus: “Scapæ-fli
viafla; nu te uita înapoi… scapæ la munte” (Genesa 19:17).

Era nevoie de acfliune. Am decis în drum spre casæ cæ trebuie sæ
încercæm sæ træim aøa cum simfleam cæ Dumnezeu ne chema sæ træim.
Atunci când Dumnezeu a creat pe om, l-a aøezat într-o grædinæ pregætitæ
pentru el. Nu puteam træi în grædina Eden, dar simfleam cæ dacæ urma sæ
træim cât mai aproape de planul original al lui Dumnezeu, va fi mult mai
bine pentru viafla øi sænætatea noastræ fizicæ øi spiritualæ. Am decis sæ urmæm
chemarea lui Dumnezeu fæcutæ inimii noastre øi la fel ca øi Avraam, cu
mii de ani înainte, ne-am simflit asemenea peregrinilor urmând pe
Dumnezeul nostru spre fiara Promisæ.

Eram hotærâfli sæ punem planurile noastre în aplicare. Am scos casa øi
afacerea la vânzare. Apoi am luat o hartæ a Statelor Unite ale Americii øi
am cæutat încotro sæ mergem. Din start unele locuri ieøeau din calcul.
Nici unuia dintre noi nu ne plæcea clima umedæ øi toridæ a sudului.
Mai erau obiecfliuni øi cu privire la alte regiuni. Cæutarea s-a limitat
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în curând la trei zone geografice: partea superioaræ a Peninsulei
Michigan, nordul Maine-ului øi Pacific North west. Vizitasem Parcul
Naflional Glacier cu câfliva ani în urmæ øi ne simfleam atraøi de aceastæ
nestematæ a continentului.

În luna septembrie am vizitat iaræøi Montana øi ne-am uitat în mod
deosebit la locurile care înconjurau parcul. Eram îngrijorafli ca nu cumva
sæ construim într-un loc unde urma sæ fie construite øi alte case, fiind
nevoifli sæ ne mutæm din nou. În final, în partea de vest a parcului, am
descoperit una din cele mai frumoase væi sælbatice ræmase în partea
inferioaræ a celui de-al 48-lea stat. Se învecina la est cu Parcul Naflional
Glacier øi la vest cu munflii Whitefish.

Am observat cæ 98% din teren era în proprietatea guvernului federal. Era
evident cæ, deøi poate fiecare teren privat urma sæ fie folosit pentru construirea
de case, valea aceasta nu avea sæ fie ocupatæ niciodatæ. Privind unul la
celælalt, am aprobat amândoi. Ne-am gæsit valea. Vom veni în Montana!

Valea avea aproximativ 100 km de la nord la sud øi un râu minunat
curgea prin mijlocul ei. Populaflia întregii væi era de 175 oameni pe toatæ
aceastæ întindere. Exista numai o parcelæ de 16 hectare de vânzare. Agentul
imobiliar ne-a spus cæ era pusæ în vânzare de cinci ani! Aceasta era o
veste bunæ pentru cæ trebuia sæ ne vindem mai întâi casa înainte de a putea
cumpæra ceva. Dacæ acest teren nu fusese vândut timp de cinci ani, era foarte
probabil cæ va ræmâne tot aøa pânæ când ne vom vinde casa.

Nu erau prea multe perspective de locuri de muncæ în acea vale, dar
oricum planurile noastre nu includeau pentru început ca eu sæ muncesc.
Voiam sæ folosim ceva din vânzarea casei pentru a-mi putea permite sæ
stau acasæ cu soflia ca sæ o ajut la creøterea copiilor øi sæ am suficient timp
pentru a dezvolta o relaflie adeværatæ cu Dumnezeu. Eram siguri cæ
Dumnezeu ne conduce. Ne-am întors în Wisconsin cu planurile definitivate
pentru mutarea în Montana.

Planurile noastre pentru mutare luau formæ, dar prietenii øi familiile
noastre erau împotriva a ceea ce voiam sæ facem. Ideea în sine li se pærea
fanaticæ øi stupidæ.

Dar noi eram hotærâfli sæ îndepærtæm orice influenflæ care ne împiedica
de la o predare completæ øi deplinæ Dumnezeului nostru. Copiilor noøtri
voiam sæ le oferim cel mai bun cadru posibil pentru dezvoltare. Puteam
sæ le oferim ce era mai bun øi sæ-i pæzim de toate celelalte influenfle.
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Cei mai mari împotrivitori erau fraflii din biserica noastræ. “Standardele
voastre sunt mult prea înalte!”, spuneau ei. “Nu vefli rezista!” Într-un sens
anume, ceilalfli, din afara bisericii, aprobau mai mult ceea ce voiam sæ
facem decât o fæceau fraflii noøtri creøtini.

Nu eram fanatici. Nu doream decât sæ îndepærtæm lucrurile care ne
împiedicau sæ avem o relaflie mai strânsæ cu Dumnezeu. Doream sæ
eliminæm din viafla noastræ lucrurile care erau bune în aøa fel încât sæ le
putem obfline pe cele mai bune!

Planul de a cumpæra terenul acela neprelucrat avea unele consecinfle.
Cea mai importantæ era cæ trebuia sæ ne vindem casa pânæ în martie dacæ
voiam sæ construim o casæ care sæ fie gata de locuit pânæ la începutul
iernii. Dacæ întârziam mai mult, chiar øi cu constructori profesioniøti, am
fi fost în cursæ cu vremea. Dar martie a trecut færæ ca nimeni sæ vinæ sæ
vadæ casa noastræ, în ciuda publicitæflii fæcute. Nu puteam înflelege ce se
întâmplæ. Øtiam cæ Dumnezeu ne-a chemat øi øtiam cæ El a condus planurile
noastre dar acum eram tulburat. Prietenii øi rudele au început sæ ne ironizeze
øi încercau sæ ne convingæ de faptul cæ facem o greøealæ. Øi apoi, casa
noastræ nu a fost vândutæ la termenul nostru limitæ.

“Doamne”, am spus, “am înfleles eu greøit ceea ce vrei Tu?” În final,
am retras casa de la vânzare confuz øi descurajat.

La începutul lunii mai, am primit un telefon de la un agent imobiliar
care mi-a spus: “Am væzut cæ ai avut casa la vânzare acum câteva
sæptæmâni. Am un client care este interesat de acest gen de proprietate.
Pot sæ-l aduc sæ o vadæ pe a ta?”

“Sigur cæ pofli”, am spus. A venit cu un client foarte interesant care a
petrecut mult timp cu noi pentru a vedea casa, terenul øi echipamentul pe
care-l foloseam pentru a-l întrefline. Ne-a oferit 6.000 de dolari peste preflul
cerut de noi, cu condiflia sæ îi ræmânæ tractorul øi maøinile de tuns iarbæ. A
plætit preflul întreg pentru ele deøi erau folosite. Speranfla a renæscut. Din
nou, planurile noastre erau în miøcare.

Urmætorul lucru pe care trebuia sæ-l facem era sæ scoatem la vânzare
tot ce ne prisosea øi noi aveam o groazæ de lucruri care ne prisoseau!
Sally a stat acasæ pentru a se ocupa de vânzarea acestora în timp ce eu am
plecat în Montana pentru a cumpæra terenul!

Când am sosit la magazinul din Polebridge unde era singurul telefon
public pe o distanflæ de câfliva kilometri, am sunat la agentul de vânzæri
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imobiliare øi am aflat cæ terenul era încæ disponibil. “Mæ duc sæ mæ mai
uit o datæ la el øi apoi vin sæ-fli fac o ofertæ”, am spus eu.

Dupæ ce am examinat iaræøi proprietatea øi am simflit cæ îndeplineøte
nevoile noastre, m-am întors sæ dau telefon. Era ora 14:30.

“Îmi pare ræu”, spuse agentul, “dar terenul a fost vândut la ora 13:30.”
Nu puteam sæ cred! Øocat øi færæ sæ-mi vinæ sæ cred, am sunat-o pe

Sally pentru a-i spune øtirile. Apoi, descurajat, am mers pe un deal øi
m-am rugat. “Jim, urcæ-te în maøinæ øi condu cætre vale”, spuse Domnul.
Neavând altceva de fæcut, am întors cætre nord, spre Canada, simflindu-mæ
nefericit.

Aproape de capætul de nord al væii m-am trezit intrând pe drumul
cuiva, færæ nici mæcar sæ fiu sigur de ce fac aceasta. Un bætrân, era
afaræ  øi tundea ceea ce pærea a fi iarbæ, de fapt, tundea niøte buruieni.
“Cred cæ-l voi întreba despre teren”, mi-am spus. Aøa cæ m-am
apropiat øi i-am explicat ceea ce caut. Imediat, el a spus: “Pæi, îfli
vând terenul meu.”

“Este de vânzare?”, am întrebat.
“Acum este”, replicæ el.
Mi-a arætat terenul øi cabana de lemn cu suprafafla de 90 de metri

pætrafli. Încet, începuse sæ se facæ luminæ. Dumnezeu avea un alt loc ales
pentru noi. Am cumpærat acea cabanæ micæ cu 2 hectare de teren având ca
priveliøte Parcului Naflional Glacier øi ca vecini terenul Serviciului Forestier
al SUA. Abia mai târziu am înfleles cæ Domnul ne-a ferit de proiectul
construirii unei case. El ne-a adus la munte pentru a ne construi mai degrabæ
caracterul decât o casæ.

Când m-am întors la Wisconsin, toate lucrurile erau aranjate. Sally a
fost ocupatæ. A vândut lucruri în valoare de peste 10.000 dolari. Afacerea
era vândutæ. Detaliile acestei vânzæri aveau sæ ne cauzeze, totuøi,
inconveniente considerabile în viitorul apropiat. Cumpærætorul nu putea
sæ mæ înlocuiascæ cu un alt agent pânæ în luna octombrie. Condifliile
vânzærii au fost ca eu sæ acopær, cel puflin parflial, conducerea agenfliei
pânæ când un alt agent mæ va înlocui.

La începutul lunii august am pæræsit casa noastræ øi ne-am mutat în
cabana din Montana. Abia am avut timp sæ încep procesul aøezærii când a
trebuit sæ mæ întorc sæ conduc afacerea. Aceasta a însemnat sæ o las pe
Sally øi pe bæiefli sæ continue organizarea celei mai mici case pe care am
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avut-o vreodatæ. Îi era extrem de greu, nu numai pentru cæ trebuia sæ fie øi
mamæ øi tatæ, dar øi pentru cæ amândoi proveneam dintr-un mediu urban.
Mai træisem la flaræ, dar viafla noastræ era puflin diferitæ decât a celorlalte
mii de oameni care træiau acolo. Iat-o singuræ, în sælbæticie.

Am lucrat din greu la agenflie ca sæ recuperez øi sæ mæ întorc în Montana
pentru alte douæ sæptæmâni. Øi acolo, am muncit pe brânci, nu doar pentru
a ne instala, øi pentru a asigura rezerva de lemne pentru iarnæ. A fost tot
un du-te vino, o sæptæmânæ în Wisconsin, douæ sæptæmâni în Montana,
conducând 30 de ore non-stop la fiecare drum pânæ la epuizare.

În final, noul agent a venit sæ mæ înlocuiascæ øi astfel am fæcut ultimul
drum spre casa din Montana. Nu mai era nimeni! Asta m-a speriat, aøa cæ
am mers în josul drumului, la casa unor oameni cu care ne împrietenisem,
sæ væd dacæ ei øtiau ceva. Øi øtiau! Ei aveau grijæ de cei doi bæiefli ai noøtri.
Soflia mea, mi-au spus ei, a cedat datoritæ stresului øi era în oraø la doctor
având pneumonie. Au fost necesare trei luni pentru a-øi reveni complet.

Øi aøa am ajuns sæ fim împreunæ ca o familie, în cabana noastræ din
sælbæticie. Dupæ ce am plætit toate datoriile øi preflul terenului, ne-au mai
ræmas numai 18.000 de dolari. I-am împærflit în trei pærfli øi am decis cæ ar
trebui sæ træim cu câte 6.000 dolari pe an. Træiam simplu, færæ lucruri ca
prosoape de hârtie øi praf de curæflat. Nu ne puteam permite asemenea lux.

Apoi mi s-a întâmplat mie. Stresul sub care am træit în ultimele luni
øi-a cerut tributul. M-am îmbolnævit de pneumonie øi am fost bolnav,
chiar foarte bolnav pentru o lunæ. Eram atât de slæbit încât cu greu mæ
puteam ridica. Apoi, Sally øi-a rupt piciorul în trei locuri øi acestea
însemnau cheltuieli medicale.

Apa pentru casæ era pompatæ din fântânæ, dar vremea a devenit extrem
de rece øi fântâna a îngheflat pânæ la fund. Aveam doi copii mici øi nici un
pic de apæ în afaræ de cea pe care o topeam din zæpadæ. Pentru cæ nu
aveam apæ, a trebuit sæ folosim toaleta de afaræ. Færæ un aflux constant de
apæ øi deøeuri organice care sæ se descompunæ, tot sistemul de canalizare a
îngheflat. Acum nu mai puteam evacua nici mæcar puflina apæ pe care o topeam.

Maøina noastræ s-a stricat. Sally øi-a fracturat piciorul a doua oaræ øi
apoi øi-a rupt un deget la uscætorul maøinii de spælat a vecinilor. Am umplut
rezervorul de 2.000 de litri cu propan pe care-l foloseam drept combustibil
pentru generatorul nostru, ca în numai o sæptæmânæ o supapæ sæ se strice. Am
pierdut tot propanul într-un moment în care ne permiteam cel mai puflin.

O viaflæ de simplitate
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De ce se întâmplau toate acestea? Mai era Dumnezeu cu noi? Ne-am
mutat în munfli ca sæ-l gæsim pe Dumnezeu øi am avut numai probleme øi
necazuri încæ de la început. Înflelegeam încetul cu încetul cæ Satana încerca
sæ ne descurajeze øi sæ ne facæ sæ ne întoarcem iaræøi la civilizaflie unde
apa nu îngheaflæ, doctorii sunt aproape øi confortul abundæ. Am ajuns sæ
vedem cæ în toate aceste necazuri exista un mesaj pentru noi. Dacæ Satana era
preocupat ca noi sæ ne mutæm de aici, însemna cæ eram pe drumul cel bun.

Întreaga familie a înfleles cæ Satana încerca sæ ne distrugæ, dar dacæ
eram credincioøi, Dumnezeu urma sæ ne susflinæ. Încet dar sigur, iarna a
trecut. În sfârøit, a venit primævara øi cu ea repararea sistemului de apæ.
Am cærat toatæ iarna rufele øi le-am spælat în oraø øi acum Sally era
neræbdætoare sæ spele rufele acasæ. Habar n-aveam cæ sistemul de canalizare
era încæ îngheflat aøa cæ apa a ieøit peste tot. Dificultæflile deveniseræ un stil de
viaflæ aøa încât Sally øi bæieflii râdeau în timp ce cærau sacii de cereale øi
alte lucruri de valoare pentru a nu fi udate øi au început sæ facæ curat.

A luat ceva timp, dar am devenit înflelepfli øi am învæflat sæ prevenim
îngheflarea conductelor de apæ øi de asemenea sæ facem suficiente rezerve
de lemne pentru iarnæ.

Prietenii mei, viafla noastræ în sælbæticie nu ne-a salvat. Nu a fost ceva
magic. Dacæ afli fi putut avea posibilitatea sæ ne privifli în acest prim an, afli
fi væzut o familie care se lupta sæ se controleze pe sine însæøi. Am fæcut un
program øi am lucrat din greu pentru a îndeplini nevoile familiei noastre.
Eu øi soflia am pus deoparte timp special pentru noi în vederea vindecærii
relafliei noastre.

În sfârøit am avut control asupra timpului nostru. Având timp pentru
a ne gândi øi a reflecta, aceasta a devenit o ocazie sæ ne apropiem mai
mult de Dumnezeu. Dumnezeu folosea viafla în sælbæticie ca o unealtæ
pentru a ne aduce la El, færæ tulburærile unei viefli ocupate pe care o dusesem
în tofli aceøti ani. Curând, uneltele pe care Dumnezeu ni le-a dat –
planificarea timpului, liniøte, disciplina severæ a unui viefli simple øi
grandoarea creafliei Sale – au început sæ producæ un rezultat în familia
noastræ.

Am început sæ ne apropiem de Dumnezeu øi unul de celælalt. Dacæ
ne-afli fi cunoscut înainte øi apoi ne-afli fi vizitat în acest moment, afli fi
putut vedea începuturile unor rezultate ale bucuriei adunate în urma
deciziilor dificile pe care le-am luat. Afli fi spus, ca øi noi: “Se meritæ!”
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Mulfli væd nevoia unei schimbæri drastice, dar cât de puflini sunt capabili
sæ se elibereze de circumstanfle atenuante! Soflia unui pastor ne-a scris
recent: “Am ajuns la convingerea cæ trebuie sæ o iau mai încet, sæ-mi fac
un program, øi sæ petrec mai mult timp în rugæciune øi studiind Cuvântul
lui Dumnezeu. Soflul meu nu urma sæ mæ însofleascæ în aceastæ hotærâre.
Totuøi, am nevoie sæ fac acest angajament singuræ. Am înfleles conceptul
de bun, mai bun øi cel mai bun. Vreau cu adeværat sæ aleg ceea ce este cel
mai bun.

Am eøuat atât de lamentabil. Mæ simt prinsæ-n cursæ. M-am programat
ca instructor de Øcoala de Sabat øi responsabil cu aceasta, lider al misiunii
de evanghelizare pentru douæ biserici, coordonator pentru strângerea de
fonduri pentru douæ biserici, lider al departamentului de sænætate øi
temperanflæ, ajutor pentru comunitate, lider øi instructor al Øcolii Biblice
de Vacanflæ pentru douæ biserici øi câteodatæ editorul buletinului bisericii.

La acestea se adaugæ întâlnirile de lucru ale bisericii øi întâlnirile
pastorale la care particip cu soflul meu, în fiecare lunæ. De asemenea trebuie
sæ merg la seminarii pentru lideri øi alte øase întâlniri pastorale în fiecare
an împreunæ cu soflul meu plus întâlnirile de comitet la care trebuie sæ
particip pentru cæ am toate aceste slujbe în bisericile respective.

În timp ce scriu aceste lucruri, pare cæ este o nebunie sæ pofli avea un
asemenea program în lumina sfinflirii care trebuie sæ aibæ loc în propria
mea viaflæ øi în a-mi face øi datoriile din casæ la care soflul meu nu mæ ajutæ
în mod constant. De asemenea, eu am grijæ de finanflele casei øi-l ajut de
multe ori ca secretaræ. La ce sæ renunfl? De unde sæ încep? Viafla mea este
o continuæ goanæ dupæ sarcini neterminate øi oameni supærafli.”

Cine a aøezat asemenea poveri pe soflia pastorului? Cu siguranflæ cæ nu
Dumnezeu. Ea, pur øi simplu, a cæutat sæ îndeplineascæ aøteptærile celorlalfli.
Un creøtin înflelept a scris:

“Dumnezeu nu cere niciodatæ schimbæri complicate øi
pripite. Mulfli au adunat poveri pe care Bunul Tatæ ceresc nu
le-a pus asupra lor. Datorii pe care nu a intenflionat sæ fie
împlinite în detrimentul altora. Dumnezeu vrea ca noi sæ ne
dæm seama cæ nu glorificæm Numele Sæu când ne asumæm
atât de multe poveri care sæ ne suprasolicite øi sæ ne facæ sæ
devenim obosifli atât mintal cât øi emoflional, enervafli, agitafli
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øi cicælitori. Noi trebuie sæ purtæm numai responsabilitæflile
pe care Domnul ni le dæ, având încredere în El øi astfel sæ ne
pæstræm inima curatæ, încântætoare øi înflelegætoare (Ellen
White, Solii pentru tineret, p. 135).

Nu cu mult timp în urmæ, conduceam o serie de întâlniri, când, la
sfârøitul unei predici, o tânæræ mi-a dat un bileflel pe care scria: “Sun-o pe
Maria imediat!” Maria era o prietenæ apropiatæ a familiei, cu care nu mai
vorbisem de ani de zile. O, poate cæ am mai vorbit, dar n-am stat de vorbæ,
adicæ o conversaflie adeværatæ, de ani de zile. De ce m-ar fi cæutat Maria
într-un alt stat cu un asemenea mesaj? În cinci minute, am sunat-o. A ræspuns
soflul ei. “Slavæ Domnului cæ ai sunat! Maria vrea sæ vorbeascæ cu tine!”

“Ce s-a întâmplat, John?”
“Nu-fli pot spune, Jim. O las pe Maria sæ o facæ.”
Maria plângea. “Jim, sunt atât de recunoscætoare cæ ai sunat. Tocmai

am venit de la doctor. El mi-a spus sæ-mi fac testamentul. Mi-a spus cæ
sunt un caz nefericit. Pot veni sæ stau cu voi o lunæ? Am nevoie de ajutor!”

“Bine, vino!”
“Eøti sigur? Nu vrei sæ te rogi cu privire la aceasta? Credeam cæ te

rogi pentru orice, înainte.”
“Maria, mæ rog pentru aceasta de zece ani. Nu trebuie sæ mæ mai plec

în genunchi. Am urmærit viafla ta. Am væzut ceea ce fli s-a întâmplat. Aceasta
este un ræspuns la rugæciunile mele. Te iau de la garæ. Vino!”

Când a venit, Maria avea ræni ce sângerau, celule precancerigene,
anemie øi era aproape de o cædere fizicæ øi nervoasæ cum nu mai væzusem
niciodatæ. Avea 46 de ani øi mâinile ei nu se puteau opri din tremurat.
Ochii ei aveau o privire pierdutæ. Am luat-o în mica noastræ cabanæ de
munte øi am aøezat-o în camera de oaspefli.

Ce se întâmplase cu prietena noastræ? Am crescut în acelaøi oraø, pe
aceeaøi stradæ. Ea a fost prinsæ de, nu vreau sæ-l numesc “vis” ci, mitul
american. Lucra 14 ore pe zi, 6 øi chiar 7 zile pe sæptæmânæ. Voia sæ
gæseascæ acea casæ de vis. Apoi a dorit sæ o mobileze cu mobilæ elegantæ.
Viafla a început sæ o controleze pe ea. O distrugea. A fost nevoie de doctor
pentru a o trezi!

Visul american modern este un mit, dar mitul nu existæ numai în
America. El existæ øi în Australia, Noua Zeelandæ, Marea Britanie, peste
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tot în Europa, Japonia, Brazilia øi peste tot în lume. Oamenii sunt prinøi
de el øi le distruge vieflile.

I-am spus Mariei: “Nu vrem sæ-fli flinem o predicæ. Noi avem un
stil de viaflæ diferit de al tæu. Pofli participa la tot ce vrei øi pofli sæ
refuzi tot ce vrei.” Întreaga noastræ familie a început sæ o ajute øi ea a
participat cu noi la programul nostru zilnic. A participat la momentele
de închinare de dimineaflæ øi de searæ. A cântat cu noi. A mers la
plimbare cu noi, a mâncat ce mâncæm noi, a jucat marroco øi domino
cu bæieflii seara øi a participat cu familia mea în momentele pentru
citit. (Marroco este un joc în care se folosesc mai multe befliøoare de
plastic de diferite culori. Acestea se împræøtie unele peste altele øi
apoi trebuie sæ le ridici unul câte unul færæ sæ le miøti pe celelalte.
Fiecare culoare are un anume numær de puncte. Câøtigæ cel care ia
mai multe befliøoare, cu valoarea cea mai mare, færæ sæ le miøte pe
celelalte - nota trad.).

Soflia mea, fiind asistentæ medicalæ, a îngrijit-o øi starea sænætæflii ei
s-a îmbunætæflit. Oprindu-se din goana lumii acesteia, în inima ei a renæscut
dorinfla pentru a-L cunoaøte pe Dumnezeu. La sfârøitul celor 30 de zile, ea
mi-a spus: “Øtii, Jim, pot rezuma øederea mea cu familia ta în trei cuvinte:
puflin, înseamnæ mult”.

Noi aveam o casæ mai micæ decât avea ea. Aveam câteva mobile, mai
pufline haine, mai puflin garaj, mai puflin din ceea ce lumea aceasta oferæ,
dar aveam mai mult din ceea ce lumea nu ne poate oferi niciodatæ. Aveam
dragoste în casa noastræ. Aveam toværæøie. Aveam timp unii pentru ceilalfli.
De aceea a spus ea, “puflin înseamnæ mult”. Aø vrea ca acest comentariu
sæ fie spus despre fiecare cæmin creøtin.

Parcæ aud pe cineva spunând: “Viafla simplæ este grea øi plictisitoare,
Jim.” Grea, poate cæ da, dar plictisitoare? Chiar în fafla uøii din spatele
casei am væzut elani. Lupii încæ stræbat liberi pædurea. Urøii grizzly
cælætoresc færæ sæ se ascundæ în aceste pæduri primitive. Într-o zi, în timp
ce întindeam rufele pe frânghie, am simflit un ghiont puternic în spate în
timp ce un cerb uriaø øi-a bægat nasul în buzunarul de la spate, cæutând
micuflii biscuifli cu care-i hrænim uneori. Am avut posibilitatea
binecuvântatæ de a îmblânzi o ursoaicæ. Ne permitea sæ o mângâiem øi
chiar se suia în leagænul pe care l-am fæcut împreunæ cu bæieflii! A câøtiga
prietenia animalelor sælbatice este o micæ parte din cer! Nu este mai bine

O viaflæ de simplitate
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decât în Disneyland? Øi când te apropii de naturæ, te apropii mai mult de
Dumnezeul naturii.

Bæieflii mei nu se plictisesc niciodatæ. Tot ceea ce trebuie sæ facem
este sæ spunem, da. Da, îfli pofli lua rucsacul, pofli merge cu barca øi
pofli merge sæ schiezi! Pofli sæ urmæreøti un elan, pofli sæ te caflæri pe
munte, øi sæ faci rapel! Da, pofli explora pædurile! Da, da, da! Øi da,
vom merge øi noi cu voi. (rapel = coborâre, în alpinism, a unui perete
abrupt, printr-un sistem de coardæ dublæ. Nota trad.)

Copiilor din alte medii li se spune mereu nu, nu, nu! Rebeliunea se
instaleazæ. Este mult mai bine sæ locuieøti acolo unde copiii au de ales
între opfliuni acceptabile.

Apropo, simplitatea este o disciplinæ aspræ, dar nu este un soi de
legalism. Facem aceasta împreunæ cu Hristos pentru a-L aduce pe El în
cæsnicia øi familia noastræ. Nu este o nouæ reformæ pe care o urmæm,
gândind cæ suntem cei salvafli pentru cæ træim viafla cea mai simplæ din
lume. Hristos a træit o viaflæ simplæ øi El este modelul nostru. Simplitatea
tæcutæ a primilor 30 de ani din viafla lui Isus, L-a pregætit pentru cei trei
ani øi jumætate plini de slujire activæ.

Ce îfli spune Duhul Sfânt? Îfli spune, “pæræseøte trenul”? Dumnezeu a
promis, “poporul meu va locui în locuinfla pæcii, în case færæ grijæ øi în
adæposturi liniøtite” (Isaia 32:18).

Trebuie sæ ne întoarcem sæ gæsim odihna, sæ gæsim legætura cu
Dumnezeu. Când experimentæm aceastæ liniøte øi încredere, vom øti cæ
Dumnezeu este cu noi în fiecare moment øi secundæ a zilei. Dacæ vrem sæ
gæsim aceastæ legæturæ vie øi vitalæ cu Isus Hristos, trebuie sæ avem o
viaflæ liniøtitæ. Trebuie sæ o simplificæm. “În liniøte øi odihnæ va fi mântuirea
voastræ, în seninætate øi încredere va fi tæria voastræ” (Isaia 30:15).

Nu tofli suntem chemafli sæ ne mutæm în sælbæticie, dar tofli suntem
chemafli sæ avem experienfla pustiei cu Dumnezeu. Pofli începe acolo unde
eøti, simplificându-fli viafla øi fæcându-fli timp pentru Dumnezeu øi familie.
Nu sunt necesare abilitæfli speciale sau sume mari de bani pentru a realiza
acest lucru, ci numai hotærârea de a avea aceastæ experienflæ.

Textul din Isaia se terminæ cu un comentariu trist, “dar n-afli voit”.
Prieteni, nu trebuie sæ se spunæ acest lucru despre noi. Væ rog, nu læsafli sæ
se spunæ aøa ceva despre voi! Astæzi este ziua, acum este momentul.
Scæparea este la Dumnezeu øi la El pofli sæ gæseøti odihnæ.
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“Alegefli astæzi cui vrefli sæ-i slujifli.”
(Iosua 24:15 p.p.)

Eforturile noastre de a simplifica viafla au dat rezultate uimitoare.
Preocupærile øi distracfliile vieflii au fost eliminate. Dar numai aceste lucruri
nu erau suficiente pentru a ne aduce fericire øi pace veønicæ. Øtiam cæ
Dumnezeu ne-a condus într-un loc retras cu scopul principal de a creøte
spiritual. Deøi am studiat concepte teologice complexe câfliva ani, studiile
mele n-au produs niciodatæ schimbærile de caracter pe care doream sæ
le fac în viafla mea. Eram încæ sub impresia ideii greøite cæ o mai mare
cunoøtinflæ, o înflelegere mai completæ øi perfect teologicæ era tot ceea
ce aveam nevoie pentru a produce o transformare în viafla mea.

Cu aceste idei în minte, am parcurs cinci cærfli scrise de cei mai
cunoscufli øi respectafli cinci teologi. Aici, în sælbæticie, am avut în sfârøit
timpul øi posibilitatea sæ obflin o cunoøtinflæ care sæ mântuiascæ. Am început
sæ citesc cu mare râvnæ. Când am terminat ultima carte, eram mai confuz
ca niciodatæ. Era limpede cæ nici unul dintre cærturarii de frunte nu era de
acord cu celælalt. Dacæ ei nu puteau înflelege øi nu puteau fi de acord
asupra Evangheliei, ce øanse aveam eu?

Øtiam în stræfundul inimii mele cæ Evanghelia nu putea fi aøa de
complicatæ precum o fæcuseræ oamenii. Rafliunea îmi spunea cæ adeværata
Evanghelie mæ putea salva din locurile øi situafliile din viaflæ unde puterea
voinflei s-a dovedit a fi neputincioasæ. Aceastæ Evanghelie îmi va da puterea
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cu care sæ-mi controlez sentimentele, gândurile øi dorinflele. Datoritæ
cælæuzirii Domnului am fæcut multe schimbæri în viafla mea øi totuøi încæ
aveam nevoie de pace cu Dumnezeu. Încæ mai speram în asigurarea deplinæ
a mântuirii.

Aøa cum spuneam mai devreme, vieflile noastre la oraø erau mult prea
complicate, prea ocupate. Abia dupæ ce ne-am mutat în sælbæticie am
început sæ vedem cæ teologia noastræ suferea de exact aceeaøi problemæ
care a fost o plagæ pentru viafla noastræ în civilizaflie. Era timpul, ca din
nou sæ simplificæm.

Am mers iaræøi la Biblie cu rugæciune. De data aceasta nu am vrut sæ
gæsesc argumente pentru vreo poziflie doctrinaræ sau sæ înfleleg unele
doctrine. Am venit la Cuvântul Domnului ca un pæcætos care are nevoie
de salvare. Øtiam cæ dacæ nu descopær o experienflæ mai bunæ, mai profundæ,
mai vie, capabilæ de a-l salva pe Jim Hohnberger, eram pierdut! Când
m-am apropiat de Biblie cu acest spirit umil øi gata sæ învæfl, aceasta a
devenit o fântânæ vie. Din paginile ei flâønea mesajul Evangheliei care era
la fel de simplu øi avea aplicaflie pentru viafla mea la fel de practic ca øi
stilul de viaflæ din sælbæticie la care ne-a chemat Dumnezeu sæ træim.

Biblia m-a învæflat un mesaj care, în forma sa cea mai simplæ, are de a
face cu decizii simple, hotærâte, de fiecare zi. Aceste decizii, luate
împreunæ, compun întreaga lungime øi læflime a experienflei creøtine. Este
privilegiul meu ca în acest capitol sæ împærtæøesc cu voi aceste decizii
care mi-au transformat viafla atât de mult.

Unii s-ar putea plânge cæ am simplificat prea mult Evanghelia. Chiar
nu cred cæ acest lucru este posibil. Evanghelia ar trebui sæ fie prezentatæ
atât de simplu încât øi copiii s-o poatæ înflelege.

Alflii ar putea sæ mæ acuze cæ învæfl mântuirea prin fapte. Nimic n-ar
putea fi mai departe de adevær! Înainte de a descoperi adeværata Evanghelie,
am petrecut întreaga mea viaflæ “creøtinæ” încercând sæ fiu bun, sæ mæ
schimb singur, prin propria mea putere. Am înfleles clar zædærnicia unei
astfel de experienfle. Cu toate acestea, nu mi-e ruøine de Evanghelia lui
Hristos, care nu numai cæ poate, dar va produce schimbæri în viafla fiecærui
bærbat, femeie sau copil care o acceptæ. Aceste schimbæri sunt roada
Evangheliei.

Cei care se opun faptului cæ pofli asculta cu adeværat øi sæ faci fapte
bune nu au gustat niciodatæ harul øi nu au experimentat niciodatæ o putere
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din afara lor. Aceastæ putere “poate sæ væ pæzeascæ de orice cædere øi sæ væ
facæ sæ væ înfæfliøafli færæ prihanæ øi plini de bucurie înaintea slavei Sale”
(Iuda 24).

Dacæ eøti înclinat sæ fii critic, nu vei privi cu bunævoinflæ peste paginile
ce urmeazæ. Dar dacæ eøti, ca øi mine, doritor dupæ ceva mai bun decât
ceea ce ai experimentat pânæ acum, dacæ vrei o asigurare fermæ a mântuirii,
nu doar termeni teologici ameflitori, dacæ vrei sæ fii împæcat cu Dumnezeu
øi pace cu tine însufli, atunci citeøte aceste pagini øi exploreazæ cu mine
aceste alegeri.

*     *     *

Totul a pornit de la un bærbat proaspæt cæsætorit øi soflia sa. Pe
când stæteau în sala de aøteptare a aeroportului Salt Lake City în
aøteptarea zborului, citeau liniøtifli din Biblia aøezatæ pe picioare.
Bærbatul era un pastor evanghelic de curând hirotonit øi sinceritatea
øi zelul sæu erau evidente. Era un cuplu uøor de observat, erau
îndrægostifli unul de celælalt însæ Biblia aceea deschisæ îi fæcea deosebifli
de ceilalfli cælætori.

Al, un om de afaceri, mormon devotat, i-a observat øi el. Stætea în fafla
lor, puflin mai departe, în timp ce aøtepta acelaøi zbor. I-a urmærit cât a
putut de discret, abætându-øi privirea dacæ ei se uitau în direcflia sa. Al era
un om de afaceri foarte prosper øi n-ar fi vrut sæ fie considerat nepoliticos,
uitându-se lung la cineva. Într-un târziu, øi-a dat seama cæ aceøtia au
observat interesul sæu faflæ de ei de ceva vreme. Deodatæ, Biblia s-a închis,
tânærul s-a ridicat øi s-a îndreptat spre acest stræin a cærui atenflie ei au
atras-o atât de limpede.

Al vizitase familia mea doar cu câteva luni înainte. Era un om de
afaceri de succes în vestul Montanei, nu foarte departe de locul în care
locuim noi. A venit la noi cu doi tineri misionari. Am presupus cæ vizita
lor avea ca scop sæ mæ læmureascæ cu privire la mormonism, dar se pærea
cæ Dumnezeu avea alte planuri.

Al a devenit atât de încântat de stilul nostru de viaflæ, flinta noastræ cu
privire la stilul de viaflæ de la flaræ øi felul în care înflelegem Evanghelia,
încât noi doi ne-am apropiat în acest timp, punând bazele unei prietenii
de duratæ. Cei doi misionari erau tæcufli øi stingheri, cu greu spunând ceva,

Mai multe alegeri
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iar Al, submina motivul vizitei lor prin interesul sæu faflæ de religia noastræ.
Am descoperit în Al un bærbat deosebit, un gânditor independent cæruia
nu-i era teamæ sæ-øi examineze propriile crezuri øi valori. Aceastæ træsæturæ
raræ m-a fæcut sæ-l apreciez øi m-am hotærât sæ flin legætura cu el ori de
câte ori era posibil.

Trecând pe lângæ biroul lui într-o zi, am vrut sæ-l vizitez. Era fericit cæ
mæ vedea øi dupæ ce ne-am salutat reciproc, el a început sæ-mi spunæ
experienfla sa de la aeroport.

“Scuzafli-mæ, domnule!” spuse tânærul pastor când se apropie de Al.
“N-am putut sæ nu observæm privirile dumneavoastræ. Pot sæ væ pun o
întrebare?”

“Cu siguranflæ”, ræspunse Al, în timp ce în sine îi pærea ræu pentru cæ
deranjase tânærul cuplu.

“Domnule, dacæ avionul nostru se va præbuøi înainte de a ajunge la
destinaflie øi tofli vom muri, vefli fi sigur cæ vefli fi mântuit?”

“Cred cæ da”, ræspunse prietenul meu.
“Asta nu este suficient”, spuse tânærul bærbat. “Trebuie sæ øtifli! Acum

voi repeta întrebarea. Dacæ vefli muri astæzi, vefli fi mântuit?”
“Nu øtiu”, a fost ræspunsul cinstit al lui Al.
“Ascultafli”, spuse pastorul, dând paginile Bibliei sale. Citi Ioan

3:15,16: “pentru ca oricine crede în El sæ nu piaræ, ci sæ aibæ viafla veønicæ.
Fiindcæ atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cæ a dat pe Singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El, sæ nu piaræ, ci sæ aibæ viafla veønicæ.”
Ioan 6:47: “Adeværat, adeværat væ spun, cæ cine crede în Mine are viafla
veønicæ.” Øi în final, Ioan 11:25: “Eu sunt învierea øi viafla. Cine crede în
Mine, chiar dacæ ar fi murit, va træi.” “Vedefli”, spuse el triumfætor, “acum
dacæ vefli muri astæzi, vefli fi mântuit?”

“Da, cred asta”, spuse Al.
“Atunci”, spuse tânærul devenind vioi, “suntefli un creøtin øi vefli avea

viafla veønicæ”.
“Øtii”, îi spuse Al tânærului, “îfli admir entuziasmul. Un astfel de

entuziasm aveam øi eu când mergeam în misiune”.
“Misiune!” spuse tânærul cu o voce stridentæ. “Mergeafli în misiuni?

De ce, suntefli mormon?, întrebæ el dezgustat.
“Da”, spuse Al, tulburat de schimbarea bruscæ.
“De ce nu mi-afli spus cæ suntefli mormon?”
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“Nu ai întrebat.”
“Îmi pare ræu”, spuse pastorul, dar mormonii nu vor fi în cer”. Cu

aceste cuvinte, s-a întors øi a plecat.
Pe când termina de povestit, Al s-a întors încet spre mine øi zise:

“Jim, sunt confuz. Pofli sæ mæ læmureøti în legæturæ cu acest subiect?”
“Voi încerca”, am ræspuns. Era clar cæ Al nu era preocupat de felul

nedrept øi plin de prejudecæfli cu care a fost tratat. Era suficient de inteligent
sæ ignore prejudecata tânærului. Al se lupta cu problema mai profundæ
despre cum sæ øtii cu adeværat, dacæ eøti mântuit sau nu.

“Doamne,” m-am rugat eu în gând, “dæ-mi înflelepciunea øi cuvintele
care sæ mulflumeascæ acest om. Ajutæ-mæ sæ trec de barierele care sunt
între noi datoritæ prejudecæflilor doctrinale øi apartenenflei
denominaflionale”. Pe când mæ întorceam spre Al sæ-i dau un ræspuns,
i-am spus: “Pofli sæ-mi dai o foaie ca sæ-fli pot ilustra?” Al mi-a dat o
bucatæ de hârtie. Am luat pixul øi am început.

“Al, viafla unui creøtin nu este alcætuitæ din doctrine, crezuri, reforme
sau calitate de membru, nici mæcar din credinfle. Viafla de creøtin este
formatæ din alegeri. Când Dumnezeu ne descoperæ un adevær sau ne
lumineazæ înflelegerea, întotdeauna vine cu o alegere. Noi trebuie sæ alegem
sæ acceptæm voinfla lui Dumnezeu sau sæ o respingem. Când predau lui
Dumnezeu toate alegerile mele conøtiente, atunci sunt al Lui.

Sæ spunem, pentru a ilustra, cæ viafla de creøtin este alcætuitæ în total
din 100 de alegeri”, am spus, scriind numærul pe hârtie. “Îfli aduci aminte
de tâlharul de pe cruce?”, l-am întrebat, privindu-l.

El încuviinflæ, aøa cæ am continuat. “Acel tâlhar nu øtia mai nimic
despre viafla de creøtin. Este posibil sæ fi fost conøtient numai de câteva
din alegerile care compun viafla de creøtin, sæ zicem zece. Dar pentru aceste
zece alegeri conøtiente, era complet predat lui Dumnezeu. Hristos i-a putut
oferi mântuirea nu datoritæ cunoøtinflelor lui deosebite, ci pentru cæ tâlharul
a ales sæ se predea lui Dumnezeu în TOATE alegerile sale conøtiente.
Dacæ ar fi træit mai mult, ar fi avut posibilitatea sæ avanseze în experienfla
creøtinæ øi alegerile sale ar fi fost mai profunde øi mai largi pentru a
cuprinde întreaga gamæ a vieflii creøtine. Mai era øi Caiafa, marele preot
evreu, care voia sæ-L omoare pe Isus. El era conøtient de multe adeværuri
din Cuvântul lui Dumnezeu. Avea multæ luminæ øi asta-i dædea poate 70
de alegeri,” am spus în timp ce scriam numærul pe hârtie. “Cu toate acestea,

Mai multe alegeri
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sæ spunem cæ øi-a manifestat libertatea de alegere, predând lui Dumnezeu
numai în 50 din alegerile sale conøtiente. El avea mai multe alegeri, predase
lui Dumnezeu mai multe alegeri decât tâlharul, dar în ciuda marii sale
cunoøtinfle øi predærii mai multor alegeri, el era ræzvrætit faflæ de Dumnezeu.
Dacæ el ar fi fost pe cruce în locul tâlharului, Isus nu ar fi putut sæ-i dea o
asigurare deplinæ a mântuirii. De ce? Pentru cæ nu a predat toate alegerile
sale conøtiente øi nu øi-a supus voinfla complet lui Dumnezeu, pe când
tâlharul a fæcut-o.”

“Al”, i-am spus, “crezi cæ Isus a venit pe pæmânt ca sæ plæteascæ în
locul tæu, preflul pentru pæcatele tale?”

“Da, cred”.
“Îl iubeøti pe Dumnezeu cu toatæ inima ta øi cu toatæ mintea øi cu tot

sufletul?”
“Da, îl iubesc”.
“Atunci”, i-am spus, “l-ai acceptat pe Isus ca înlocuitor al tæu. Acest

lucru este bun, dar nu este de ajuns. Trebuie sæ-L ai pe Isus ca Domn al
vieflii tale. În acest moment, ai predat complet lui Dumnezeu toate alegerile
conøtiente? Eøti împæcat cu Dumnezeu?”

“Nu, nu sunt”, ræspunse Al în øoaptæ.
“Atunci nu L-ai acceptat pe Hristos ca Domn al tæu øi færæ a-L accepta

ca Domn, dorinfla ta de a-L avea ca Salvator nu este suficientæ pentru a-fli
aduce împæcarea cu Dumnezeu în aceastæ viaflæ øi nici mântuirea pentru
viafla viitoare. Pentru cæ cele douæ sunt inseparabile!”

“Vezi, Al, viafla creøtinæ nu are atât de mult de a face cu cât de mult
øtii sau cât de activ eøti, ci cu predarea, în acest moment, tuturor alegerilor
conøtiente, voinflei lui Dumnezeu. Toate alegerile conøtiente ale tâlharului
de pe cruce au fost predate. De aceea, el era 100% al lui Dumnezeu, chiar
dacæ mai erau domenii în viafla sa care aveau nevoie de schimbare, dar de
care nu era conøtient.”

“Dar, Al, dacæ un om, oricare om, se opune în mod persistent øi
încæpæflânat, chiar øi într-un singur domeniu al vieflii, aceastæ rezistenflæ îl
va conduce în cele din urmæ sæ se alæture marii revolte împotriva lui
Dumnezeu, începutæ de însuøi Satana. Nu conteazæ cât de mult dorim ca
Isus sæ fie Mântuitorul nostru, nu conteazæ cât de mult simflim cæ inimile
noastre sunt cuprinse de dragoste pentru El, rezistenfla continuæ faflæ de
conducerea Sa într-un sfârøit ne va distruge, ca øi pe Lucifer.”
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“Înfleleg, Jim. Asta nu am înfleles eu pânæ acum”, spuse Al, luptându-se
vizibil cu acceptarea noii perspective. “Mulflumesc.”

Conversaflia mea cu Al s-a încheiat acolo, dar putem învæfla mai multe
din acea istorisire biblicæ. În aceeaøi zi, alfli doi oameni au fæcut alegeri
din care putem învæfla. Primul a fost Petru. El a fost cu Isus aproape tot
timpul slujirii Sale. A avut ocazii deosebite øi lumina adeværului i-a fost
descoperitæ. Deøi era un simplu pescar, legætura sa cu Isus i-a oferit la fel
de multe alegeri ca øi marelui preot. Øi Petru predase majoritatea lor. Însæ,
în unele mici domenii, nu le predase. Înælflarea de sine, cultivarea mândriei
naflionale øi încrederea încæpæflânatæ în propriile puteri nu erau predate lui
Dumnezeu. Øi aøa s-a trezit spunând cæ nici mæcar nu-L cunoaøte pe Isus.
El era ucenicul lui Hristos øi a dat greø pentru cæ nu øi-a predat toate
alegerile conøtiente.

Isus este celælalt om care a avut de luat decizii în acea zi. În luarea
deciziilor, a demonstrat numai supunere øi predarea voinflei Tatælui Sæu.
Lupta este evidentæ în rugæciunea Lui cætre Tatæl, în grædina Ghetsemani.
“Tatæ, dacæ este cu putinflæ, depærteazæ de la Mine paharul acesta! Totuøi
nu cum voiesc Eu, ci cum voieøti Tu. Tatæ, dacæ nu se poate sæ se
îndepærteze de Mine paharul acesta, færæ sæ-l beau, facæ-se voia ta!” (Matei
26:39.42)

Øi El a trebuit sæ aleagæ aøa cum trebuie sæ alegem øi noi. Dacæ vom
adopta atitudinea lui Isus, “nu cum voiesc eu, ci voia Ta sæ se facæ”, vom
fi conduøi sæ alegem corect chiar dacæ nu ne place.

Aici se poticnesc mulfli øi gæsesc cæ viafla de creøtin este dificilæ dar, a
deveni creøtin nu este o decizie luatæ o datæ pentru totdeauna ci mai degrabæ o
alegere continuæ, de a te preda lui Dumnezeu pe deplin.

În fiecare zi træiesc cu Isus. fiinta mea este sæ fac voia Sa, sæ merg pe
drumul Sæu. Mulfli încearcæ sæ împlineascæ acest lucru prin propria lor
putere. Mulfli îøi etaleazæ voinfla lor puternicæ øi scrâønesc din dinfli hotærâfli
sæ træiascæ o viaflæ de creøtin. Întotdeauna sfârøesc înfrânfli.

Cum este atunci posibil sæ træieøti în fiecare zi, în fiecare oræ, în fiecare
moment pentru gloria lui Dumnezeu? Este foarte simplu. Trebuie sæ træim
ca Isus. În fiecare dimineaflæ, Isus a petrecut timp cu Dumnezeu. Øi noi
trebuie, sæ ne luæm timp, sæ ne oferim lui Dumnezeu, sæ ne predæm Lui în
fiecare dimineaflæ. Nu trebuie sæ fie un lucru fæcut în grabæ, ci trebuie sæ
fie suficient timp pentru a ne permite sæ comunicæm cu Dumnezeu øi sæ

Mai multe alegeri
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ascultæm cu atenflie ceea ce vrea sæ ne spunæ fiecæruia. Dumnezeu ne
vorbeøte prin Biblie, naturæ, providenflæ øi prin gânduri. Dupæ comunicarea
cu Tatæl nostru, asigurându-ne cæ nimic nu ne împiedicæ sæ auzim vocea
Sa, putem sæ fim siguri cæ El ne va conduce.

Când pæræsim locul nostru liniøtit de devofliune, este esenflial sæ-L luæm
pe Dumnezeu cu noi pentru a comunica cu El în timpul zilei. Trebuie sæ
învæflæm sæ întrebæm, “Doamne, ce vrei sæ fac?” (Faptele Apostolilor 9:6).
Dumnezeu vrea sæ øtim cæ nu suntem singuri. Avem nevoie de ajutor
dintr-o sursæ exterioaræ nouæ la începutul zilei øi apoi de-a lungul întregii
zile. Aøa învæflæm sæ fim sensibili la atenflionærile Duhului Sæu Sfânt øi sæ
învæflæm sæ predæm voinfla noastræ pentru a face întotdeauna voia Sa, ceea
ce înseamnæ cæ “… Hristos træieøte în mine”(Galateni 2:20).

Dar atunci vin ispitele, probabil aceleaøi ispite la care am cedat mereu
înainte. Adesea, am strâns din dinfli øi am încercat sæ rezistæm ispitei pânæ
fie am cedat, fie ne-am forflat sæ ascultæm. Nu existæ pace sau bucurie
într-o astfel de experienflæ. Prieteni, adeværatul conflict al ispitelor apare
în inimæ. Trebuie mai întâi sæ decid dacæ vreau sæ ræmân supus lui
Dumnezeu. Când predau alegerile mele, atunci eul moare, victoria este
câøtigatæ øi Dumnezeu oferæ toatæ puterea de a întâmpina ispita.

Aceastæ experienflæ este grea pentru cæ eul trebuie sæ moaræ, dar este
singura cale prin care avem pace øi bucurie ca øi creøtini!

Acum, alegerile nu-mi aduc nici un merit înaintea lui Dumnezeu. Nu
sunt mântuit de alegerile mele. Chiar øi dorinfla de a lua decizia de a mæ
preda lui Dumnezeu este un dar al harului Sæu. Mântuirea este în totalitate
darul lui Dumnezeu øi totuøi, aceastæ alegere de a mæ preda îi permite lui
Dumnezeu sæ aibæ libertatea de a face transformarea vieflilor noastre prin
slujirea harului Sæu asupra inimii omeneøti.

Este extrem de important sæ înflelegem aceasta, pentru cæ cei mai mulfli
care au primit numele de creøtini, træiesc un amalgam ciudat, de Hristos øi
sine, certându-se pentru conducerea vieflii. Acest tip de creøtinism are
suiøuri øi coborâøuri. Naøterea din nou îi permite lui Dumnezeu, ca din
momentul acela, sæ fie singurul conducætor al vieflii. Când acest amalgam
ia sfârøit, sufletul îøi gæseøte pace. Abia atunci învæflæm adeværul despre
mântuire øi limbajul cerului, care este de fapt cum sæ-I permit lui Hristos
accesul complet la toate deciziile mele øi apoi prin harul Sæu, printr-o credinflæ
vie, sæ spun DA lui Dumnezeu øi NU eului.
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Fiecare decizie la care suntem conduøi ne oferæ ocazia de a alege sæ
predæm voinfla øi firea noastræ lui Dumnezeu. Biblia vorbeøte despre aceasta
ca fiind moartea eului. Hristos a ilustrat-o în felul urmætor: “dacæ græuntele
de grâu, care a cæzut pe pæmânt, nu moare, ræmâne singur; dar dacæ moare,
aduce multæ roadæ” (Ioan 12:24).

Cum creøte grâul? Trebuie sæ fie îngropat într-un mormânt, ca sæ
spunem aøa, øi pentru restul vieflii acestei plante puterea sa vine din acest
mormânt. Creøtinii trebuie sæ træiascæ în acelaøi fel, înrædæcinafli în Calvar
– nu doar sæ fie de acord cu Calvarul, ci sæ devinæ o realitate a vieflii lor.

Nu, noi nu putem muri asemenea lui Isus pentru pæcat, dar putem sæ
murim faflæ de pæcat. Pavel a scris despre aceasta în Galateni 2:20: “Am
fost ræstignit împreunæ cu Hristos øi træiesc… dar nu mai træiesc eu ci
Hristos træieøte în mine øi viafla, pe care o træiesc acum în trup, o træiesc în
credinfla în Fiul lui Dumnezeu.”

Pavel scrie, de asemenea, “eu mor zilnic” (1Corinteni 15:31 – versiunea
NIV. Versiunea româneascæ traduce cu alt sens acest text – nota trad.).
desigur cæ Pavel nu murea în mod literal în fiecare zi, dar el se referea la
adeværata experienflæ creøtinæ în care trebuie sæ murim faflæ de eu în fiecare
zi. Suntem încurajafli sæ “ne socotim morfli faflæ de pæcat øi vii pentru
Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:11).

Decizia de a da eul la moarte øi supunerea faflæ de voinfla lui Dumnezeu
este foarte bine ilustratæ în Scripturæ. Poate cæ 2Corinteni 4:11 o exprimæ
cel mai bine: “Cæci noi cei vii, totdeauna suntem dafli la moarte din pricina
lui Isus, pentru ca øi viafla lui Isus sæ se arate în trupul nostru muritor.”
Acesta este adeværatul creøtinism. Sæ mæ explic:

Într-o dimineaflæ rece de iarnæ, nu cu mult timp în urmæ, m-am trezit
la ora obiønuitæ øi am petrecut mai mult de douæ ore în studiu biblic øi
rugæciune. L-am cæutat pe Dumnezeu în dimineafla aceea, cunoscându-mi
slæbiciunile mele øi realizând cæ experienfla zilei de ieri nu mæ va salva
din încercærile de astæzi. De altfel, în fiecare dimineaflæ, chiar înainte de
micul dejun, ne întâlnim pentru a ne închina lui Dumnezeu ca øi familie,
pentru a cere sfat øi protecflie în timpul zilei. Este un timp special pentru
familia noastræ, care ne apropie unul de celælalt într-o relaflie de dragoste
foarte puternicæ, care dureazæ de-a lungul întregii zile.

Dupæ ce s-a terminat momentul de închinare, m-am uitat pe fereastræ
la priveliøtea frumoasæ cu zæpadæ pufoasæ într-un strat de 40 de centimetri.

Mai multe alegeri
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Soflia mea fæcea clætite iar pe plitæ fierbea dulceafla de afine. Ador clætitele
øi îmi place sæ pun dulceaflæ pe ele. În aøteptarea unuia dintre dejunurile
favorite, am decis sæ ies câteva minute pentru a da zæpada din drum.

În valea unde locuim se strânge multæ zæpadæ, mulfli, foarte mulfli metri
în fiecare iarnæ øi sunt câteva metode prin care putem îndepærta zæpada.
Pot folosi o lopatæ de zæpadæ – metoda cea mai grea – sau pot folosi
maøina pentru curæflat zæpada – mai bine, dar la scurt timp dupæ ce m-am
mutat aici, am hotærât cæ am nevoie de un plug care sæ se potriveascæ la
Toyota mea Land Cruiser.

Væ amintifli cæ træiam cu un venit foarte mic øi un plug hidraulic de
3.000 de dolari era mult prea mult pentru bugetul nostru. Oricum,
folosindu-mæ de o micæ invenflie øi o investiflie de 60 de dolari în niøte cherestea,
am construit un plug în formæ de V din grinzi de lemn pe care le-am acoperit
cu tablæ. Am ataøat acest plug în fafla maøinii mele, cu care eliberam drumul,
îndepærtând zæpada øi ajutându-mæ sæ economisesc mult timp.

Eram foarte mulflumit de plugul fæcut acasæ øi, deøi nu era chiar frumos,
efortul de la care mæ salva era uriaø. Mergând cætre strada principalæ cu
zæpada zburând în ambele pærfli, mæ bucuram de peisajul ca de pe felicitærile
pentru Cræciun øi aveam o zi minunatæ cu Dumnezeu. Drumul pânæ la
øosea are 500 de metri øi aproape de capæt am væzut un morman mare de
zæpadæ læsat de uriaøul plug districtual.

Vocea liniøtitæ øi øoptitæ a lui Dumnezeu mæ avertiza cæ nu ar trebui
sæ încerc sæ fac pârtie prin el, dar nu i-am dat atenflie. În fond, mai trecusem
prin mormane de felul acesta. Plugul a trecut peste morman øi apoi a
cæzut pe drum. Între timp, pe când plugul cædea jos, maøina mea trecea
peste mormanul de zæpadæ. Aøa cæ, atunci când partea din faflæ a maøinii a
început sæ coboare spre stradæ, plugul s-a înfipt zdravæn în drum, iar maøina
a ræmas în aer. Roflile din faflæ nu mai puteau fi folosite.

Maøina mea cu tracfliune integralæ s-a înflepenit. Blocasem strada øi
începusem sæ mæ îngrijorez pentru cæ unde locuiesc, este o curbæ lungæ øi
færæ vizibilitate øi oricine trecea pe acolo, neavând timp sæ opreascæ intra
direct în mine. Tocmai când neliniøtea începuse sæ mæ cuprindæ, Domnul
a vorbit inimii mele.

“Jim, lasæ-mæ pe Mine”, spuse vocea aceea liniøtitæ øi øoptitæ.
În dimineafla aceea hotærâsem cæ-I voi preda toate deciziile. Acum

trebuia sæ reîmprospætez aceastæ alegere øi chiar dacæ nu-mi plæcea poziflia



49

în care mæ aflam, am ales sæ-I predau gândurile øi sentimentele. Apoi, am
adæugat repede, “Doamne, sunt într-o poziflie periculoasæ aici. Øtiu cæ pe
strada noastræ este trafic redus , dar te rog nu læsa sæ fiu lovit.”

Era un singur lucru pe care puteam sæ-l fac. Trebuia sæ intru sub maøinæ
øi sæ ridic cu cricul partea din faflæ a maøinii. Aceasta îmi permitea sæ
desfac plugul øi sæ-l dau la o parte. Având plugul dat la o parte, puteam sæ
cobor maøina de pe mormanul de zæpadæ øi sæ reataøez plugul.

Târându-mæ pe sub partea din faflæ a maøinii, m-am descoperit
întâmpinând un nou motiv de frustrare øi ispita de a renunfla la Isus øi a-mi
manifesta sentimentele. Atunci când îndepærtezi zæpada proaspæt aøezatæ
øi te strecori sub un motor încins, toatæ zæpada adunatæ dedesubt se topeøte.
Parcæ eram sub duø. Picura pe gât øi pe faflæ. Ca øi când nu era suficient,
picæturile îmi cædeau øi în ochi, care ar fi fost oricum iritafli de zæpada
curatæ ce se topea, dar aceste picæturi, pline de murdæria de sub maøinæ,
cædeau chiar în ochii mei. Imediat, m-au cuprins sentimente de
mâhnire. Eram atât de tentat sæ spun, “særacul de mine” øi sæ mæ
compætimesc.

“Lasæ-mæ pe Mine”, spuse Dumnezeu, cu Glasul Sæu liniøtit .
“Dar, Doamne”, am ræspuns, “nu-mi place asta!”
“Jim, nu este vorba dacæ-fli place sau nu. Ci este vorba despre

disponibilitatea ta de a-Mi preda aceste stæri de iritare”. Øtifli, lepædarea de
sine este esenfla învæflæturilor lui Hristos. Încæ mai învæflam aceastæ lecflie grea.

“Bine, Doamne, eøti stæpân pe situaflie”, am ræspuns. “Dar ajutæ-mæ
sæ nu fiu lovit aici, în mijlocul drumului.”

Chiar în acel moment, am auzit o maøinæ venind pe drum. O, nu! am
zis øi pe când mæ græbeam sæ ies de sub maøinæ, mi-am lovit capul în
spatele motorului. A fost o lovituræ puternicæ, din cele care produc cucuie.
“Doamne”, am spus, “asta nu-i corect øi nu-mi place!”

“Predæ-mi Mie aceste sentimente, Jim. Nu ceda. Sunt cu tine.”
Încæ o datæ a trebuit sæ aleg øi încæ o datæ, prin harul lui Dumnezeu,

m-am supus Lui øi am obflinut victorie asupra gândurilor øi simflæmintelor
mele. Credinfla nu este numai încredere în Dumnezeu dar øi supunerea
tuturor alegerilor mele, Lui – zilnic, în fiecare oræ øi în orice clipæ.

Privind la maøina de pe stradæ, am observat cæ se oprise. Doi oameni
au coborât din ea. Erau vânætori øi au venit sæ vadæ ce s-a întâmplat. Se
uitau la plugul meu øi la încurcætura în care mæ aflam, distrându-se. Nici
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mæcar nu m-au salutat øi fæceau glume pe seama plugului. Voiam sæ-i pun
la punct, dar Domnul mi-a vorbit iaræøi øi mi-a cerut sæ predau sentimentele
de iritare Lui.

“De ce nu-fli cumperi un plug adeværat?” spuse unul dintre cei doi.
Simfleam cum furia creøtea în mine. Firea mea dorea sæ iasæ la ivealæ

øi sæ ræspundæ øi iaræøi Isus mi-a cerut supunere øi prin harul lui, cæpætat
prin credinflæ, am ales sæ predau aceste sentimente Lui. Evanghelia este
destul de simplæ. Înseamnæ doar sæ spui DA lui Dumnezeu øi NU eului.
Aceasta este credinfla care lucreazæ.

“Oameni buni”, am spus, “sunt în încurcæturæ. Credefli cæ putefli agæfla
un lanfl de plug øi sæ-l tragefli cu maøina voastræ? În felul acesta voi putea
sæ-l agæfl iaræøi în câteva minute ca sæ-l scot din mijlocul øoselei øi sæ væ
putefli continua drumul.”

Au fost de acord øi în câteva minute eram iaræøi în maøinæ. Le-am
mulflumit øi au plecat mai departe. Fiul cel mic a venit dupæ mine. Soflia
mea øtia cam cât timp mi-ar trebui sæ fac pârtie øi s-a gândit cæ trebuie sæ
fie o problemæ, aøa cæ l-a trimis pe el sæ verifice.

Væzând cæ totul era bine, întrebæ: “Ce s-a întâmplat?”
“E o poveste lungæ,” i-am spus.
“Pæi, dacæ eøti bine”, continuæ Andrew, “eu mæ duc la vecini. Sunt

plecafli øi am promis sæ-l hrænesc pe Odie în locul lor.”
Mæ simfleam de parcæ tocmai luptasem în ræzboi øi am câøtigat. Era

numai ora nouæ dimineafla øi eram epuizat. În trecut, numai unul din aceste
inconveniente ar fi fost suficient pentru a mæ face sæ renunfl la Isus øi sæ
fac loc firii. Cu tristefle mi-amintesc, chiar foarte bine, cæ atunci când
renunflam øi eram nervos, værsam nervii asupra sofliei øi copiilor. Aø fi fost
morocænos cu ei ca øi cum ar fi fost vina lor. Asta este ceea ce face pæcatul
în viafla noastræ. Ne face pe noi øi pe cei din jurul nostru nefericifli.

“Andrew”, am spus eu, “de ce nu te urci în maøinæ sæ te duc eu. Tu
hræneøti câinele øi eu voi curæfla øi drumul lor. În acest fel, când vor veni
acasæ, vor fi bucuroøi cæ nu va mai trebui s-o facæ ei.”

“Perfect!” spuse Andrew øi am plecat la vecini. Am curæflat aproape
tot drumul lor lung øi înclinat pânæ spre casæ, când am dat peste patru
copaci cæzufli în zæpadæ.

Eram blocat! Nu puteam sæ dau înapoi din cauza plugului fæcut de
mine øi nu mai puteam merge mai departe. Mai bine nu mæ mai dædeam
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jos din pat în acea dimineaflæ! Iaræøi a trebuit sæ aleg sæ-mi predau
sentimentele øi gândurile lui Dumnezeu. Pentru cæ numai printr-o constantæ
renunflare la sine øi o dependenflæ continuæ de Hristos putem sæ træim
creøtinismul.

“Andrew”, am spus în final, “mergi înainte øi dæ mâncare la câine øi
eu voi chema prin radio pe mama sæ-l trimitæ pe Matthew aici cu drujba
ca sæ putem îndepærta aceøti copaci øi sæ mergem acasæ. Aøa cæ el a plecat
spre casæ. Sally mi-a promis cæ-l va trimite pe Matthew imediat iar eu am
ieøit din maøinæ pentru a analiza situaflia, când am constatat cæ am panæ.

“Nu, Doamne. Asta este prea mult. Nu vreau o panæ!” m-am jelit eu.
Chiar atunci øi acolo, am auzit sugestiile batjocoritoare ale lui Satana.
“Renunflæ! Nu se meritæ.” Apoi, la fel de repede am auzit øi vocea
încurajatoare a lui Dumnezeu:

“Nu trebuie sæ renunfli, Jim. Pofli alege sæ reziøti dacæ vrei.”
“Bine, Doamne. Îfli voi preda fiie aceastæ problemæ. Dar am început

sæ obosesc, Doamne.” Am scos cricul øi am început sæ schimb roata, când
Andrew s-a întors.

“Odie nu vrea sæ mæ lase sæ intru!” strigæ el.
Voiam sæ mæ supær cæ apæruse altæ problemæ øi din nou am simflit

atenflionarea Domnului de a ræmâne liniøtit øi a-i vorbi frumos fiului meu.
Matthew trebuia sæ fi venit pânæ acum, dar nu se vedea nicæieri øi încæ o
datæ firea voia sæ iasæ la ivealæ øi sæ gândesc tot felul de lucruri rele despre
fiul meu deoarece nu sosise când am vrut eu.

“Jim,” spuse vocea tæcutæ øi øoptitæ a lui Dumnezeu în mintea mea,
“predæ-mi mie aceste gânduri. Ai rezistat pânæ acum. Nu renunfla acum.
Nu te voi pæræsi niciodatæ øi nici nu te voi abandona. Nu mæ abandona
nici tu, Jim.”

“Bine, Doamne. Mæ voi duce sæ væd despre ce este vorba.”
Încercând sæ væd ce s-a întâmplat cu Matthew, am urcat cu greu panta,

când l-am væzut venind cu sufletul la guræ, cærând drujba. Ceea ce mi-a
atras atenflia cel mai mult era faptul cæ aræta ca øi cum ar fi muncit din
greu. Era transpirat øi plin de rumeguø de la drujbæ.

“Tatæ, a trebuit sæ tai copacii care erau gata sæ cadæ pe drumul nostru
øi…”

“Nu-i nimic, fiule”, am spus. “Vom vorbi mai târziu”. Nu aveam
încredere cæ ceea ce urma sæ spun era bine pentru fiul meu. Apelul lui
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Dumnezeu era clar. Øi apoi, nu conta unde s-a întrerupt comunicarea,
pentru cæ drujba era aici acum øi deja puteam mirosi clætitele.

“Matthew”, i-am spus, “urcæ în maøinæ øi condu, iar eu voi merge în
fafla ta sæ tai copacii øi sæ-i dau din drum.” Asta am øi fæcut øi în curând øi
ultimul copac a fost dat la o parte.

Le-am spus apoi bæieflilor: “Ascultafli, eu voi curæfla partea din fafla
garajului. Matthew, mergi cu fratele tæu pânæ în casæ øi ajutæ-l sæ hræneascæ
câinele. Odie te cunoaøte destul de bine. Sunt sigur cæ te va læsa sæ intri.”

Pe când terminam de aruncat ultimele lopefli de zæpadæ din fafla
garajului, puteam vedea cæ bæieflii aveau probleme. Câinele nu-i læsa sæ
intre pe verandæ pentru a-l hræni.

“Nu ne dæ voie”, spuse Matthew.
Tentaflia de a mæ plânge de bæieflii mei a apærut imediat øi eram gata sæ

spun: “Nu suntefli în stare sæ facefli nimic!” Din fericire, Domnul nu mæ
pæræsise. Era acolo cerând inima mea. Diavolul spunea: “Dæ-i drumul!
Spune-o!” Dar Dumnezeu era øi El acolo. El îmi øoptea: “Rezistæ, Jim!
fline-te de Mine! Nu trebuie sæ te desprinzi de Mine øi sæ spui lucruri pe
care le vei regreta.” Nici unul dintre noi nu trebuie sæ se depærteze.
Întotdeauna este vorba despre alegere.

“Ascultafli, bæiefli”, le-am spus. “Eu voi fline strâns câinele øi voi vefli
fugi înæuntru øi vefli pune mâncarea øi apa cât de repede putefli. Apoi
mergem acasæ ca sæ mâncæm. Mi-e foame!” Dar în sinea mea am adæugat,
“Doamne, nu læsa ca acest câine sæ mæ muøte! Asta ar fi prea mult!”

Odie nu este un caniø mic. Ci este un câine de vânætoare Alaskan Elk
øi este la fel de mare øi ræu ca øi numele rasei sale. Am prins câinele øi
l-am flinut de gât. A început sæ mârâie øi sæ se agite øi sæ se lupte cu toatæ
puterea sa. Bæieflii s-au miøcat mai repede ca niciodatæ acum când au pus
apa øi hrana pentru câine. Au ieøit din casæ foarte repede. Imediat ce i-am
dat drumul, câinele a fugit la locul lui øi a început sæ mænânce. Am închis
uøa de la intrare øi am urcat obosit la volan.

“Eøti tare, tatæ!” m-au încurajat bæieflii. Nimeni nu ne cunoaøte pe noi
sau luptele prin care trecem mai bine decât familia. Bæieflii mei øtiau cæ în
mod normal aø fi avut mari necazuri numai cu o parte din problemele cu
care ne-am confruntat în dimineafla aceea.

“Slavæ lui Dumnezeu”, am reuøit sæ spun cu voce stinsæ. “Dar am
obosit. Mæ simt de parcæ aø fi luptat în Primul Ræzboi Mondial, în cel
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de-al Doilea Ræzboi Mondial øi ræzboiul din Vietnam, toate de unul singur,
în dimineafla asta. Mulflumesc lui Dumnezeu cæ s-a terminat, totul”, am
spus eu în timp ce intram pe drumul care duce la casa noastræ.

Amos 5:19 spune despre un om care avea o sumedenie de probleme.
El fugea de un leu øi întâlnea un urs. Scæpând de amândoi, a ajuns în final
acasæ øi s-a rezemat de perete numai ca un øarpe sæ-l muøte. O astfel de
dimineaflæ am avut eu. Am fugit de leu øi am scæpat de urs øi ghici cine mæ
aøtepta acasæ?

Corect – øarpele. Nu existæ niciodatæ un moment în care creøtinul sæ
se poate relaxa øi sæ spunæ – gata, s-a terminat. Exact atunci diavolului îi
place sæ ne pocneascæ øtiind cæ suntem obosifli øi începem sæ ne relaxæm.
Cuvintele “Mulflumesc, Doamne, cæ totul s-a terminat” tocmai ieøiseræ
din gura mea când partea de jos a plugului a cæzut, oprindu-mæ chiar în
fafla casei. “Doamne”, mi-am spus, “asta nu este corect! Sunt foarte obosit.
Aproape cæ pot mirosi clætitele øi acum, altæ problemæ.”

“Ai dreptate, Jim. Nu sunt corecte încercærile prin care ai trecut în
dimineafla aceasta øi nu a fost corect nici ca Eu sæ trebuiascæ sæ pæræsesc
cerul ca sæ mor pentru pæcatele tale. Jim, corectitudinea nu are nimic de
a face cu situaflia de faflæ. Ai de luat o decizie! Aceasta poate cæ este
incorect, dar încæ te pofli preda mie øi sæ obflii victoria.”

“Bine, Doamne”, am spus. “Mæ predau”. Am mers la garaj sæ iau un
ciocan øi ceva cuie. Andrew a scos maøina de dat zæpada pentru a curæfla
zona din jurul garajului øi Matthew s-a dus sæ-øi ajute mama. Încæ mæ
luptam cu plugul. Pusesem o talpæ falsæ plugului pentru a fline zæpada ca
sæ nu se acumuleze în interior øi sæ mæreascæ greutatea plugului. L-am
bætut iar în cuie øi l-am dus la locul lui.

Pe când mæ duceam spre garaj, l-am væzut pe Andrew împingând
maøina dupæ colflul garajului. O maøinæ de genul acela nu se împinge!
Merge singuræ! Aceasta însemna numai un singur lucru. Era stricatæ! NU!
Nu mai puteam ræbda încæ o problemæ. Eram obosit øi slæbit. Glicemia
era scæzutæ. Tremuram øi în timp ce mergeam spre Andrew, îl auzeam pe
Dumnezeu cum îmi cerea sæ mæ supun. Dar eu am ales sæ merg mai departe!
Am dat glas iritafliei. Am izbucnit cu mânie øi asprime, CINE A
STRICAT-O?!”

Andrew s-a oprit ca træsnit din drumul sæu øi nu a spus nimic. Matthew
øi Sally ieøiseræ pe verandæ pentru a ne chema la masæ. Eram în încurcæturæ.

Mai multe alegeri
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Toatæ lumea a auzit øi a væzut ce s-a întâmplat. Am ridicat maøina øi
m-am aøezat în genunchi pentru a gæsi problema. Îl puteam auzi pe
Dumnezeu fæcând apel la inima mea: “Opreøte-te, Jim. Fæ lucrurile aøa
cum trebuie!”

Dar nu eram sigur cæ asta vreau. Uitându-mæ la maøinæ, am væzut cæ
un mic øurub, care punea pinioanele în contact cu arborele de transmisie,
lipsea. Locuiam în pustietate øi aveam nevoie de o cælætorie de trei ore
dus-întors pânæ în oraø pentru a cumpæra unul nou. Am închis ochii øi am
spus: “Doamne, dacæ mai existæ ceva milæ, te rog, ai milæ de mine øi iartæ-mæ.”

Deschizându-mi ochii, am zærit ceva cu coada ochiului – o micæ patæ
neagræ. M-am dus pânæ acolo ca sæ descopær cæ era øurubul pierdut.
Domnul mi-a permis sæ pot vedea la o distanflæ mai mare de 3,5 metri
într-un strat de 40 de centimetri de zæpadæ proaspætæ. Ce Dumnezeu
minunat avem! Am pus øurubul la locul lui øi m-am alæturat familiei la
masæ pentru micul nostru dejun întârziat.

Aveam pe faflæ un zâmbet care ajungea aproape de la o ureche la
cealaltæ. Familia mea era nedumeritæ! Puteam citi cu uøurinflæ gândurile
lor. Cum pofli sæ zâmbeøti? Tocmai ai cedat. Tofli am væzut asta!”

“Øtiu cæ væ întrebafli de ce sunt aøa de fericit, dar astæzi m-am prins de
Isus în mai multe circumstanfle potrivnice decât am fæcut-o înainte. Am
câøtigat astæzi biruinfle asupra nervozitæflii mai mult ca niciodatæ. Da, øtiu
cæ am dat greø cu plugul, dar nu am aøteptat o oræ sau o zi sau chiar câteva
zile pentru a mæ întoarce la Domnul. Mi-am cerut iertare imediat øi acum
væ cer øi vouæ. Sunt încântat nu pentru cæ am greøit ci pentru cæ am væzut
pe Domnul cum lucreazæ în viafla mea øi øtiu cæ El, care a început o lucrare
bunæ în mine, o va termina!”

Slavæ Domnului cæ circumstanflele exterioare nu trebuie sæ ne
controleze. Când învæflæm sæ-L alegem pe Dumnezeu primul, ultimul øi
cel mai bun în toate, foarte curând deciziile noastre devin obiceiuri øi
obiceiurile ne formeazæ caracterul.

De exemplu, familia mea a avut privilegiul sæ petreacæ o lunæ pe insula
St. Croix. Aceastæ insulæ, o fostæ colonie olandezæ, a pæstrat unele obiceiuri
europene. Cel mai evident era condusul maøinilor pe partea stângæ sau pe
partea greøitæ a drumului, aøa cum o vedem noi. Dupæ ce am închiriat o
maøinæ de la aeroport, am tras pe marginea drumului øi am spus întregii
familii cæ trebuie sæ mæ ajute sæ conduc aceastæ maøinæ pentru cæ absolut
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totul era pe dos. A fost cea mai dificilæ experienflæ pe care mi-o amintesc.
A fost nevoie sæ mæ forflez din greu ca sæ nu mæ întorc la vechiul obicei de
a conduce.

Absolut uimitor, dupæ numai 30 de zile am descoperit cæ puteam
conduce færæ a mæ mai gândi sæ înving vechiul obicei. M-am recalificat øi
acum era la fel de uøor sæ conduc în felul acesta nou cum a fost øi cel
vechi. La întoarcerea în SUA, ne întrebam dacæ vom avea nevoie de unele
readaptæri la modul vechi de a conduce. Nu a fost nevoie de aøa ceva.
Puteam conduce færæ probleme aøa cum am fæcut-o mereu.

Aceasta este o lecflie pe care o putem aplica în umblarea creøtinului.
Este foarte greu sæ schimbæm modalitatea în care i-am ræspuns întotdeauna
lui Dumnezeu øi mulfli care o fac descoperæ cæ sunt foarte stângaci øi cæ
trebuie sæ renunfle prea mult la propria lor voinflæ, încât sunt înclinafli sæ
renunfle. Dar dacæ persevereazæ, vor descoperi cæ va fi din ce în ce mai
uøor sæ se supunæ.

De asemenea, aøa cum noi am descoperit cæ mai puteam conduce în
SUA, tot aøa øi creøtinii vor descoperi cæ ei pot alege în orice moment sæ
se întoarcæ la viafla de pæcat. Alegerea este preflioasæ pentru Dumnezeu øi
niciodatæ nu-øi permite sæ forfleze voinfla nimænui. În schimb, ne oferæ
fiecæruia posibilitatea alegerii. Aceste alegeri hotæræsc destinul nostru
veønic dar øi fericirea noastræ prezentæ. A fugi la Dumnezeu înseamnæ
pur øi simplu supunerea tuturor deciziilor noastre Lui, continuu, pânæ când
obiceiurile devin caracter øi suntem ai Lui pe deplin!

Mai multe alegeri



56

Scæpare la Dumnezeu

CAPITOLUL 5

Unde eøti tu ,
este øi Dumnezeu

“Cu adeværat, Domnul este în locul acesta
øi eu n-am øtiut.” (Genesa 28:16)
“Øi iatæ cæ Eu sunt cu voi mereu,

 chiar øi la capætul lumii.”
(Matei 28:20 KJV)

Se pærea cæ locul unde ajunsesem noi – Polebridge, Montana – era la
capætul lumii. Ne separau 80 km de cel mai apropiat drum pavat øi de
electricitate. Dar la numai câfliva kilometri în nord este granifla cu Canada.
Datoritæ populafliei relativ rare în valea aceasta pustie, un accident sau o
ranæ poate fi o situaflie gravæ øi periculoasæ pentru viaflæ. Existæ posibilitatea
ca nimeni sæ nu treacæ pe acolo pentru ore sau chiar, zile. Øi cu toate
acestea, încrederea noastræ se bazeazæ întotdeauna pe compania divinæ.
Niciodatæ nu ne lasæ singuri!

Toamna în munfli este un sezon frumos cu zile înviorætoare øi culori
fantastice. În aceastæ zi, în mod deosebit, soflia mea fæcea lecfliile cu bæieflii,
în timp ce eu cæutam ceva lemne de foc. Experienfla a fost un profesor
bun. Eram hotærât nu numai sæ adun suficiente lemne pentru iarna care
urma sæ vinæ, dar sæ muncesc, dupæ cum îmi fæcusem planul, sæ am mereu
lemne pentru douæ ierni. Voiam sæ fiu pregætit în cazul în care aø fi fost
bolnav sau rænit øi nu aø fi putut sæ fac munca aceasta grea. O rezervæ
pentru doi ani mi-ar fi fost suficientæ pentru a preveni o crizæ.
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În susul væii, la Teepee Lake, am tras pe dreapta într-o zonæ unde
observasem cu ceva timp în urmæ niøte copaci uscafli. Dupæ ce am parcat
maøina, am væzut pe o creastæ micæ, la numai 10 metri înælflime, cæ un
copac a cæzut între alfli doi copaci. Avea aproximativ 50 de cm în diametru,
era cenuøiu, vizibil uscat, aøa cæ mi-am fæcut un calcul de a pæstra loc øi
pentru acesta øi am plecat mai departe sæ tai ceilalfli copaci pentru care
venisem.

Urcându-mæ pe mica coastæ, stæteam în pantæ øi tæiam de la capæt spre
bazæ buøteni lungi de 40 de centimetri pentru soba mea. Când fiecare
buøtean cædea la pæmânt, îl împingeam încet cu cælcâiul peste marginea
coastei din spatele meu øi se ducea de-a dura pe povârniøul înclinat.
Buøtenii se opreau în apropierea maøinii.

Era un sistem care funcfliona impecabil øi deøi era nevoie sæ stau la
marginea coastei, era suficient loc pentru a termina lucrarea, aøa cæ
niciodatæ nu m-am gândit de douæ ori înainte de a tæia. Când am ajuns la
partea ruptæ între cei doi copaci øi am început sæ tai ceea ce-l flinea, mi-a
venit un gând de a mæ muta în partea cealaltæ a copacului. Am îndepærtat
gândul. În fond, sistemul meu de a tæia copaci a funcflionat întotdeauna
perfect.

În dimineafla aceea, l-am rugat pe Dumnezeu sæ mæ cælæuzeascæ øi sæ
mæ conducæ. Am dorit ca El sæ fie cu mine mereu øi i-am spus cæ atunci
când El îmi va spune sæ fac ceva anume, mæ voi supune. Acel gând a
revenit øi de data aceasta m-am oprit. “Doamne, Tu eøti? Tu-mi ceri sæ
mæ mut în partea cealaltæ?” M-am rugat în tæcere.

“Da, Jim,” a venit ræspunsul clar.
“Bine, Doamne”, am spus, schimbându-mi poziflia în partea cealaltæ a

copacului, “dar este ridicol”.
Pe când stæteam pe partea cealaltæ øi terminam de tæiat, am ræmas færæ

cuvinte privind cum câteva zeci de kilograme au trosnit øi au cæzut chiar
în locul în care stætusem eu cu puflin timp înainte. Nu realizasem cæ atunci
când copacul a cæzut, a fost prins între ceilalfli doi copaci într-o stare de
tensiune extraordinaræ. Era de fapt, un arc tensionat care aøtepta ca eu sæ-l
eliberez cu aceastæ ultimæ tæieturæ.

M-am simflit neputincios în timp ce mæ gândeam cum s-ar fi simflit
acel impact dacæ nu m-aø fi mutat. Acel buøtean ar fi transferat energia
cineticæ a miøcærii sale într-un impact zdrobitor pentru picioarele mele la

Unde eøti tu, este øi Dumnezeu
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nivelul genunchiului, aruncându-mæ peste marginea povârniøului cu drujba
încæ funcflionând în mânæ pe o pantæ de aproximativ zece metri adâncime.
Aø fi fost poate omorât pe loc de impact øi de cæderea drujbei. Dacæ nu,
exista o micæ øansæ sæ fi supraviefluit, pânæ când cineva m-ar fi gæsit.
Nimeni nu øtia locul exact unde mæ aflam.

Am înfleles færæ nici o urmæ de îndoialæ cæ Domnul m-a salvat de la,
cel mai puflin probabil, un accident grav dar mult mai sigur, de la moarte.
Am înfleles cæ Dumnezeu era acolo, chiar în aceastæ vale pustie, gata sæ
mæ ajute înainte ca eu sæ realizez cæ am nevoie de ajutor.

Efeseni, capitolul 2, versetul 8 spune: “Cæci prin har afli fost mântuifli,
prin credinflæ. Øi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.”
Harul este prezenfla continuæ a lui Dumnezeu în viafla mea. Mæ cheamæ,
mæ roagæ øi mæ face atent, încercând sæ mæ salveze de mine însumi. Dacæ voi
vrea sæ ascult, Duhul Sfânt mæ va cælæuzi, îmi va da putere øi mæ va proteja.

Dacæ Dumnezeu face toate aceste lucruri, care mai este partea mea?
Trebuie sæ vreau sæ mæ predau permanent îndemnurilor Duhului Sfânt.
Aceasta este credinfla! Este o alegere conøtientæ de a coopera cu prezenfla
Sa. Aceasta face diferenfla între a fi aruncat de pe marginea crestei abrupte
øi a sta lângæ Ajutorul Divin.

Parcul Naflional Glacier øi zona înconjurætoare are cea mai mare
concentraflie de urøi grizzly (urøi cenuøii americani – cea mai mare specie
de urøi existentæ – nota trad.) din zona inferioaræ a celui de-al 48-lea stat.
În fiecare an auzim istorisiri despre urøi care atacæ vizitatorii din parc.
Urøii nu citesc hærflile. Dacæ ar fi fæcut-o, ar fi observat cæ trecând râul,
pæræsesc Parcul Naflional Glacier øi intræ pe terenul Serviciului Forestier
al SUA, care se învecineazæ cu terenul nostru. Dar hotarul pus de om nu
înseamnæ nimic pentru aceste animale, ale cæror acfliuni sunt imprevizibile.

Când ne-am mutat în munfli øi ne-am stabilit domiciliul lângæ aceste
animale mari, mai mulfli prieteni ne-au îndemnat sæ ne înarmæm împotriva
pericolului pe care-l reprezentau aceste animale sælbatice. Am respins
ideea. Nu puteam sæ cred cæ acelaøi Dumnezeu, care ne-a condus pânæ
aici, va permite sæ fim atacafli sau mâncafli de un urs. Prin urmare, am fost
liniøtit øtiind cæ Domnul va fi cu mine, pentru cæ harul Sæu ne-a adus pe
mine øi pe soflia mea aici, în aceastæ vale sælbaticæ.

Sally nu se putea învæfla cu vecinii noøtri îmblænifli datoritæ
experienflelor din trecut. Când era micæ, fratele ei mai mare o tachina,
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spunându-i cæ sub patul ei locuia un urs øi cæ acesta urma sæ iasæ afaræ sæ
o mænânce. Pânæ la vârsta când a realizat stupiditatea unui asemenea gând,
ea a træit cu frica faptului cæ asta chiar se va întâmpla. Aøa cæ scumpa mea
soflie a venit în sælbæticia din Montana cu o fricæ de urøi veche øi amplificatæ.

Problema era cæ în Montana urøii nu mai erau doar fantezii copilæreøti;
erau o realitate cruntæ mai ales pentru Sally. În timp ce aceøti urøi nu
urma sæ iasæ de sub pat ca în coømarurile copilæriei ei, puteau ieøi din
pædure færæ nici cea mai micæ avertizare a prezenflei lor. Numai cei care
au avut de a face cu aceøti urøi sælbatici øtiu cât de silenflios se pot miøca
aceste animale mari prin pædure.

Este foarte greu sæ îndepærtezi temeri cultivate, mai ales dacæ acestea
au ceva legæturæ cu realitatea. Asta era ceea ce trebuia Sally sæ facæ øi era
o luptæ grea. Ea citise cæ “…în dragoste nu este fricæ” (1 Ioan 4:18). De
asemenea, mai citise øi cæ “Eu, Domnul, voi fi Dumnezeu lor … øi voi
încheia cu ele un legæmânt de pace øi voi îndepærta din flaræ toate animalele
sælbatice; ele vor locui în liniøte în pustie øi vor putea dormi în mijlocul
pædurilor” (Ezechiel 34:24-25). Din când în când, aceste vechi temeri vor
ieøi la ivealæ mai reale ca niciodatæ øi singura ei scæpare era sæ le predea
lui Dumnezeu øi sæ se încreadæ în Însoflitorul ei credincios. Încetul cu
încetul ea a învæflat cæ acolo unde este Dumnezeu, frica nu ræmâne. Era o
luptæ în curs de desfæøurare împotriva obiceiurilor øi înclinafliilor vechi,
pânæ în ziua în care ea øi-a întâlnit vechea temere faflæ în faflæ.

Prietenii ne-au povestit cæ în zonæ, primævara aceasta, este o ursoaicæ
cu trei pui. Tripleflii sunt puflin mai neobiønuifli decât gemenii øi speram cæ
vom avea posibilitatea sæ-i vedem øi noi. Am prezentat dorinfla noastræ
Domnului în momentele de închinare ale familiei øi ne-am rugat ca Domnul
sæ ne ofere posibilitatea de a vedea aceastæ ursoaicæ øi puii ei. Bineînfleles
cæ Sally a adæugat, “în siguranflæ, Doamne”.

Dupæ momentele de închinare am observat cæ era un pui de urs într-un
copæcel la aproximativ cinci metri de fereastræ. Cu siguranflæ cæ mai erau
încæ doi pui pe undeva pe aproape împreunæ cu mama lor. Cum ne uitam
noi pe fereastræ, am putut vedea botul ursoaicei miøcându-se în timp ce ea
analiza locul unde era.

“O, privifli”, spuse Sally, “pun pariu cæ miroase clætitele”. Øi aøa fæcea!
Ne uitam impresionafli cum ursoaica cobora în pas vioi cætre verandæ. Era
o zi caldæ de primævaræ øi singurul lucru care oprea ursoaica de a nu intra

Unde eøti tu, este øi Dumnezeu
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în casæ era o uøæ protectoare foarte subflire din plasæ, prin care ursoaica ar
fi putut trece foarte uøor dacæ ar fi vrut.

Sally, fiind foarte practicæ, s-a græbit sæ închidæ uøa interioaræ din
lemn masiv. Ajungând la uøæ a descoperit cæ ursoaica nu era acolo, aøa cæ
a deschis uøa protectoare øi s-a uitat afaræ numai pentru a vedea cum
ursoaica a særit balustrada verandei øi a intrat pe verandæ. Nimic nu
împiedica ursoaica sæ urce politicos scærile verandei, dar cæflæratul peste
balustradæ pærea cæ i se potriveøte mai bine. Când eøti urs, puflini oameni
pun în discuflie manierele tale.

Sally s-a dat în spate øi a permis uøii de protecflie sæ se închidæ, dar nu
a închis øi uøa interioaræ. Bæieflii mei øi cu mine ne uitam cu gura cæscatæ
cum soflia mea stætea la uøæ în timp ce ursoaica a venit øi ea tot la uøæ.
Sally pærea paralizatæ în timp ce ea øi ursoaica stæteau acolo, având între
ele numai o uøæ de plasæ, privindu-se una pe cealaltæ.

Apoi, Sally a început sæ spunæ: “O! Blana ta stræluceøte! Eøti atât de
frumoasæ!” Soflia mea vorbea cu un urs! Nu-mi venea sæ cred øi pærea cæ
ursoaica se simflea bine. Sally a continuat, admirând totul, de la ghearele
de 10 centimetri pânæ la dinflii mari pe care-i afiøa. Apoi s-a întors la noi øi
ne-a chemat, “Venifli, venifli aici sæ o vedefli!” Noi nu eram aøa de doritori
sæ ne apropiem. Dupæ puflin timp, ursoaica s-a ræsucit øi a pæræsit veranda
peste balustradæ. Øi-a chemat puii øi a plecat pentru oricare ar fi fost
urmætorul punct în agenda lor în dimineafla aceea.

Pe neaøteptate, Sally øi-a dat seama de ceea ce fæcuse øi întorcându-se
spre mine, strigæ: “Sunt eliberatæ! Sunt eliberatæ!” Øi aøa era! Vechile ei
temeri au dispærut. Când am discutat mai târziu, am întrebat-o de ce s-a
purtat aøa cu ursoaica. Ea mi-a spus cæ în fond “de ce sæ-mi fie fricæ, dacæ
Domnul a adus ursoaica. Øtiam cæ eram în siguranflæ”. Harul lui Dumnezeu
a eliberat-o în interior. Era cu adeværat liberæ! Prezenfla continuæ a lui
Dumnezeu a susflinut-o în timp ce trecea prin aceastæ experienflæ. Urøii au
continuat sæ ne viziteze, dându-ne posibilitatea sæ dezvoltæm o relaflie
stabilæ cu unul din puii ei. Dar aceasta este o istorie cu urøi pentru o carte
viitoare.

Lui Sally, aceastæ experienflæ i-a schimbat pentru totdeauna atitudinea
faflæ de urøi. Permitefli-mi sæ væ întreb, s-a apropiat Dumnezeu de noi în
acea zi øi a fæcut o minune? Sau pur øi simplu Sally a devenit mai conøtientæ
de prezenfla Lui continuæ? Prieteni, conøtienfla prezenflei continue a lui
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Dumnezeu cu noi, este ceea ce deschide drumul spre inimæ pentru a vedea
øi a înflelege uimitoarea lucrare pe care Dumnezeu o face în favoarea
noastræ.

Vedefli, cei mai mulfli dintre noi au concepflia cæ Dumnezeu stæ pe
tronul Sæu în cer øi Îøi pleacæ urechea spre noi, uneori modificând
evenimentele vieflii ca ræspuns la cererile noastre. Cei mai mulfli dintre noi
îl vedem pe Dumnezeu într-un fel la distanflæ, asemenea unui rege
pæmântean care are dorinfla de a veni în ajutorul tæu dacæ este nevoie, dar
rareori se amestecæ cu oamenii de rând. Viziteazæ orice împæræflie actualæ
øi vorbeøte cu supuøii øi vei descoperi cæ se simt stânjenifli în prezenfla
familiei regale.

De asemenea, dacæ ai avea posibilitatea sæ citeøti inimile øi gândurile
oamenilor, ai descoperi cæ mulfli, dacæ nu chiar cei mai mulfli se simt
inconfortabil cu ideea unui Dumnezeu omniprezent. Când oamenii înfleleg
faptul cæ Dumnezeu îi însofleøte permanent, îøi schimbæ  comportamentul
øi atitudinea. Comportamentul care ar fi avut loc în contextul în care regele
nu este prezent înceteazæ sæ se mai petreacæ atunci când el este prezent.
Aceasta este o reacflie normalæ a unei persoane care a înfleles cæ se aflæ în
prezenfla unuia mai mare decât el. Cei care gæsesc acest mediu
inconfortabil, care nu vor sæ se menflinæ la un standard mai înalt, se vor
depærta de rege.

Oricum, oricât de mult îl evitæ pæcætosul pe Dumnezeu sau neagæ
existenfla Sa, este totuøi imposibil sæ se ascundæ de El. Când Adam øi Eva
au pæcætuit, în panica ce i-a cuprins, au încercat sæ se ascundæ de Creator.
Øi cu toate acestea Dumnezeu nu i-a distrus. I-a cæutat øi a continuat sæ-i
iubeascæ øi sæ le poarte de grijæ. Alcoolul, drogurile, imoralitatea,
materialismul øi negarea intelectualæ pot toci simflurile noastre, dar ele nu
vor putea face imposibilul – sæ ne ascundæ de Dumnezeu. Biblia este
plinæ de istorii ale unor oameni care au încercat sæ fugæ de Dumnezeu: Adam
øi Eva, Pavel, Iona, numind doar câfliva dintre ei. Tofli au eøuat în încercarea
de a se ascunde de Dumnezeu. Scriptura spune: “Unde mæ voi duce departe
de Duhul Tæu øi unde voi fugi departe de Fafla Ta?” (Psalm 139:7).

Biblia spune cæ Dumnezeu nu este pærtinitor. Aceasta înseamnæ cæ El
nu trateazæ pe unii mai bine decât pe ceilalfli. Dumnezeu nu are favorifli.
Deseori oamenii spun: “Aø vrea ca Dumnezeu sæ-mi vorbeascæ øi mie aøa
cum vorbea în timpurile vechi din Biblie. Era mai bine atunci.”

Unde eøti tu, este øi Dumnezeu



62

Scæpare la Dumnezeu

Prieteni, nu este greu nici în zilele noastre! Dacæ Enoh, Ilie øi Pavel
au putut merge cu Dumnezeu, atunci putem øi noi. Dacæ Dumnezeu vrea
sæ meargæ în fiecare zi cu Jim Hohnberger, care este unul dintre cei mai
greoi elevi øi unul dintre cei mai încæpæflânafli oameni din lume, dacæ
Dumnezeu vrea sæ cælæuzeascæ øi sæ conducæ un astfel de om cum sunt eu,
cu o voinflæ øi temperament puternic german, atunci Dumnezeu vrea sæ fie
øi pentru tine însoflitor øi cælæuzæ!

Dacæ este atât de simplu, de ce ne este atât de greu? De ce sunt numai
atât de puflini cei care-L gæsesc pe Dumnezeu ca însoflitor constant?
Problema cu care ne confruntæm este una de atitudine. Noi, oamenii,
suntem atât de obiønuifli sæ conducem treburile noastre încât rezistæm
conducerii Tatælui nostru ceresc. Avem nevoie de atitudinea lui Samuel
care spunea: “Vorbeøte, Doamne, cæci robul tæu ascultæ”.

Aceastæ atitudine exprimæ completa dependenflæ de un ghid care vede
øi øtie ceea ce noi nu øtim. Lipsa aprobærii noastre este cea care nu ascultæ
glasul lui Dumnezeu, refuzând sfaturile Sale. Lipsa flexibilitæflii noastre
în a asculta glasul Sæu, este ceea ce face ca viafla noastræ sæ fie atât de
apæsætoare. Suntem atât de obiønuifli sæ avem totul sub control încât, chiar
øi atunci când încercæm sæ fim sensibili la îndemnurile Duhului Sfânt,
suntem tentafli sæ reducem influenfla Sa. Tendinfla de a mæ încrede în
propriile cunoøtinfle, în ciuda atenflionærilor øi cælæuzirii lui Dumnezeu,
era sæ mæ coste vederea.

Cælætorind prin Noua Zeelandæ cu câfliva ani în urmæ, stæteam pe locul
din dreapta faflæ a unui microbuz. Noua Zeelandæ este o flaræ foarte frumoasæ
øi mæ bucuram de priveliøtea munflilor, fermelor øi oilor. Deodatæ, am
simflit vocea øoptitæ øi liniøtitæ a Duhului Sfânt care îmi spunea sæ închid
ochii øi sæ mæ odihnesc puflin. Era numai 10,30 dimineafla, aøa cæ am
îndepærtat gândul pentru cæ, aøa cum fæceam de obicei, gândeam cæ øtiu
mai bine decât Dumnezeu ce trebuie sæ fac.

Ai reacflionat vreodatæ în acelaøi fel la sfaturile lui Dumnezeu?
Mulflumesc lui Dumnezeu cæ nu m-a læsat singur atunci când L-am ignorat
øi iaræøi a venit îndemnul de a-mi odihni ochii pentru un timp. Chiar dacæ
sunt un elev greoi, mi-am amintit experienflele trecute, ca atunci când buøteanul
aproape m-a omorât øi am luat în considerare aceastæ a doua atenflionare.

Am închis ochii øi m-am întins pe spate, încæ neîncrezætor cæ exista
vreun motiv pentru aceastæ avertizare. BUF! TROSC! Am simflit particule
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mici din ceea ce a fost parbriz cu câteva clipe mai înainte cæzând peste
mine. O piatræ a cæzut dintr-un deal din apropiere øi a lovit parbrizul chiar
în locul unde stæteam. Nefiind un parbriz antiøoc, geamul s-a spart în mici
fragmente care erau peste tot, în pærul, urechile mele, pe pantaloni øi chiar
øi în næri. Stæteam acolo øi tremuram.

Am înfleles încæ o datæ cæ Dumnezeu m-a scæpat de la ræni serioase.
Mi-a salvat vederea! Ce Dumnezeu minunat avem! M-am cutremurat la
ideea cæ, încæ o datæ, aproape am ignorat vocea Sa. Acolo, cu ochii încæ
închiøi, i-am mulflumit lui Dumnezeu cæ am în El un însoflitor permanent
în viafla mea. Sunt atât de recunoscætor cæ el nu este doar un spectator ci
este cu mine în toate încercærile mele, în toate activitæflile mele zilnice.

Isus vrea sæ ne conducæ, pe mine øi pe tine, în drumul nostru pe acest
pæmânt. Putem conta pe El, pentru cæ unde suntem noi – este øi Dumnezeu!

Când cineva este conøtient cæ Dumnezeu este omniprezent, atunci
realizeazæ øi faptul cæ El poate face minuni pentru el. Aøa a fost cu cei trei
tineri captivi, descriøi în Daniel, capitolul trei. Ei au fost chemafli sæ aparæ
la dedicarea marelui chip de aur pe care l-a ridicat Nebucadneflar. Tofli
trebuiau sæ se închine înaintea imaginii împæratului øi toatæ lumea a fæcut-o
cu excepflia lui Øadrac, Meøac øi Abed-Nego. Împæratul s-a înfuriat de
ceea ce el considera a fi sfidare øi i-a ameninflat cu moartea dacæ refuzæ sæ
se supunæ. Urmau sæ fie legafli øi aruncafli într-un cuptor încins pentru a muri
arøi ca un exemplu pentru tofli cei care vor refuza sæ se supunæ împæratului.

Ei au ræspuns calm: “Iatæ, Dumnezeul nostru, cæruia îi slujim, poate
sæ ne scoatæ din cuptorul aprins øi ne va scoate din mâna ta, împærate”
(Daniel 3:17). Nu exista nici o urmæ de disperare în situaflia în care se
aflau, nici o timiditate lipsitæ de credinflæ, ci doar o încredere liniøtitæ øi
totalæ cæ Dumnezeu va fi cu ei. Împæratul Nebucadneflar a fost atât de
mânios încât a poruncit ca cuptorul sæ fie încælzit mai mult ca niciodatæ øi
i-a aruncat pe cei trei tineri înæuntru. A fost o acfliune necugetatæ, inspiratæ
de un temperament ieøit de sub control care avea obiceiul de a face lucrurile
în felul lui øi care l-a costat viafla câtorva dintre cei mai puternici soldafli,
care au murit de la cældura cuptorului în timp ce-i aruncau pe captivi în el.

Împæratul nu s-a putut bucura mult de triumful sæu asupra acestor
evrei disprefluitori. Privind în cuptor, el exclamæ: “Ei bine, eu væd patru
oameni umblând slobozi în mijlocul focului øi nevætæmafli; øi chipul celui
de-al patrulea seamænæ cu al unui fiu de dumnezei!” (Daniel 3:25). Când

Unde eøti tu, este øi Dumnezeu
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a venit criza, Dumnezeu era acolo, lângæ ei, o prezenflæ vizibilæ pentru a-i
încuraja, cælæuzi øi proteja. El a fost acolo mereu. Cerul nu este mai departe
astæzi decât a fost atunci, dar Dumnezeu nu poate face prea mult pentru
noi atunci când noi pierdem sentimentul dependenflei permanente de El.

Istoria celor trei evrei este o demonstraflie claræ a ceea ce înseamnæ
viafla de credinflæ. Ei au fost mereu dependenfli de o putere din afara lor øi
s-au supus mereu glasului liniøtit øi øoptit al Celui care mergea cu ei.

În timp ce scriam aceastæ carte, am experimentat puterea unui
Dumnezeu omniprezent øi mâna Sa protectoare. Era o toamnæ umedæ cu
multæ ploaie în fiecare zi. Pæmântul era saturat. Cu o noapte înainte ca eu
øi soflia mea sæ zburæm spre Dallas, Texas, pentru niøte întâlniri, ploaia
s-a transformat în zæpadæ øi pânæ dimineafla erau deja 2-3 centimetri de
zæpadæ pe pæmânt. Din pæcate, cu atât de multæ apæ în pæmânt, drumul a
îngheflat øi s-a format o pojghiflæ foarte alunecoasæ de gheaflæ, pietre øi zæpadæ.

Pentru cæ træim departe de lumea civilizatæ, este absolut necesar sæ
plecæm de acasæ cu câteva ore înainte pentru a prinde avionul. În mod
deosebit, în aceastæ dimineaflæ am plecat de acasæ la ora 4,30. Cælætorind
pe drumul devenit familiar, cætre civilizaflie, am ajuns la o curbæ strânsæ,
în formæ de potcoavæ øi în pantæ, când am început sæ alunecæm. Atunci
când o maøinæ cu tracfliune integralæ øi sistem de frânare controlat începe
sæ patineze, nu alunecæ într-o parte sau alta, ci, mai degrabæ merge drept
înainte færæ a putea fi controlatæ.

Din pæcate, în locul acela al drumului, drept înainte însemna mai
degrabæ a face cunoøtinflæ cu niøte plopi mari. Dacæ am fi reuøit sæ evitæm
aceøti copaci, nu am fi reuøit mare lucru pentru cæ dealul, în locul acela,
era atât de mult înclinat încât nu aveam nici o îndoialæ cæ vom merge
numai foarte puflin dupæ care Ford-ul nostru Explorer s-ar fi rostogolit
pânæ la râul din vale.

Puteam sæ-mi imaginez øocul impactului cu acei copaci øi deschiderea
instantanee a airbag-ului. Am strigat, “Doamne, nu!” øi apoi am pæræsit
drumul la viteza de 65 de kilometri pe oræ.

Brusc, ne-am oprit. Explorer-ul se odihnea departe de drum, pe
marginea dealului abrupt. Acei plopi erau la numai câfliva centimetri de
uøa sofliei mele. Pæøind cu mare grijæ afaræ din maøinæ, am luat o lanternæ
øi am cercetat poziflia în care ne aflam. Maøina era atât de înclinatæ încât o
roatæ era în aer.
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Mergând înapoi la drum, am examinat urmele maøinii øi nu-mi puteam
explica, omeneøte vorbind, “norocul” nostru. Urmele maøinii erau
îndreptate direct spre copaci øi totuøi ceva sau cineva ne-a împins la o
parte în ultimul moment. Nu exista nici un obstacol natural, panta ne-ar fi
împins cu mai multæ putere în copaci, dar un Dumnezeu omniprezent
ne-a salvat. Câteva ore mai târziu, când maøina de remorcat din oraø a
reuøit sæ tragæ maøina noastræ dintre copaci, am descoperit cæ nu avea nici
mæcar o zgârieturæ.

Fiecare dintre noi, inclusiv eu, avem nevoie sæ ne rugæm øi sæ cultivæm
o disponibilitate în creøtere, o mai mare conøtienflæ a prezenflei lui
Dumnezeu cu noi. Atunci vom fi mult mai disponibili sæ ræspundem
ofertelor øi îndrumærilor Sale. Cooperarea noastræ va deveni mult mai
bunæ prin credinflæ, dragoste øi practicæ. Oricum, va cere mult curaj pentru
a ne smulge de sub controlul vremurilor în care træim.

Unul din cele mai plæcute nume ale lui Isus din toatæ Scriptura este
Emanuel, care înseamnæ “Dumnezeu cu noi”. Trebuie sæ învæflæm cæ
Dumnezeu nu este într-un loc din cer, departe, uitându-se numai uneori la
noi. Nu, când Isus a pæræsit pæmântul, El a promis sæ trimitæ Mângâietorul,
Duhul lui Dumnezeu, ca El sæ fie mereu cu noi. Asta este o mângâiere
pentru mine. Astæzi nu mæ mai rog unui Dumnezeu care este undeva într-un
loc departe de mine, ci Îl recunosc ca pe un însoflitor permanent. Øi aøa
este!

Unde eøti tu, este øi Dumnezeu
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CAPITOLUL 6

Væzându-L pe
Cel invizibil

“… pentru cæ a ræmas neclintit, ca øi cum ar fi væzut
pe Cel care este nevæzut.” (Evrei 11:27 u.p.)

Dupæ lupta de la Gettysburg, generalul Robert E. Lee s-a nimerit sæ
fie lângæ un ofifler care analiza unele din greøelile care s-au fæcut în luptæ.

“Tinere”, i-a ræspuns Lee, “de ce nu mi-ai spus acestea înainte de
luptæ? Chiar øi un prost ca mine le poate vedea acum.”

Cei mai mulfli dintre noi acceptæm premisa cæ lipsa de previziune este
o parte inevitabilæ a vieflii, dar existæ încæ amintirile. Amintirile neplæcute
a ceea ce ar fi fost… dacæ. Dacæ am fi øtiut atunci ce øtim acum. Care
dintre noi poate sæ priveascæ în urmæ la istoria vieflii lui færæ a simfli durere
faflæ de greøelile fæcute sau sentimentele de regret faflæ de greøelile prosteøti
în apreciere, binecuvântærile ratate, ocaziile pierdute? Chiar când citifli
aceste rânduri, clipele trec una câte una în veønicie, întipærindu-se în
trecerea lor ca o înregistrare la care ne vom uita în viitor. Va fi istoria ta
viitoare la fel de plinæ de regrete ca øi trecutul?

Prieteni, mi-ar plæcea sæ am posibilitatea sæ væ aræt un film cu viafla
mea de creøtin. Nimeni nu m-a învæflat aceste lucruri pe care le împærtæøesc
cu voi. Mi-au trebuit ani – literali – de experienfle, încercæri øi am fæcut
multe greøeli încercând sæ-mi dau seama de fiecare din aceste principii.

Deja ai înfleles cæ nu eram satisfæcut de o simplæ cunoøtinflæ intelectualæ,
ci îmi doream mai degrabæ un adevær practic care sæ aibæ aplicaflie în viafla
mea. Sper sæ pot aprinde aceeaøi dorinflæ øi în sufletul tæu. Acest lucru mæ
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stimuleazæ, pentru cæ o religie care nu are aplicaflie practicæ, zilnicæ – de
fapt în fiecare moment – pentru viafla mea, este aproape færæ folos.

În timpul bisericii primare, religia era puternicæ øi plinæ de viaflæ.
Schimba viafla atât de complet încât oamenii erau uimifli. Era o religie
puternicæ.

Aici au eøuat bisericile din zilele noastre, ducându-øi în eroare adepflii
øi profanând scopul existenflei lor. De ce bisericile, toate bisericile creøtine,
au atât de mulfli noi convertifli care pleacæ dezgustafli din bisericæ? De ce
atât de puflini tineri în biserici, par sæ menflinæ credinfla? De ce religia
produce numai diferenfle minime în rata divorflurilor între cuplurile creøtine
øi cele necreøtine? Ai stat vreodatæ sæ-fli spui aceste întrebæri sincer?

Conducætorii bisericilor øi le-au pus øi ræspunsurile lor au dat naøtere
la o serie de strategii concepute pentru aceste puncte slabe. Aproape toate
acestea sunt o nereuøitæ deprimantæ! De ce? Pentru cæ toate au încercat sæ
trateze simptomele mai degrabæ decât problema. Cea mai mare problemæ
în creøtinism este faptul cæ puflini – foarte, foarte puflini – dintre cei care
pretind cæ sunt creøtini (foarte, foarte puflini chiar printre pastori), au o
evanghelie capabilæ de a transforma întreaga lor viaflæ.

Aceasta a fost o declaraflie îndræzneaflæ. Sæ demonstrez:
Mai de mult am fost invitat sæ vorbesc unui grup de pastori. Sunt doar

un predicator laic, nu un pastor. Ce aø fi putut spune, adresându-mæ
“experflilor”? Stând pe podium, am spus: “Aø vrea ca de fiecare datæ când
un pastor stæ la amvon, un ecran uriaø sæ coboare din tavan, în spatele lui,
pe care sæ fie proiectat modul în care øi-a petrecut viafla în ultima sæptæmânæ
– cum s-a comportat acasæ cu copiii øi soflia, cum a ræspuns la tentaflii øi
ispite. Te-ai mai ridica øi ai mai predica în aceste condiflii?”

“NU!” au ræspuns pastorii.
“Atunci, prietenii mei, nu afli gæsit Evanghelia. Isus nu ar fi avut nici

o problemæ într-o astfel de situaflie. Øtia cæ acfliunile Sale erau la fel de
corecte ca øi doctrinele Sale.”

Istoria bisericii primare este înregistratæ biblic în cartea Faptelor
Apostolilor. Faptele – nu doctrinele apostolilor, nu crezurile apostolilor,
nu predicile apostolilor, ci faptele – acestea sunt martorii adeværatei
Evanghelii. Pentru cæ “dupæ roadele lor îi vefli cunoaøte”.

Dragæ cititorule, ai fi dispus la o astfel de verificare meticuloasæ?
Dacæ nu, atunci te provoc sæ nu tratezi aceastæ carte ca pe oricare alta.

Væzându-L pe Cel invizibil
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Ceea ce flii în mâinile tale este manualul unui proiect pe care-l vei
începe în propria ta viaflæ. Depinde de tine, sæ iei experienflele ce au
fost descrise øi sæ le faci parte a experienflei proprii. Ia gândurile
prezentate øi mediteazæ asupra lor, asimileazæ-le în mod practic pânæ
vor deveni ale tale.

Este nevoie de foarte puflin pentru a træi o astfel de viaflæ. Trebuie
numai sæ cultivi un simfl mai ascuflit al prezenflei lui Dumnezeu în viafla ta
în timpul zilei øi atunci vei fi motivat sæ acflionezi sub cælæuzirea Sa. Prea
simplu? Citeøte øi vei vedea.

Într-o searæ am primit un telefon de la un om pe care l-am întâlnit cu
câfliva ani în urmæ. El øi familia sa ne-au vizitat pentru a vedea proprietatea
noastræ din sælbæticie øi stilul nostru de viaflæ. Am împærtæøit cu ei
Evanghelia practicæ pe care am aplicat-o în vieflile noastre, dar ei pur øi
simplu nu erau chiar atât de interesafli. Mi-a spus: “Jim, aø vrea ca familia
ta sæ vinæ acasæ la noi pentru un sfârøit de sæptæmânæ. Øtiu cæ tu ai înfleles
Evanghelia în mod practic iar noi avem nevoie de puflin ajutor cu familia
øi cæsnicia.” I-am spus cæ mæ voi ruga pentru aceasta. Mai târziu, având
certitudinea permisiunii lui Dumnezeu sæ fac asta, l-am sunat pe Rob øi
am stabilit o datæ pentru a-i vizita.

Sosind într-o vineri seara, Rob a vrut sæ merg la o plimbare cu el.
Øtifli, Rob nu mi-a spus totul. El nu a fæcut ceea ce un avocat ar fi numit
“declaraflie completæ”. Am descoperit cæ înainte ca el sæ mæ sune pe mine,
soflia sa i-a spus cæ relaflia cu el s-a încheiat. Nu era furioasæ pe el. Totul
era terminat. Nu mai existau sentimente. Ea plænuia sæ-l pæræseascæ øi sæ
ia øi copiii. Rob a întrebat-o dacæ ar sta dacæ el s-ar schimba cu adeværat.
A fost de acord ca, în caz cæ el se va schimba, ea va ræmâne. Aøa cæ Rob
avea un sfârøit de sæptæmânæ în care sæ se schimbe dacæ voia sæ-øi salveze
cæsnicia.

“Rob”, am spus acum când toatæ povestea ieøise la suprafaflæ, “Domnul
pe care L-am cunoscut în munfli – Evanghelia Sa, sunt atât de puternici
încât îfli garantez cæ vei fi o nouæ fæpturæ în Hristos pânæ duminicæ. “Dar,”
am continuat, “nu-fli pot garanta cæ soflia ta nu te va pæræsi.”

“Pæi, ce trebuie sæ fac?” întrebæ el.
“Pur øi simplu sæ iei acest text øi sæ-l aplici în viafla ta. Se gæseøte în

Iacov 1:19: “Orice om sæ fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zæbavnic
la mânie”.
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Rob s-a uitat la mine ca øi cum ar fi vrut sæ spunæ “Øi?”. Era ca øi cum
ar fi spus: “Am mai citit asta de multe ori. ASTA ar trebui sæ-mi salveze
cæsnicia?!”

Asta este problema celor mai mulfli dintre noi, cu Scriptura. O citim øi
mergem mai departe, færæ a ne opri sæ înflelegem ceea ce înseamnæ în mod
practic în viafla noastræ.

Am continuat: “Rob, ce înseamnæ ‘orice om sæ fie grabnic la ascultare?’
Înseamnæ cæ tu vei începe sæ cultivi o mai mare sensibilitate în a auzi
glasul lui Dumnezeu, o conøtienflæ a prezenflei lui Dumnezeu cu tine de-a
lungul zilei. Pentru prima datæ în viafla ta, vei læsa pe altcineva sæ te
conducæ. Va trebui sæ învefli sæ iei fiecare situaflie øi sæ filtrezi ceea ce øtii
øi vezi prin intermediul Dumnezeului nevæzut care øtie ceea ce tu nu øtii.

“Totul în lumea aceasta este proiectat sæ descurajeze credinfla într-un
Dumnezeu invizibil. Lumea vizibilæ este inamicul Dumnezeului invizibil.
Lumea vizibilæ reclamæ atenflia ta, intræ nepoftitæ peste simflurile tale øi
insistæ sæ fie ascultatæ. Trebuie sæ distrugi acest obicei øi în schimb, sæ
asculfli vocea lui Dumnezeu “øi urechile tale vor auzi dupæ tine glasul care
va zice: ‘Iatæ drumul, mergefli pe el!’” (Isaia 30:21 p.p.).

“Acum, Rob, dar cum ræmâne cu încet la vorbire? Înseamnæ cæ ne
vom filtra fiecare cuvânt prin intermediul lui Dumnezeu care ne
cælæuzeøte.”

Rob nu avea obiceiul sæ-øi mæsoare cuvintele. De fapt, acesta era unul
din principalele motive pentru care avea aøa mari probleme cu soflia sa.
Pot sæ spun – am fost acolo – dar acum pot vorbi din perspectiva celui
care a væzut diferenfla pe care procesul mæsurærii cuvintelor o face.

Îmi amintesc cæ într-o dimineaflæ fæceam curæflenie în garaj øi ascufleam
lanflurile uneia dintre drujbe. Dupæ ce am umplut rezervorul drujbei cu
benzinæ øi ulei, am pus-o la locul ei gata pentru a fi folositæ în viitor. Îmi
place sæ lucrez, dar nu-mi place mirosul de benzinæ pe mâinile mele, aøa
cæ înainte de a trece la urmætoarea treabæ, am intrat pe uøa din spate a
casei, unde se afla o toaletæ, pentru a mæ spæla pe mâini.

Sæpunindu-mæ, eram fericit øi aveam o zi bunæ cu Domnul. “Ce mai
faci, dragæ?” o voce dulce mæ întrebæ din uøæ.

Am væzut-o pe Sally care se uita la mine. Imediat am simflit cum firea
iese la suprafaflæ vrând sæ spunæ: “Cum adicæ? Nu vezi cæ mæ spæl pe
mâini? Ce întrebare stupidæ!” În trecut aø fi spus toate acestea øi chiar mai
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mult. Cæsætoria mea ar fi avut de suferit. Dar în timp ce firea mea voia
controlul, puteam auzi vocea liniøtitæ a lui Dumnezeu spunând: “Trateaz-o
cu blândefle, Jim”. De care dintre voci sæ ascult, de vocea firii care vrea sæ
se plângæ de întrebarea ei stupidæ sau de vocea lui Dumnezeu? Sunt atât
de recunoscætor cæ am ales sæ spun: “Mæ spæl pe mâini, draga mea.”

“Mæ bucur, dragæ. Mæ întrebam cum te simfli”, ræspunse scumpa mea
soflie, armonia dintre noi nefiind distrusæ.

Bærbaflilor, de ce oare dupæ ce ne cæsætorim cu sofliile noastre, vrem ca
ele sæ facæ totul øi sæ spunæ totul exact la fel ca noi? Trebuie sæ înflelegem
cæ prin sofliile noastre, Domnul a adus o diferenflæ frumoasæ øi un echilibru
în vieflile noastre. Eu nu aø fi exprimat întrebarea în acelaøi fel ca ea, dar
motivul adeværat pentru care am fost atras de soflia mea a fost cæ ea gândea,
fæcea, aræta øi chiar mirosea diferit decât Jim Hohnberger. Aceasta,
domnilor, este vestea cea bunæ!

Aøa cæ aø vrea ca voi tofli, domnilor, sæ øtifli cæ mariajul meu – dar mai
ales atitudinea mea faflæ de minunata persoanæ cu care m-am cæsætorit –
s-a îmbunætæflit extraordinar de mult odatæ ce am recunoscut øi am învæflat
sæ prefluiesc aceste diferenfle. Dacæ vrefli sæ væ îmbunætæflifli cæsnicia, învæflafli
sæ cultivafli un sentiment al prezenflei lui Dumnezeu cu voi øi sæ-I ræspundefli.
Funcflioneazæ de fiecare datæ, dar Rob trebuia sæ descopere acum aceasta.

“Acum, Rob, sæ ne uitæm la ultima parte a textului”, am continuat eu.
“Încet la mânie” însemnæ cæ øi atunci când soflia sau copiii ne provoacæ,
trebuie sæ alegem sæ ræmânem în Hristos øi sæ læsæm Duhul Sfânt sæ ne
controleze øi nu pasiunile momentului, aøa cum am fæcut-o în trecut.
Trebuie sæ alegem sæ predæm aceste sentimente de mânie lui Dumnezeu
øi sæ-I permitem sæ le scoatæ din vieflile noastre înainte ca ele sæ-i ræneascæ
pe cei pe care-i iubim.

Împreunæ am avut un drum lung în seara aceea – un drum presærat cu
mai mult decât câteva lacrimi. El a mers la culcare în seara aceea cu multe
lucruri la care sæ se gândeascæ! Øi aøa a început unul din cele mai
extraordinare sfârøituri de sæptæmânæ pe care l-am avut vreodatæ.

Când ne-am trezit în dimineafla urmætoare, mæ întrebam cum va fi.
M-am rugat pentru cuplul acesta pe care nici un om nu-l putea ajuta, dar
cu care Cel Atotputernic se lupta. Era un mic dejun minunat pregætit pentru
noi în dimineafla aceea øi cum stæteam la masæ am putut observa un castron
mare plin cu fulgi de ovæz în fafla lui Rob. Imediat dupæ ce ne-am rugat
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pentru binecuvântarea hranei, Rob s-a ridicat øi a început sæ se serveascæ
cu fulgi de ovæz. Atitudinea “mie mi se cuvine”, “eu – primul” pur øi
simplu erupea din el.

Stæteam øi mæ gândeam dacæ Rob a luat în considerare filtrarea faptelor
sale din perspectiva lui Dumnezeu, când deodatæ, s-a oprit din ceea ce
fæcea, a stat câteva clipe øi apoi a întins castronul fiului meu. Apoi l-a
servit pe celælalt fiu al meu, pe soflia mea, pe mine øi apoi pe soflia sa øi pe
copii. În timp ce fæcea aceasta, m-am uitat la soflia sa. Se uita cu gura
deschisæ la soflul ei. Øtii, cred cu adeværat cæ în întreaga lor cæsætorie,
aceasta era prima datæ când ea l-a væzut pe Rob servind pe altcineva primul
în afaræ de el însuøi. Rob a început sæ fie grabnic la ascultare. Duhul lui
Dumnezeu se manifesta în conøtiinfla sa øi el începea sæ coopereze cu Cel
care este invizibil.

Puflin mai târziu în timp ce stæteam la masæ, fetifla lui de cinci ani, care
avea obiceiul sæ fugæ prin toatæ casa, l-a întrerupt în mod grosolan pe tatæl
sæu – øi când spun grosolan, înseamnæ chiar grosolan – în timp ce acesta
vorbea. Væ mai amintifli ce vorbeam eu øi Rob cu o searæ înainte despre a
fi încet la vorbire øi zæbavnic la mânie? Categoric acestea nu erau
înclinafliile naturale ale lui Rob øi a demonstrat-o prin ræspunsul mânios øi
sever pe care l-a dat fiicei sale.

Apoi, a tæcut brusc. Nu am mai væzut niciodatæ pe cineva fæcând ceea
ce a fæcut el atunci, dar el øi-a plecat capul chiar în fafla noastræ øi s-a rugat
pentru un moment øi apoi când s-a uitat la fiica sa, Duhul lui Dumnezeu
era cu el øi oricare dintre cei prezenfli puteam vedea diferenfla. M-am uitat
iaræøi la soflia sa øi am observat uimirea ei cu privire la schimbærile din
soflul ei “færæ speranflæ”. Stæteam øi vedeam toate acestea øi nici mæcar eu
nu puteam crede contrastul.

Vedeam viafla acestui om transformându-se sub ochii mei! Dumnezeul
invizibil conducea øi dædea instrucfliuni acestor deficienfle ale unui sofl øi
datoritæ faptului cæ permitea acest proces, Rob “… ducea pânæ la capæt
mântuirea sa, cu teamæ øi cutremur. Cæci Dumnezeu este Acela care
lucreazæ în voi øi væ dæ, dupæ plæcerea Lui øi voinfla øi înfæptuirea” (Filipeni
2:12-13).

Mi-aø dori sæ væ pot povesti tot ce s-a întâmplat în acel sfârøit de
sæptæmânæ, deoarece a continuat. A fost nemaipomenit! În final, în timpul
unei discuflii aproape de momentul plecærii, Rob a avut ocazia sæ spunæ
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una din acele vorbe tæioase sofliei sale. Øtifli, o aluzie ironicæ la care toatæ
lumea râde, dar soflia suferæ øi plânge în sine deoarece a fost rænitæ.

Când astfel de lucruri s-au petrecut ani la rând, în final ea s-a împietrit
încât n-a mai ræmas nici un sentiment øi voia divorflul. În liniøtea care a
urmat ghiontului dat, Rob s-a uitat la soflia sa øi într-un moment de
sinceritate, a exclamat: “De ce-fli fac una ca asta? M-am purtat aøa cu tine
tofli aceøti ani de când suntem cæsætorifli. Vrei sæ mæ ierfli? Puteai vedea
remuøcærile øi pærerea de ræu pe fafla sa. Erau lacrimi în ochii ei, pentru cæ
în final, era prizoniera speranflei.

Duminicæ seara, ne-am întâlnit doar noi, adulflii. Voiam sæ øtiu ce va
face ea. Îl va pæræsi? Nu, ea s-a decis sæ n-o facæ.

“În sfârøit am væzut o micæ sclipire de speranflæ cæ poate se va rezolva”,
a ræspuns ea. I-am læsat cu speranfla pentru viitor dar øi cu cunoøtinfla
faptului cæ Satana poate foarte uøor sæ strice aceastæ nouæ experienflæ.

Speranfla este ceea ce mulfli dintre noi avem nevoie, doar o licærire de
speranflæ cæ lucrurile se vor rezolva, fie cæ problema este o cæsnicie care
nu funcflioneazæ, fie a fi pærinte singur sau altceva.

Øi Moise a avut probleme. El conducea un întreg popor format din
oameni ca Jim Hohnberger, cætre flara promisæ. Un popor întreg de
indivizi încæpæflânafli øi îndærætnici. N-aø fi dorit slujba aceasta nimænui!
Dar Moise “a îndurat, væzându-L pe Cel care este invizibil”. El a
învæflat sæ vadæ ceea ce era vizibil – lipsa hranei, lipsa apei, rebeliunea,
øerpii, idolatria – prin ochii Dumnezeului invizibil. Când a fæcut asta,
toate problemele au pierit. Nimic nu era cu neputinflæ la Dumnezeu!
Dacæ am putea cultiva aceastæ abilitate øi încredere în Cel care cunoaøte
øi vede totul, am vedea mâna lui Dumnezeu la lucru în vieflile noastre.

Dupæ mai mult de doi ani în sælbæticie, øtiam cæ în cele din urmæ va
trebui sæ gæsesc ceva de lucru, dar deocamdatæ, nu øtiam ce sæ fac. Credeam
însæ cæ Dumnezeul meu Atotcunoscætor øtia ce trebuie sæ fac. Oricum,
aceasta se întâmpla la începutul experienflei mele øi încæ aveam probleme
în a-L læsa pe El sæ conducæ. Dumnezeu trebuia sæ insiste pentru a-mi
captiva atenflia.

În timp ce fæceam unele comisioane în oraø, s-a întâmplat sæ intru la
proprietarul biroului imobiliar local. Noi mai lucrasem cu Paul când ne-am
mutat prima datæ în Montana. Chiar dacæ nu a putut sæ ne ajute, el era un
tip prietenos øi, ca de obicei, m-a salutat cælduros. Apoi mi-a spus, “Øtii,
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m-am gândit la tine în ultimul timp. Intenflionez sæ mæresc oferta biroului
øi cu proprietæfli rurale øi sælbatice øi mæ gândeam cæ tu ai putea lucra
pentru mine.”

I-am mulflumit, dar am îndepærtat ideea. Am petrecut toatæ viafla
vânzând øi øtiam cæ vânzarea proprietæflilor imobiliare mi-ar fi cerut sæ
petrec timp la birou øi sæ merg la întâlniri. Îmi trebuia o licenflæ øi nu
puteam vinde færæ a avea un telefon. La momentul acela, singurul telefon
care funcfliona în valea noastræ era radio-telefonul øi acesta era atât de
scump cæ nici nu-l luam în calcul.

Dar ideea nu voia sæ disparæ øi în curând pærea cæ de fiecare datæ când
mergeam în oraø îl vedeam pe Paul, ba la magazin, ba pe stradæ øi
întotdeauna el mæ încuraja sæ lucrez pentru el. Dupæ un timp, am decis sæ
ne întâlnim øi sæ discutæm posibilitæflile. Eram sigur cæ era o pierdere de
timp dar, devenise clar cæ Paul nu va renunfla pânæ nu-i voi demonstra cât
de ineficientæ era ideea.

Curând stæteam cu Sally în fafla biroului lui Paul. “Aøadar, ce ar trebui
sæ fac ca tu sæ lucrezi pentru mine, Jim?”

“Pæi”, am început eu, “nu am licenflæ. Øi ar trebui sæ-mi plæteøti toate
cheltuielile pentru a avea licenflæ, inclusiv cærflile øi taxele de examinare.”
Paul nota, aøa cæ am continuat, “când am venit în munfli, m-am luptat
mult sæ am control asupra timpului meu. Dacæ voi intra în consiliul de
conducere, trebuie sæ-mi promifli cæ nu voi fi obligat sæ particip la nici o
întâlnire. Trebuie sæ-mi dai voie sæ lucrez atât de mult sau de puflin cât
vreau eu. Ar trebui sæ-mi plæteøti orice taxæ de asociere øi sæ-mi acoperi
cheltuielile de publicitate.”

“Asta-i tot ce vrei, Jim?”
“Nu. Trebuie sæ aranjezi øi sæ plæteøti toate cheltuielile privitoare la

instalarea unui radio-telefon acasæ la mine.”
“Asta-i tot?” întrebæ el.
“Da”, am ræspuns eu.
“Minunat!” Cu greu ascunzându-øi entuziasmul, el cæutæ în sertarul

biroului, scoase douæ cærfli øi mi le întinse. M-am pomenit flinând în mânæ
ghidul de studiu pentru examenul de licenflæ.

“Eøti nebun”, am reuøit sæ spun în final. I-am oferit cel mai ræu târg
din lume. Nici un om de afaceri nu ar fi dat aceøti bani færæ garanflia
întoarcerii.
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Paul doar a zâmbit la mine øi a spus: “Anunflæ-mæ când eøti gata sæ dai
examenul.” Abia mai târziu am aflat cæ Paul m-a verificat la unii asociafli
din Wisconsin.

Ei i-au spus: “Jim Hohnberger lucreazæ bine de unul singur. Læsafli-l
singur øi se va descurca.”

Realizând într-un târziu cæ Dumnezeu a schimbat evenimentele,
încercând sæ-mi atragæ atenflia, am hotærât cæ singura cale deschisæ pentru
mine era sæ abordez vânzærile imobiliare în aceeaøi manieræ în care
încercam sæ abordez întreaga mea viaflæ, care era, “Doamne, ce vrei sæ
fac?” Aøa cæ atunci când mæ întâlneam cu un client, ceream ajutorul
Domnului ca sæ mæ conducæ în alegerea terenului pe care sæ-l aræt øi
Dumnezeu a binecuvântat dependenfla mea de El.

I-am spus lui Paul cæ era nebun, dar era? Curând, eram pe primul loc
printre agenflii firmei øi agenflia noastræ a devenit prima din stat. Dacæ stau
øi mæ gândesc, aproape am ignorat ideea vânzærilor imobiliare.
Independenfla faflæ de Dumnezeu a fost întotdeauna blestemul vieflii lui
Jim Hohnberger. Am învæflat în fiecare zi sæ devin din ce în ce mai puflin øi
mai puflin încrezætor în mine însumi øi m-am rugat ca Domnul sæ mæ facæ
mai sensibil la conducerea Duhului Sfânt. Din nefericire, sunt un elev
foarte slab, care uneori disperæ cæ nu va învæfla niciodatæ. Vedefli, Dumnezeu
doreøte sæ ne conducæ pe fiecare dintre noi în drumul vieflii, dar uneori nu
putem înflelege sfaturile Sale, cu excepflia previziunilor.

“Jim, te duci tu pânæ la seræ sæ o închizi înainte de a pleca la plimbarea
ta?” m-a întrebat Sally într-o searæ.

“Sigur”, am spus urcând dealul cætre seræ. Sera trebuia ventilatæ în
timpul zilelor cælduroase pentru a nu se supraîncælzi. Nopflile în munfli pot
fi friguroase chiar øi în timpul verii aøa cæ orificiile pentru ventilaflie trebuie
închise pentru a proteja plantele plæpânde. Era ora øase seara când am
terminat de rezolvat lucrurile pentru noapte. De obicei merg la o plimbare
scurtæ de-a lungul râului, seara. Aceasta mæ ajutæ sæ mæ relaxez øi sæ mæ
adun pentru timpul special al familiei de la ora 18:30. În seara aceea mi-am
schimbat planurile øi m-am hotærât sæ merg de-a lungul înælflimilor din
spatele proprietæflii øi nu de-a lungul râului.

Plecând, am simflit urmætorul îndemn în mintea mea, “Jim, trebuie sæ
spui sofliei tale unde mergi. Ai putea fi atacat de un urs grizzly.” Asta mi
s-a pærut puflin cam ridicol. Øi apoi, eram în zona de vizibilitate a casei.
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Aøa cæ am mers mai departe. Îndemnul a venit iaræøi øi tot nu am dat
atenflie, dar eram neliniøtit øi încæ mæ luptam în mintea mea.

Dupæ ce am mers vreo 180 de metri, am ajuns la o pantæ micæ abruptæ,
pe proprietatea mea, asemenea unei movile. Tocmai când am început sæ
cobor, am simflit o ræcoare ce nu avea nimic de a face cu vremea. Privind,
am væzut o ursoaicæ cu puii ei. Stætea în picioare la vreo 12 metri în stânga
mea øi se uita direct la mine. Când un urs se uitæ lung la tine, nu stæ pur øi
simplu sæ se uite. Pentru cæ nu væd foarte bine, se miøcæ puflin înainte øi
înapoi încercând sæ focalizeze øi ai impresia cæ priveøte spre tine. Este cea
mai tulburætoare øi înspæimântætoare experienflæ pe care fli-o pofli imagina.

Privind la ursoaicæ, mi-a trecut prin minte povestirea biblicæ despre
Elisei øi bæieflii nepoliticoøi pe care Dumnezeu i-a pedepsit cu ajutorul a
douæ ursoaice. Aceøti doi urøi au bætut, ca sæ spunem aøa, 42 de copii. Nu
puteam sæ-mi reflin îngrijorarea dacæ øi eu urma sæ fiu bætut pentru cæ nu
am ascultat glasul Duhului Sfânt.

Am privit în jurul meu la copaci øi m-am gândit: “nu existæ nici o
posibilitate sæ scap!” De asemenea, intuitiv, øtiam cæ trebuie sæ abordez
aceastæ problemæ vizibilæ prin puterea Celui invizibil.

Isus spunea: “Oile mele ascultæ glasul Meu; Eu le cunosc øi ele vin
dupæ Mine” (Ioan 10:27). Am realizat cæ nu era suficient sæ øtiu cæ
Dumnezeu îmi vorbea. Nu era suficient sæ recunosc dorinfla Lui de a-mi
conduce viafla. Trebuia sæ-L urmez øi la capitolul acesta greøisem. M-am
rugat: “Doamne, iartæ-mæ! Ce vrei sæ fac acum?”

“Apleacæ-te, Jim, sub nivelul movilei ca sæ nu te mai vadæ øi apoi
fugi repede la cabana oaspeflilor”. Aceasta era îndemnul pe care l-am
primit, aøa cæ m-am læsat la baza movilei øi am început sæ fug spre cabana
oaspeflilor. Dar în punctul acesta nu m-am supus întru totul. Mulflumesc
lui Dumnezeu cæ nu ne abandoneazæ pentru cæ noi nu-L ascultæm. Ce
Dumnezeu îndelung ræbdætor slujim!

Mama întotdeauna îmi spunea: “Jim, curiozitatea asta a ta te va bæga
într-o mare problemæ într-o zi.” În timp ce fugeam de-a lungul bazei acelui
mic delulefl, mæ întrebam ce face ursoaica. Ascultând de gândul care-mi
spunea sæ fug spre cabana oaspeflilor, am întors spatele ursului øi detest sæ
stau cu spatele la un grizzly.

Eram la jumætatea drumului cætre cabanæ, când am descoperit o
buturugæ pe vârful movilei øi m-am hotærât sæ mæ urc pe buturugæ ca sæ
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væd ce face ursoaica. Privind în urmæ am descoperit cæ nu mai era unde
mæ aøteptam sæ fie. Locul era gol cu excepflia puilor pe care i-a trimis
într-un pom. Ei se jucau într-un molid, sæ nu o încurce cât timp ea avea
treabæ cu mine.

Am væzut-o stând în picioare în locul de unde tocmai plecasem øi se
uita fix la mine. Øtiam destul de multe despre urøi ca sæ îmi dau seama cæ
acum urma sæ mæ atace. Îøi auzea puii plângând în copac øi sclipirea din
ochii ei îmi spunea cæ nu era mulflumitæ cu Jim Hohnberger! M-am uitat
la cabana de oaspefli øi mi-am zis: “În nici un caz nu voi ajunge acolo!”

Øtifli cumva cât de repede poate sæ fugæ un urs grizzly? Mult mai repede
decât Jim Hohnberger, chiar cu o græmadæ de adrenalinæ în sânge! Psalmul
34:6 spune: “Când strigæ un nenorocit, Domnul aude øi-l scapæ din toate
necazurile lui”. Acesta este Dumnezeul cæruia eu îi slujesc! Tu nu? Un
Dumnezeu care salveazæ pe cei care strigæ la El.

Fiind în pericol øi dezgustat de mine, m-am rugat: “Doamne, voi învæfla
VREODATÆ?”

“Stai liniøtit, Jim, va fi bine.”
În timp ce mæ uitam, ursoaica s-a læsat în patru labe øi a mormæit dupæ

puii ei. Cel puflin ei øtiau cum sæ asculte øi au venit fugind. Era doar iunie
øi erau foarte mici, puflin mai mari decât douæ gheme, dar la sfârøitul verii
vor fi gata pentru a deveni øi ei vânætori la fel de înfricoøætori ca øi mama
lor. Cu puii alæturi de ea, ursoaica s-a mai întors odatæ spre mine øi a
pufnit, exprimând dezgustul ei, înainte de a intra în pædure.

Ca sæ învefli sæ nu mai ignori prezenfla invizibilæ a lui Dumnezeu, o
pofli face numai prin intermediul credinflei. Fiecare dintre noi trebuie sæ
dezvoltæm o conøtienflæ spiritualæ pânæ când devine cel mai important lucru
din viafla noastræ, lucrul de care ne agæflæm pentru îndrumare.

Nu sunt singurul care intræ în necazuri atunci când pierd perspectiva
unui Dumnezeu omniprezent. Øi familia mea suferæ. Aøa a fost de când a
intrat pæcatul în lume. Atunci când Eva a venit la Adam cu fructul oprit,
el a øtiut cæ ea nu L-a ascultat pe Dumnezeu. Øi totuøi Adam s-a gândit cæ
o iubea atât de mult pe Eva încât ideea separærii era imposibil de luat în
calcul. A ales sæ mænânce din fruct pentru a ræmâne cu ea, chiar dacæ
singurul lor viitor împreunæ era moartea. Privifli cum se schimbæ
atitudinea sa atunci când voinfla øi calea pe care mergea nu erau predate
lui Dumnezeu.
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Când a fost confruntat cu propriile fapte, Adam a dat vina pe Eva øi
apoi L-a acuzat pe Dumnezeu pentru cæ a creat-o! “Femeia pe care mi-ai
dat-o ca sæ fie lângæ mine, ea mi-a dat din pom øi am mâncat” (Genesa
3:12). Am descoperit cæ de obicei soflia mea era cea care încasa rezultatele
frustrærilor mele atunci când îl pierdeam din vedere pe Dumnezeu. Oricum,
am descoperit de asemenea cæ nimic nu a îmbunætæflit cæsnicia mea mai
bine decât faptul cæ am învæflat sæ filtrez “cele væzute”, cuvintele øi faptele
mele prin influenfla Celui Nevæzut, Dumnezeu.

Multe s-au schimbat în anii care au urmat angajærii ca agent imobiliar.
Acum lucrez exclusiv pentru Dumnezeu, vorbind øi scriind, împærtæøind
aceste lucruri pe care El m-a învæflat. Familia mea a primit invitaflii de a
vorbi despre Evanghelie în multe øi diferite locuri de pe glob.

Tocmai venisem acasæ dupæ 60 de zile petrecute în Australia øi Noua
Zeelandæ, unde întâlnisem mulfli oameni minunafli øi slujisem nevoilor
lor. De obicei stæteam cu familiile care ne invitau øi nu mâncasem o masæ
împreunæ – doar noi patru – în aceste 60 de zile. Am aterizat la Kalispell,
Montana, extenuafli. Ne simfleam asemenea unor prosoape care au trecut
printr-o maøinæ de spælat. Toatæ energia noastræ era stoarsæ øi ne doream
o masæ liniøtitæ øi plæcutæ în intimitate.

Mergând spre North Fork, am descoperit cæ stratul de zæpadæ era mai
mare de 60 de centimetri. Cu maøina noastræ cu tracfliune integralæ, am mers
spre casæ øi am intrat pe drumul nostru. Aici zæpada era atât de mare încât
maøina o împingea cu partea din faflæ. Ajungând acasæ, am rugat-o pe Sally sæ
meargæ înæuntru ca sæ facæ focul în sobæ øi sæ pregæteascæ o masæ simplæ.

“Matthew”, am spus, “eu voi descærca maøina dacæ tu vei duce lucrurile
øi le vei pune la locul lor.” A fost de acord øi în final i-am spus lui Andrew
sæ meargæ în garaj øi sæ scoatæ maøina pentru îndepærtat zæpada pentru a
curæfla zæpada de pe alei øi din jurul garajului. Fiecare a mers la treaba lui
øi, în curând, un miros plæcut de mâncare m-a întâmpinat când intram în
casæ cu lucrurile din maøinæ.

Unde-s doi, puterea creøte øi încæ odatæ lucrul acesta s-a dovedit a fi
adeværat. Maøina era goalæ øi am ieøit sæ verific pe sub scaune ca nu cumva
sæ fi uitat ceva. Îl puteam vedea pe Andrew la garaj, terminând de dat
zæpada øi punând la loc maøina. I-am învæflat pe bæieflii mei ca toate lucrurile
sæ nu fie puse la locul lor murdare, ci sæ fie aøezate în aøa stare încât sæ fie
gata pentru folosire. Aceasta înseamnæ încærcarea rezervorului drujbelor
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øi ungerea cu ulei. Înseamnæ cæ vom lua peria øi vom da afaræ toatæ zæpada
din maøinæ înainte de a o pune în garaj.

Aøa cum fusese învæflat, Andrew a luat o perie foarte scumpæ pentru a
curæfla maøina. Aceasta încæ funcfliona øi s-a gândit cæ poate bæga øi scoate
repede peria pentru a desprinde zæpada. Aceasta îl scutea de efortul de a
opri motorul øi a-l reporni pentru a-l duce în garaj. Ca øi noi ceilalfli øi el
era extenuat în urma celor 60 de zile.

Eram ocupat cæutând pe sub scaune când am auzit teribilul zgomot de
fier pe fier. Nu trebuia nici mæcar sæ-mi ridic capul pentru a øti ce s-a
întâmplat. Dar când m-am uitat, am væzut cæ tamburii au prins peria øi au
ræsucit-o pânæ când mânerul de metal aræta ca un tirbuøon. Andrew era în
genunchi încercând sæ scoatæ peria. M-am repezit spre fiul meu având
cuvinte de mustrare pe vârful limbii. Când am ajuns lângæ el, nu s-a uitat
la mine. Îi era poate teamæ de reacflia mea.

Gândifli-væ puflin. Tocmai ne întorsesem de la predicarea Evangheliei
în cealaltæ parte a lumii øi el se temea, pe bunæ dreptate, de reacflia tatælui
sæu. Sunt atât de bucuros cæ nu s-a uitat la mine. Mi-a dæruit câteva clipe
binecuvântate pentru a auzi glasul lui Dumnezeu care zicea: “Jim m-ai
întrebat øi pe Mine ce vreau sæ faci?”

“Pæi, nu, Doamne. Øtiu ce a fæcut greøit øi m-am gândit sæ-i spun câte
ceva ca el sæ învefle din aceastæ greøealæ”, am spus, scuzându-mæ.

“Zâmbeøte-i, Jim.”
“Sæ zâmbesc?! Sper cæ glumeøti, Doamne! Mi-a stricat peria cea mai

scumpæ!”
“Zâmbeøte, Jim. Consecinflele naturale sunt suficiente.” Bineînfleles

cæ toate acestea s-au întâmplat într-o fracfliune de secundæ. Ia mai mult
timp sæ citeøti decât s-a petrecut în realitate. Andrew s-a uitat la mine øi
eu i-am zâmbit spunând: “Hai sæ mergem sæ mâncæm.”

Mai târziu, în timp ce mâncam, Andrew a spus, “Tatæ?”
“Da, fiule.”
“Îmi pare ræu. A fost greøit din partea mea sæ fac aøa.”
Tofli am fæcut lucruri prosteøti în viafla noastræ. Domnul avea dreptate.

Consecinflele naturale ale faptei sale erau suficiente pentru a preveni orice
repetare. Andrew nu va mai face niciodatæ aøa ceva. Dacæ i-aø fi fæcut
moralæ aøa cum voia firea mea, lecflia ar fi fost pierdutæ. Ar fi început sæ
se apere împotriva mâniei mele mai degrabæ decât sæ învefle sæ se
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stæpâneascæ. Ce ar fi crezut Andrew despre Evanghelia în care eu cred øi
pe care am predicat-o timp de 60 de zile, dacæ nu ar fi fost în stare sæ mæ
reflinæ de la a folosi cuvinte grele pe care le-aø fi regretat? Øtiu care ar fi fost
concluzia sa øi ar fi avut dreptate! “Dacæ crede cineva cæ este religios øi nu-øi
înfrâneazæ limba… religia unui astfel de om este zadarnicæ” (Iacov 1:26).

Aceasta este problema creøtinismului de astæzi. Cei mai mulfli tineri
væd cæ religia pærinflilor lor, în spatele uøilor închise, este zadarnicæ øi
când sunt suficient de maturi ei pæræsesc o astfel de religie nefolositoare.
Am aflat cæ unele biserici pierd aproape 75% din tineri. Nu mæ surprinde,
pentru cæ nu am învæflat sæ recunoaøtem prezenfla invizibilæ a lui Dumnezeu
øi sæ ne supunem rugæminflilor Sale fierbinfli. Dumnezeu vrea ca noi sæ
aplicæm aceste principii în toate relaflii noastre interpersonale, cu prieteni
sau stræinii cu care ne întâlnim pe stradæ, dar aceasta se aplicæ øi celor
care nu ne trateazæ cu respect? Væ las pe voi sæ judecafli.

Când cineva locuieøte în munfli, o maøinæ cu tracfliune integralæ nu
este un lux, ci o necesitate absolutæ dacæ vrei sæ te pofli deplasa în timpul
iernii. Trebuie sæ întreflin maøina pentru ca familia mea sæ nu ræmânæ blocatæ
în sælbæticie, aøa cæ sunt foarte sensibil la nevoile maøinii mele.

Când a sosit momentul sæ-mi schimb Toyota Land Cruiser, am mers
în oraø øi am cumpærat o nouæ maøinæ de teren. La puflin timp dupæ ce am
cumpærat-o, am auzit un zgomot la o bucøæ din faflæ. Nu era un sunet
plæcut de auzit la o maøinæ cu tracfliune integralæ, aøa cæ am mers la vânzætor
øi ei mi-au înlocuit-o pentru cæ maøina era încæ în garanflie. Spre sfârøitul
termenului de garanflie, am auzit acelaøi tip de zgomot la cealaltæ roatæ
din faflæ. Øtiind care era problema de data aceasta, am fæcut o programare
pentru a fi examinatæ la vânzætorul care mi-a vândut maøina.

Trebuie sæ înflelegefli cæ o slæbiciune a caracterului meu este sæ mæ
enervez atunci când lucrurile nu merg cum trebuie. Realizând aceasta,
mæ stræduiesc sæ rezist cât mai mult ca lucrurile sæ meargæ bine. În felul
acesta, mæ ajutæ sæ scad tentaflia de a-mi pierde controlul øi sæ mæ enervez.
Având aceasta în minte, am fæcut programarea la prima oræ a zilei, respectiv
ora 8:00. I-am explicat problema lui Brent, asistentul directorului
service-ului øi l-am întrebat cât timp crede el cæ va dura.

“Aproximativ o oræ”, a ræspuns el.
Am plecat la plimbare prin oraø øi am fæcut câteva comisioane. Mi-am

planificat timpul în aøa fel încât sæ nu mæ întorc la maøinæ pânæ la ora
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9:15. În felul acesta eram sigur cæ maøina va fi reparatæ øi nu aø fi avut
astfel ocazia sæ devin nervos pentru cæ nu era gata.

Când m-am întors sæ iau maøina, am observat cæ încæ era în acelaøi
loc în care am læsat-o eu. Era posibil ca sæ fi fost parcatæ în acelaøi loc
dupæ ce a fost reparatæ, dar lucrul acesta m-a fæcut sæ mæ simt neliniøtit øi
parcæ presimflind ceva, am intrat la service. “Este gata?” L-am întrebat pe
Brent când am ajuns la tejghea.

“N-am reuøit sæ mæ apuc de ea”, a ræspuns el.
Simfleam cum frustrarea pune stæpânire pe mine. “Când crezi cæ te vei

putea uita la ea?”
“Nu sunt sigur. Nu cred cæ are vreo problemæ, Jim”.
Simfleam cum frustrarea creøte. Voiam sæ pun lucrurile în ordine pentru

a-mi apæra drepturile. Mulflumesc lui Dumnezeu cæ este un ajutor
omniprezent în momente de primejdie øi eu eram în pericol, nu datoritæ
directorului service-ului, ci datoritæ firii mele, care voia sæ preia controlul.

“Lasæ-mæ pe Mine,” mi-a øoptit Dumnezeu în mintea mea.
“Bine, Doamne, îfli predau aceste simflæminte.” “Brent”, l-am rugat

cu voce rezonabilæ, “cum pofli øti cæ nu este nimic stricat dacæ nici mæcar
nu te-ai uitat? N-ai vrea mæcar sæ mergi cu ea puflin? Zgomotul este
inconfundabil.” Mai mult în silæ, a plecat cu maøina dar s-a întors foarte
repede.

“Cred cæ nu are nimic” spuse el.
“N-ai auzit zgomotul?” l-am întrebat.
“Ba da, l-am auzit. Cred cæ aøa se aude când mergi cu o maøinæ cu

tracfliunea integralæ pe øosea pavatæ dar pe zæpadæ zgomotul va fi mai
mic.

Aceasta era cea mai stranie explicaflie pe care am auzit-o vreodatæ.
“Dar este acelaøi zgomot pe care l-a fæcut øi cealaltæ parte când a fost
stricatæ”, am insistat eu.

“Nu, este diferit.”
“Doamne, nu este corect! El se pripeøte sæ analizeze situaflia øi nici

mæcar nu e rezonabil.”
“Stai lângæ Mine, Jim. Nu trebuie sæ Mæ pæræseøti pentru cæ alflii te

trateazæ în mod nedrept.”
“Brent, dacæ schimbi bucøa øi zgomotul dispare, ai fi de acord cæ

aceasta era problema?”
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“Nu”, ræspunse el.
“Nu vei schimba bucøa sau nu vei fi de acord cæ aceasta era problema?”
“Nici una, nici alta,” spuse Brent, devenind nervos.
“Deci nu te pot face sæ-mi schimbi bucøa.”
“Nu, nu pofli”, confirmæ el în silæ.
“Brent, voi pleca în Europa sæptæmâna viitoare øi soflia mea va fi

singuræ, cu aceastæ maøinæ. Sunt sigur cæ este aceeaøi problemæ ca la
cealaltæ bucøæ. Øi apoi, când mæ voi întoarce maøina nu va mai fi în
garanflie”.

“Asta-i problema ta!” ræspunse el.
“Nu ajungem la nici o înflelegere?” l-am întrebat.
“Nu”.
“Înfleleg cæ tot ceea ce pot sæ fac este sæ iau maøina acasæ øi sæ mæ

întorc atunci când situaflia se înræutæfleøte.”
“Chiar aøa”, spuse el. “Pofli plæti chiar acolo”, continuæ el,

întinzându-mi o facturæ.
Am plecat spre casierie cu un sentiment pætrunzætor în inimæ. “Doamne,”

m-am rugat în tæcere, “nu am mai fost niciodatæ tratat atât de nedrept în
întreaga mea viaflæ øi acum mai øi trebuie sæ plætesc. Asta este prea mult!”

“Ai încredere în Mine, Jim, øi lasæ totul pe Mine.”
Este atât de greu atunci când simflim cæ drepturile noastre au fost cælcate

în picioare øi firea noastræ vrea sæ preia controlul asupra lucrurilor nedrepte
care ne-au fost fæcute.

Nu øtiam, dar Sam, directorul service-ului, urmærise ce se întâmplase
øi în momentul acesta, s-a apropriat de mine. “Jim, nu eøti mulflumit de
decizia care a fost luatæ?”

“Sigur cæ nu!” i-am spus, explicând întreaga situaflie.
“Dacæ o iau øi schimb bucøa, iar zgomotul nu dispare, vei plæti pentru

munca de a o pune pe maøinæ øi apoi de a o da jos iar?
“Sigur”, am replicat eu. “Dar dacæ zgomotul dispare, eøti de acord cæ

bucøa era problema øi o vei plæti din garanflie?”
Sam a fost de acord øi maøina a fost dusæ înæuntru. Bucøa a fost

înlocuitæ si zgomotul a dispærut! Dumnezeu avea control asupra situafliei
øi avea øi o soluflie pentru mine tot timpul aceasta. Nu trebuie sæ mæ apær
singur când Dumnezeul universului era de partea mea. Trebuia doar sæ
mæ predau Lui.
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Simfli, în acest moment, cum prezenfla invizibilæ a lui Dumnezeu
vorbeøte inimii tale? El vrea sæ fie ajutorul tæu prezent. “Urechile tale vor
auzi dupæ tine glasul care va zice: iatæ drumul, mergefli pe el” (Isaia 30:21).
El vrea sæ-fli dea puterea de a træi deasupra forflei de atracflie a firii øi a
lumii. Atunci când vieflile noastre vor dovedi cæ avem puterea lui
Dumnezeu øi nu doar o formæ de evlavie, oamenii vor vedea cæ suntem
salvafli de prezentul øi nu de trecutul nostru.

Majoritatea bisericilor din zilele de azi au pierdut aceastæ putere øi de
aceea mulfli le pæræsesc. Oamenii cautæ o putere care sæ-i scape de ei înøiøi,
øi sæ-i facæ fericifli pe acest pæmânt. Ei vor mai mult decât promisiuni
deøarte despre fericire într-o viaflæ viitoare.

Aceastæ experienflæ o poate avea oricine. Abia atunci când am decis în
inima mea sæ cooperez cu Dumnezeul invizibil în fiecare zi, oræ øi clipæ,
a înmugurit aceastæ experienflæ. Astæzi, continuæ sæ înfloreascæ øi sæ
rodeascæ în timp ce mæ adresez vizibilului prin Dumnezeul invizibil. Nu
scriu din perspectiva unuia care a ajuns sau experimenteazæ toate oportunitæflile
care ne aøteaptæ, ci ca unul care insistæ. “Pentru cæ noi nu ne uitæm la lucrurile
care se væd, ci la cele ce nu se væd; cæci lucrurile care se væd, sunt trecætoare,
pe când cele ce nu se væd, sunt veønice” (2Corinteni 4:18).

Când am început sæ væd øi sæ înfleleg aceste lucruri, am început sæ mæ
rog zilnic: “Doamne, ajutæ-mæ sæ fiu conøtient de prezenfla Ta, ca cea mai
micæ øoaptæ a lui Isus, sæ-mi miøte inima.” Acum pot sæ scriu ca unul care
experimenteazæ o viaflæ mai profundæ øi se maturizeazæ în ea. Øi nu sunt
singurul. Cælætorind prin lume, am descoperit ici øi colo oameni care sunt
doritori ca aceastæ experienflæ sæ fie øi a lor.

Mulfli o doresc, dar pentru cæ implicæ o continuæ lepædare de sine,
puflini reuøesc sæ o descopere. Mi se rupe inima pentru cæ vin atât de
aproape, examineazæ experienfla, simt atracflia inimii pentru comuniune
cu Dumnezeu; væd cæ El i-a urmærit întreaga lor viaflæ øi înfleleg schimbærile
în stilul de viaflæ pe care trebuie sæ le facæ pentru a se preda mai uøor lui
Dumnezeu. Înfleleg cæ trebuie sæ predea lui Dumnezeu toate alegerile lor
øi recunosc cæ Dumnezeu este întotdeauna cu ei pentru a-i conduce øi
cælæuzi, dacæ sunt dispuøi sæ-L urmeze. Dar nu se schimbæ niciodatæ. Este
mai degrabæ un exercifliu intelectual decât o chestiune a inimii. Sæ nu fli se
întâmple øi flie asta! Rob a fost motivat sæ aibæ aceastæ experienflæ pentru
cæ era în pericolul de a-øi pierde întreaga familie, dar mult mai mulfli sunt
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în acelaøi tip de pericol øi nu-øi dau seama. De ce ai nevoie pentru a fi
motivat?

La douæ sæptæmâni dupæ vizita noastræ în familia lui Rob, am început
sæ mæ întreb cum mai merg lucrurile cu ei. A revenit Rob la vechile lui
cæræri sau a pæstrat conøtienfla prezenflei lui Dumnezeu øi s-a supus cælæuzirii
Sale?

Atunci a sunat Rob. “Jim, soflia mea a devenit cel mai bun prieten al
meu! N-o sæ-fli vinæ sæ crezi, dar în ultimele douæ sæptæmâni soflia mea øi
cu mine am stat de vorbæ pânæ noaptea târziu. Øtii, are øi ea un cuvânt de
spus. N-am øtiut asta pentru cæ niciodatæ nu i-am oferit øansa sæ se exprime.
Vreau sæ-fli mulflumesc”, spuse el. “De asemenea vreau sæ-fli spun cæ eøti
liber sæ spui øi altora povestea noastræ pentru a-i ajuta sæ vadæ øi sæ creadæ.
Habar n-aveam cæ ea voia sæ mæ pæræseascæ, øi dupæ cum eu nu øtiam, este
posibil sæ mai fie øi alfli bærbafli care nu øtiu cæ sofliile lor se gândesc sæ
facæ asta.”

Rob vorbea despre riscul pierderii temporare, dar mult mai ræu va fi
pierderea sofliei sau a copiilor pentru împæræflia cerurilor. Crezi cu adeværat
cæ ei se pot ridica la un nivel al experienflei spirituale mai înalt decât al
tæu? Meritæ efortul? Hristos a considerat cæ meritam efortul când a spus:
“Eu însumi Mæ sfinflesc pentru ei”. N-ar trebui sæ facem øi noi la fel pentru
cei pe care-i iubim?

Rob era un elev care învæfla încet sæ-L vadæ pe Cel care este invizibil
în fiecare situaflie a vieflii sale øi sæ se lase condus de El. Øi eu øi tu putem
avea aceastæ experienflæ, dar suntem atât de obiønuifli sæ urmæm înclinafliile,
impulsurile øi sæ reacflionæm la lumea vizibilæ, încât avem nevoie de o
recalificare pentru a auzi vocea lui Dumnezeu øi a fi conøtienfli de prezenfla
Sa în fiecare situaflie. Deasupra haosului din lume, dincolo de chemærile
emofliilor, mai mare decât cunoøtinfla noastræ intelectualæ este prezenfla
liniøtitæ a lui Dumnezeu care aøteaptæ recunoøtinfla øi cooperarea noastræ,
în aøa fel încât sæ ne cælæuzeascæ, sæ ne aline øi sæ ne conducæ. Aceasta
este cheia unei viefli færæ regrete.
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CAPITOLUL 7

Ascultarea selectivæ
“Vorbeøte, Doamne, cæci robul tæu ascultæ.”

( 1 Samuel 3:9)

“Mâinile îmi alunecau de-a lungul frânghiei în timp ce picioarele
fæceau paøi încefli, de probæ. Erau atât de încefli încât ghidul meu de cinci
ani mæ putea depæøi cu uøurinflæ. Cu fiecare pas fæcut îmi dædeam seama
cæ am intrat într-o lume în care domnea întunericul, iar auzul era cel mai
preflios simfl.” Pærea cæ iau parte la experienfla spusæ de prietenul meu,
despre poteca specialæ pe care el øi soflia sa merseseræ legafli la ochi.

“Mâinile-mi erau reci chiar dacæ afaræ erau 40 de grade”, spuse el,
“dar am rezistat tentafliei de a-mi pune mænuøile de teama de a nu-mi
pierde øi mai mult simflul tactil. Mâinile mele, mai mult decât picioarele,
îmi spuneau despre distanfla parcursæ, în timp ce frânghia ghid aluneca
uøor printre ele. Un nod rætæcit anunfla terminarea unei alte bucæfli de
frânghie. Întoarcerile puteau fi sesizate numai din schimbærile de direcflie
ale frânghiei.”

“Mirosul pæmântului reavæn, pe care începuse sæ se topeascæ zæpada,
mæ însoflea în timp ce mergeam øi parfumul dulce al cedrului îmi anunfla
prezenfla lor de-a lungul drumului. Cea mai mare parte din mirosuri erau
plæcute, pânæ am simflit miros de hoit. M-am gândit cæ era probabil un
cerb mort. Mirosul era puternic øi am realizat cæ leøul era în apropiere.
Îmi era teamæ ca nu cumva sæ fiu surprins de vreun urs trezit de timpul
cald øi atras de mirosul mortæciunii.”

“În timp ce mergeam, am devenit din ce în mai dependent de urechile
mele. Scârflâitul zæpezii sub picioare mæ avertizade pericolul alunecærii.
Clipocitul unui pârâu de munte ce creøtea în timp ce mæ apropiam, m-a
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fæcut sæ mæ întreb dacæ nu cumva voi cælca accidental în apa rece ca
gheafla. Dar de departe, sunetul cel mai încurajator era vocea fiului meu,
care, la cinci ani, era ghidul meu. “Este mai multæ zæpadæ aici, tatæ” sau
“fii atent la acest ciot!” mæ avertiza el. Zâmbeam în sinea mea, gândind
cæ nu pot “fi atent” la nimic. Deodatæ am intrat în el. Intenflionat, se aøezase
în fafla ciotului ca sæ mæ protejeze de pericol. Dependenfla mea totalæ de el
era stângace øi înspæimântætoare.

“Uneori mergeam în tæcere øi dupæ o vreme mæ temeam ca nu cumva
el sæ fi plecat înainte øi sæ mæ lase sæ mæ lupt singur cu obstacolele nevæzute.
Îl strigam numai pentru a descoperi cæ era chiar lângæ mine. “Te rog, nu
mæ læsa”, i-am spus rugætor. Færæ ochii lui, puteam doar sæ bâjbâi pe drumul
de-a lungul frânghiei. Cu el puteam merge, încrezætor cæ mæ va avertiza øi
mæ va proteja de pericole. “Oh, tatæ, nu te voi pæræsi niciodatæ!” exclama
el, neîncrezætor cæ pot avea un astfel de gând.

“În cele din urmæ am ajuns la capætul funiei, la capætul cælætoriei mele.
Mi-am luat legætura de la ochi doar pentru a fi orbit de lumina zilei. Dupæ
ce mi-am revenit øi am putut privi, am væzut chipul zâmbitor al ghidului
meu care radia de bucurie, liniøtit în încrederea cæ m-a putut vedea
terminând traseul.”

Dumnezeu vrea sæ ne conducæ pe mine øi pe tine în acelaøi fel. Poate
cæ avem puflinæ încredere în El. Probabil nu am avut niciodatæ încredere totalæ
în El. Poate cæ niciodatæ nu am cunoscut pe cineva care sæ aibæ încredere
completæ în El. Øi cu toate acestea, EL nu este ofensat. Øtie cæ prin natura
noastræ, suntem înclinafli sæ refuzæm sfatul Sæu. Øi totuøi Dumnezeu este
gata sæ ne ajute, încrezætor ca øi bæieflelul cæ poate fi de ajutor.

Dumnezeu cunoaøte toate problemele øi fræmântærile pe care le vom
avea în viafla noastræ øi are o soluflie pentru fiecare dintre ele. Mai bine,
mult mai bine decât orice soluflie la problemele noastre este faptul cæ
Dumnezeul universului este alæturi de noi în luptele noastre.

Biblia spune: “Cæci n-avem un Mare Preot care sæ n-aibæ milæ de
slæbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca øi noi,
dar færæ pæcat.” (Evrei 4:15).

Aceasta este vestea cea bunæ! Isus øtie prin ceea ce trecem. Øtie ce
simflim, cât de epuizafli devenim øi EL înflelege fræmântærile noastre mai
bine decât cel mai apropiat prieten. Asemenea ghidului de cinci ani, El spune:
“Nicidecum n-am sæ te las, cu nici un chip nu te voi pæræsi” (Evrei 13:5).
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Dependenfla este cheia care dæ posibilitatea lui Dumnezeu sæ lucreze
pentru noi. Pentru cæ nu putea vedea, prietenul meu era dependent de
instrucfliunile altuia, care vedea! Aceastæ lecflie am învæflat-o aproape cu
forfla, la unul din multele zboruri pe care le-am fæcut cælætorind în toatæ
lumea pentru a fline seminarii øi a onora angajamente. Am ajuns sæ apreciez
controlorii de trafic ca niciodatæ înainte. Sunt fericit cæ ei pot vedea
imaginea de ansamblu, toate pericolele øi obstacolele pe ecranul lor radar.
Ei conduc øi piloflii nu fac altceva decât sæ execute instrucfliunile lor. Dar
este mai mult decât tehnologie. Sunt recunoscætor pentru preocuparea realæ
pe care aceøti controlori o au pentru siguranfla celor pe care-i conduc.

De exemplu, zborul meu era aproape de aeroportul Salt Lake City
International, controlorii îøi fæcuseræ treaba øi avionul nostru, datoritæ
instrucfliunilor lor øi abilitæflilor pilotului, era aliniat pentru aterizare.
Pæmântul se apropia din ce în ce mai mult pânæ am ajuns la mai puflin de
100 metri de sol. În loc sæ aterizæm, mâna invizibilæ a forflei gravitæflii m-a
împins în scaun în timp ce avionul accelera øi lua înælflime. Ce se
întâmplase? Pilotul ne-a informat cæ cei din turnul de control observaseræ
ceea ce aparatele nu au depistat. Trenul de aterizare nu se deschisese corect.
În ciuda întârzierii, timp în care echipajul a rezolvat problema, nici mæcar
un pasager nu a obiectat la avertizarea controlorului. Avertizarea sa ne-a
salvat de la moarte.

Atunci când cineva spune cæ Dumnezeu ar trebui sæ conducæ vieflile
noastre, cæ ar trebui sæ ne supunem avertizærilor Sale øi sæ avem încredere
în sfaturile Sale pentru a evita distrugerea, ne revoltæm, ne împotrivim øi
devenim nervoøi. Motivul este limpede. Nu simflim cæ avem nevoie sau
nu simflim pericolul sau nevoia de cælæuzire. Nu ieøim în faflæ sæ spunem
cæ nu avem nevoie de sfatul lui Dumnezeu. De obicei mærturisim nevoia
noastræ de El, dar faptele demonstreazæ contrariul.

A devenit din ce în ce mai obiønuit în cercurile creøtine de a avea “o
formæ de evlavie dar tægæduindu-i puterea” (2 Timotei 3:5). De exemplu,
propoziflia “ce ar fi fæcut Isus?” a devenit o icoanæ creøtinæ popularæ, afiøatæ
pe orice, de la tricouri la jucærii. Pixuri, tæblifle øi postere, toate afiøeazæ
mesajul. A fost subiectul predicilor øi întâlnirilor de tineret. Sunæ atât de
bine. Pare a fi corect øi cu toate acestea este mai mult o mascaradæ umanæ
decât creøtinism. Oamenii sunt rugafli, ca în “marea” lor înflelepciune, sæ
decidæ ce ar fi fæcut Isus în situaflia datæ.
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Isus Însuøi ne-a spus cum decidea El dacæ sæ facæ sau nu ceva atunci
când spunea, “… pentru cæ nu caut sæ fac voia Mea, ci voia Tatælui, care
m-a trimis” (Ioan 5:30). El depindea permanent de sfaturile Tatælui care-i
dædea instrucfliuni.

Deseori am întrebat pe ascultætori ce ar fi fæcut dacæ ar fi fost în locul
lui Isus atunci când a primit vestea cæ cel mai bun prieten al Sæu, Lazær,
era pe moarte. Tu øi eu am fi alergat øi l-am fi vindecat, dar Isus nu a
fæcut-o. A stat acolo unde era øi l-a læsat pe prietenul Lui cel mai bun sæ
moaræ. Dumnezeu avea plænuit pentru Lazær ceva mai minunat decât a fi
vindecat de boala sa. Dacæ am fi fost noi, nu Isus, am fi încurcat ræu
planurile deoarece nu suntem obiønuifli ca Dumnezeu sæ aibæ control asupra
întregii noastre viefli. Nu am cultivat o sensibilitate spiritualæ aøa cum a
fæcut Isus.

Dumnezeu spune: “Nu væ mai încredefli dar în om, în ale cærui næri nu
este decât suflare” (Isaia 2:22). Aceasta înseamnæ sæ nu avem încredere
în nici un om, inclusiv în mândrul nostru raflionament øi intelect. Înseamnæ
sæ nu avem încredere în noi înøine øi sæ ne sincronizæm cu Dumnezeu,
cultivând o sensibilitate spiritualæ zilnic pânæ devine un mod de a fi.

De obicei, o idee care pare bunæ din perspectivæ teoreticæ, pare a fi
absurdæ când este aøezatæ în coordonate reale. De exemplu, afli zbura cu
un pilot care îøi bazeazæ acfliunile pe ce crede cæ va spune controlorul de
zbor într-o anumitæ situaflie în loc sæ-l întrebe direct? Dacæ aceastæ metodæ
de zbor nu pare foarte liniøtitoare, de ce acceptæm astfel de practici în
viafla noastræ religioasæ? Poate pentru cæ întreaga noastræ experienflæ
religioasæ este neechilibratæ.

Noi, oamenii, credem cæ o viaflæ echilibratæ înseamnæ cæ eu øi
Dumnezeu avem controlul asupra vieflii mele; Dumnezeu trægând în sus
øi firea în jos. Acesta poate fi echilibru, dar nu conduce nicæieri. Prin
urmare, trebuie sæ analizæm dacæ religia noastræ are aplicaflii practice de
viaflæ. Ne conduce constant în sus? Dacæ nu, ceea ce noi numim religie
este o nefericitæ viaflæ de suiøuri øi coborâøuri. Chiar mai ræu, este o religie
care permite asentimentul nostru mintal la adeværuri, ceea ce liniøteøte
mintea øi justificæ faptele noastre, în timp ce în realitate suntem neutri.
Este cea mai mare înøelæciune sæ crezi cæ mergi pe calea spre cer, în timp
ce stai exact în acelaøi loc, în aceeaøi stare øi tot aøa de aproape de distrugere
cum eram øi înainte de a descoperi acest lucru numit “religie”!
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Væ aducefli aminte de Rob, pe care l-am întâlnit în capitolul precedent?
Experienfla spiritualæ a lui Rob trebuia sæ devinæ practicæ. Simpla cunoøtinflæ
intelectualæ nu l-a fæcut o fæpturæ nouæ în Hristos. Primul pas pe care
trebuie sæ-l facæ oricine doreøte sæ aibæ o viaflæ transformatæ de creøtin
trebuie sæ devinæ “grabnic la ascultare” (Iacov 1:19). Disponibilitatea de
a asculta cu adeværat este cheia care deschide uøa unei comunicæri reale
în toate relafliile noastre øi absenfla sa este cea mai mare piedicæ.

Harold a fost crescut în ceea ce el numea religie “de tip cult”. Crescând,
el a respins pozifliile doctrinare ale grupului în care crescuse, cu excepflia
unuia singur: stilul de viaflæ simplu de flaræ. Încæ îi era drag, era visul lui.
La vârsta de 40 de ani, Harold este asemenea multor americani. Este
cæsætorit a doua oaræ øi creøte trei copii din cele douæ cæsætorii. El øi cea
de-a doua soflie, Jennifer – în vârstæ de 30 de ani, locuiesc într-o zonæ
bogatæ a Connecticut-ului, chiar la ieøirea din New York. Amândoi sunt
profesioniøti øi câøtigæ o græmadæ de bani, dar stilul lor de viaflæ este
costisitor.

Fiind la mijlocul vieflii, Harold este din ce în ce mai nesatisfæcut.
Reuøise în lumea aceasta dar nu era împlinit. Ca øi creøtini, el øi Jennifer
au særit dintr-o bisericæ în alta în ultimii ani, încercând sæ gæseascæ
împlinirea. Jennifer, mai puflin preocupatæ decât soflul ei, cæuta øi ea, fiind
nemulflumitæ de viafla sa. Acest lucru nu este surprinzætor, pentru cæ, pentru
o mamæ vitregæ cu doi copii din prima cæsnicie a lui Harold, viafla este de
obicei stresantæ. Ea øi Harold au trecut prin multe momente dificile în
formarea unei familii unite. Sigur cæ viitorul putea fi mai bun. Având
acum un copil al ei, simflul matern este dorinfla inimii sale. Ce bine ar fi fost sæ
poatæ sta acasæ, sæ aibæ mai mulfli copii øi situaflia financiaræ sæ-i permitæ  sæ
nu mai munceascæ. Atunci poate ar fi fost mai fericitæ.

Terenul se învecina cu un teren al statului, care cuprindea mai mult
de 40 de hectare de câmp, pædure øi un lac. Casa era veche dar într-o stare
bunæ, la fel øi grajdul. Era proprietatea idealæ de flaræ, având nevoie doar
de viziunea cuiva pentru a deveni realitate. Nu era scumpæ dupæ standardele
Connecticut-ului øi când Harold a mers sæ o vadæ, a fæcut o ofertæ pe loc.

La suprafaflæ, acest cuplu avea visuri asemænætoare. Se pærea cæ
mariajul lor a fost aranjat în cer, dar nu a fost sæ fie. Foarte pufline soflii se
bucuræ sæ aibæ un sofl care sæ decidæ sæ cumpere o proprietate færæ aprobarea
lor, iar Jennifer nici mæcar nu væzuse terenul. Apoi mai era øi visul lui
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Harold de a construi o casæ nouæ. Jennifer, fiind foarte practicæ, øi-a dat seama
cæ nu va putea niciodatæ sæ stea acasæ cu toate aceste cheltuieli adiflionale.

În timpul lunilor care au fost necesare pentru vinderea proprietæflii,
Jennifer a încercat sæ-l facæ pe Harold sæ înfleleagæ preocupærile ei, dar el
nu le-a luat în seamæ. Nu voia sæ asculte. Credea cæ înflelepciunea lui este
mai mare, experienfla sa mai vastæ. Tensiunea dintre ei a crescut atât de
mult, încât Jennifer a refuzat sæ semneze contractul de cumpærare. În toate
acestea, oricare ar fi fost puterea de judecatæ, era un mesaj pentru Harold.
Dar, chiar dacæ vedea, el refuza sæ ia în seamæ avertizærile. El simflea cæ
are dreptul la visurile sale øi nimic nu-l va putea opri, aøa cæ a cumpærat
proprietatea færæ ea. Multe soflii au experimentat aceastæ ascultare selectivæ.
Poate cæ soflii lor nu au cumpærat un teren færæ ele, dar sunt multe cæi prin
care noi, bærbaflii, suntem insensibili la îngrijorærile lor.

Schimbærile au venit încet øi gradat. Jennifer nu mai dormea bine. Era
morocænoasæ øi nesatisfæcutæ de serviciul ei. Fericirea de acasæ nu mai
era decât o amintire amaræ. Pentru prima datæ în viafla lor de familie, ea a
început sæ se plângæ de soflul ei, chiar menflionând separarea. Lucrurile
mici care erau trecute cu vederea de obicei, din dragoste, au devenit munfli
de netrecut.

Harold a realizat în final cæ soflia sa, rænitæ, a devenit într-adevær
insensibilæ øi cæ ceva nu era în regulæ. El a crezut cæ munca era prea
stresantæ øi a încurajat-o sæ-øi caute altceva de lucru. Incapacitatea sa de a-øi
vedea egoismul øi insensibilitatea, indisponibilitatea sa de a asculta, a asculta
cu adeværat ceea ce soflia îi spunea, i-a accentuat acesteia gândurile cele mai
rele pe care le avea faflæ de el øi acum culegeau roadele insensibilitæflii.

Øi cu toate acestea Harold trebuia sæ-øi împlineascæ visul. Acum plæteau
douæ ipoteci, una pentru casa din Connecticut øi una pentru visul lui, în
timp ce visul lui Jennifer de a renunfla la muncæ øi a sta acasæ s-a transformat
în scrum pe altarul mândriei încæpæflânate øi voinflei insensibile. Cât timp
vor rezista în felul acesta? Nimeni nu poate øti. Trist, nu-i aøa? Cu siguranflæ
cæ noi nu suntem atât de indiferenfli, insensibili. Sau suntem?

Când am început sæ o curtez pe Sally, eram foarte sensibil la pærerile,
comentariile, gândurile øi dorinflele ei. Era în mod constant în mintea mea.
Stæteam în clasæ cu caietul în faflæ, scriindu-i numele mereu øi mereu øi
înfrumuseflându-l cu inimioare. Cu toate acestea, la scurt timp dupæ ce
ne-am cæsætorit nu-i mai dædeam atenflie, o tratam ca pe un obiect. Ce s-a
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întâmplat? Discutam numai când îmi convenea sau dacæ apærea vreo crizæ
øi încetul cu încetul cæsætoria øi-a pierdut ardoarea øi prospeflimea.
Acele calitæfli care fæceau cæsnicia plinæ de vitalitate øi bucurie,
dispæruseræ.

Luând numele lui Hristos, creøtinii pretind cæ ar fi cæsætorifli cu El.
Mulfli dintre noi, mult prea mulfli, care purtæm numele Sæu, ne comportæm
în acelaøi fel în care ne-am comportat Harold øi cu mine în cæsniciile
noastre. Fie ignoræm sfatul lui Dumnezeu øi ne vedem de interesele noastre,
fie îl tratæm ca pe ceva obiønuit. Ne luæm timp pentru El când ne convine,
când vrem øi alergæm repede la El atunci când apare vreo crizæ.

Cæsnicia mea s-a îmbunætæflit abia atunci când calitatea comunicærii
între mine øi Sally s-a îmbunætæflit sau mai bine zis, când am învæflat sæ o
ascult. Acest principiu este valabil în fiecare relaflie. Comunicarea eficientæ
începe întotdeauna cu ascultarea celeilalte pærfli. Relaflia mea cu Dumnezeu
a demonstrat acest principiu de fiecare datæ. Ascultarea de glasul lui
Dumnezeu este o artæ pierdutæ în societatea de astæzi. Haidefli sæ exploræm
calea comunicærii dintre Dumnezeu øi om.

Cei mai mulfli oameni se gândesc la Biblie atunci când vorbesc despre
comunicarea lui Dumnezeu cu oamenii. Cu siguranflæ cæ Biblia transmite
minflii noastre o înflelegere despre Dumnezeu øi indicæ drumul pe care
trebuie sæ mergem pentru a avea o relaflie cu El. “Toatæ Scriptura este
insuflatæ de Dumnezeu øi de folos ca sæ învefle, sæ mustre, sæ îndrepte, sæ
dea înflelepciune în neprihænire” (2 Timotei 3:16).

Totuøi aceeaøi carte a Bibliei ne avertizeazæ cæ Scripturile pot fi greøit
înflelese sau greøit aplicate. “Cautæ sæ te înfæfliøezi înaintea lui Dumnezeu
ca un om încercat, ca un lucrætor care n-are de ce sæ-i fie ruøine øi care
împarte dreptdreptdreptdreptdrept Cuvântul adeværului” (2Timotei 2:15, sublinierea este a
autorului cærflii – nota trad.).

S-au scris volume întregi de studii biblice, ceea ce uneori poate produce
confuzie. Referitor la ceea ce afli încercat sau nu în studiul din trecut, eu
væ încurajez sæ læsafli la o parte celelalte cærfli øi sæ luafli numai Cuvântul
lui Dumnezeu cu dorinfla sinceræ a inimii ca Dumnezeu sæ væ dea sfaturi
practice pentru ziua ce vine. Vino la Scripturæ ca un pæcætos care are
nevoie de salvare øi ræmâi în prezenfla lui Dumnezeu. Opreøte-te øi sæ øtii
cæ El este Dumnezeu (Psalm 46:10). Dacæ vei face aøa, Biblia va deveni
mult mai mult decât istorie sacræ, mai mult decât sugestii despre cum sæ



91

træieøti o viaflæ sfântæ. Vom auzi glasul lui Dumnezeu care ne vorbeøte
personal din paginile ei.

Religia adeværatæ este cea care transformæ întreaga viaflæ. Este o religie
experimentalæ. Nu este doar teorie ci ceva ce experimentæm în mod practic.
Aici Biblia stræluceøte în plinætatea frumuseflii ei. Biblia ne oferæ o ancoræ,
o sursæ infailibilæ cu care ne putem testa cunoøtinflele noastre.

Natura încæ aratæ calea spre Creatorul ei. În mijlocul naturii am învæflat
sæ recunosc vocea lui Dumnezeu. Atunci când distracfliile lumii civilizate
sunt eliminate, mintea umanæ este mult mai ageræ în a auzi vocea lui
Dumnezeu. Chiar dacæ este deformatæ de pæcat, care a læsat urme adânci,
natura încæ descoperæ înflelepciunea øi ordinea Dumnezeului nostru. În
mijlocul frumuseflii øi maiestæflii creafliei, Îl putem simfli pe Dumnezeul
nostru atotputernic øi ne dæm seama de imperfecfliunea noastræ.

Oricum, mintea umanæ poate sæ ia chiar øi cea mai sublimæ experienflæ
øi sæ o deformeze spre propria distrugere. Charles Darwin cælætorea într-un
loc frumos øi acolo, înconjurat de unele din cele mai frumoase øi mai
neobiønuite creaturi ale lui Dumnezeu, a simflit cum natura îi vorbea. Dar
mesajul pe care credea cæ l-a auzit, n-a fost testat cu Scriptura. Dacæ ar fi
testat teoria sa aøa cum cerea Dumnezeu, “La lege øi la mærturie! Cæci
dacæ nu vor vorbi potrivit cu acest cuvânt, înseamnæ cæ nu existæ luminæ
în ei” (Isaia 8:20 KJV), atunci nu ar fi mærøæluit în întuneric øi eroare,
gândind cæ a gæsit o luminæ nouæ øi extraordinaræ.

De asemenea, Dumnezeu ne vorbeøte øi prin intervenfliile Sale în vieflile
noastre. În purtarea sa de grijæ minunatæ, Dumnezeu aranjeazæ
circumstanflele spre binele nostru. Aceasta nu este o faptæ arbitraræ din
partea Sa pentru a ne controla ci, asemenea unui pærinte, El le modificæ
pentru ca noi, copiii Lui, sæ putem lua deciziile corecte. Væ amintifli de
momentul în care am plecat sæ cumpær terenul ce a fost vândut altcuiva în
ultimul moment? Dumnezeu mæ conducea? Atunci n-am simflit, dar El o
fæcea øi væ va vorbi øi prin intervenfliile din vieflile voastre.

Mai existæ o laturæ a conducerii providenfliale. Este ceea ce eu numesc
semnul cu lâna. În Judecætori, capitolele 6 øi 7, este relatatæ istoria lui
Ghedeon, pe care Dumnezeu l-a chemat sæ-øi izbæveascæ poporul. Ghedeon
a auzit instrucfliunile lui Dumnezeu dar fiind neîncrezætor în abilitæflile øi
talentele sale, l-a rugat pe Dumnezeu sæ-i confirme instrucfliunile prin
folosirea unui sul de lânæ.
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“Ghedeon a zis lui Dumnezeu: “Dacæ vrei sæ izbæveøti pe Israel prin
mâna mea, cum ai spus, iatæ, voi pune un val de lânæ în arie; dacæ numai
lâna va fi acoperitæ de rouæ øi tot pæmântul va ræmânea uscat, voi cunoaøte
cæ vei izbævi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus. Øi aøa s-a întâmplat. În
ziua urmætoare, el s-a sculat dis-de-dimineaflæ, a stors lâna øi a scos roua
din ea, care a dat un pahar plin cu apæ. Ghedeon a zis lui Dumnezeu: sæ nu
te aprinzi de mânie împotriva mea øi nu voi mai vorbi decât de data aceasta.
Aø vrea numai sæ mai fac o încercare cu lâna: numai lâna sæ ræmânæ uscatæ
øi tot pæmântul sæ se acopere cu rouæ. Øi Dumnezeu a fæcut aøa în noaptea
aceea. Numai lâna a ræmas uscatæ øi tot pæmântul s-a acoperit cu rouæ.”
(Judecætori 6:36-40).

Am folosit valul de lânæ în experienfla mea. Nu, n-am întins niciodatæ
lânæ pe pæmânt. Poate cæ ar fi fost mai bine dacæ o fæceam în unele cazuri,
dar aø vrea sæ væ dau un exemplu de “val de lânæ”.

Eram la vânætoare de cerbi, cu arcul, curând dupæ ce am devenit creøtin
sau mai bine zis, credeam cæ am devenit creøtin. În orice caz, în timp ce
vânam, am auzit glasul lui Dumnezeu în liniøtea minflii mele. Vocea aceea
liniøtitæ øi caldæ spunea: “Lasæ jos arcul, Jim!”.

Øtiam cæ acesta este Dumnezeu øi øtiam ce vrea sæ fac, dar opuneam
rezistenflæ. Aproape sfidætor, am ræspuns: “Doamne, dacæ vrei ca eu sæ
renunfl la vânætoarea cu arcul, adu la mine pe cineva cu un aparat de
fotografiat cu film de 35mm øi cu teleobiectiv, pentru cæ eu încæ mai
vreau sæ merg în pædure. Øi Doamne, sæ fie la jumætate de prefl.”

Mæ simfleam destul de sigur dupæ rugæciunea aceasta. I-am dat lui
Dumnezeu un semn provocator, o slujbæ imposibilæ, o cerere necinstitæ a
inimii mele nepredate. N-aø mai face o astfel de rugæciune astæzi! Dar
asta a fost atunci.

Puflin timp mai târziu, am primit un telefon de la un tânær care
lucra în zonæ, vânzând cærfli creøtine din uøæ în uøæ. L-am salutat cu
cælduræ øi el m-a întrebat dacæ poate trece pe la mine. “Sigur, vino”,
i-am spus.

A sosit repede, având în mânæ o cutie maro, obiønuitæ. Eram foarte
curios. Pærea cæ nu se græbeøte sæ-mi spunæ nimic despre conflinutul cutiei.
Dupæ ce s-a aøezat confortabil, a spus:

“Vreau sæ-fli povestesc o întâmplare. În timp ce vindeam cærfli, am
vizitat o familie. Erau foarte interesafli de setul complet de Povestiri biblice
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pe care-l vând, øtii care, cele pentru copii. Dar nu øi le puteau permite.
Sunt cele mai scumpe cærfli pe care le vând, aproape 300 de dolari setul.
Nu-fli pot explica cât de mult øi le doreau. Puteam vedea asta în ochii lor.
Øi nu erau numai copiii, Jim. Øi pærinflilor le plæceau. Aø fi vrut sæ fac
ceva pentru ei ca sæ le poatæ cumpæra, dar nu øtiam cum s-o fac. În
momentul acela, tatæl mi-a fæcut o ofertæ: “am aparatul acesta de fotografiat.
L-am cumpærat cu puflin timp în urmæ. Este cu film de 35mm øi are
teleobiectiv. Am dat pe el peste 600 de dolari, dar fli-l pot da în locul
setului de cærfli.”

Tânærul meu prieten s-a oprit. “Jim”, spuse el cu toatæ seriozitatea,
“stæteam acolo neøtiind ce sæ spun øi atunci mi-a venit în minte numele
tæu. O voce limpede ca ziua mi-a spus: ‘Acceptæ. Jim va cumpæra aparatul.’
Øi aøa am acceptat. Vrei sæ cumperi aparatul de fotografiat?”

Cuvintele nu pot descrie cât de josnic mæ simfleam. Lacrimile curgeau
pe piept în timp ce scriam cecul, pentru cæ øtiam cæ nu ar fi trebuit sæ fac
acea rugæciune øi cu toate acestea Dumnezeu a înfleles. Am aruncat arcul
øi de atunci nu am mai mers la vânætoare.

Poate cæ cea mai greøit interpretatæ cale este acea prin care Dumnezeu
vorbeøte minflii noastre. Mulfli îmi spun: “Eu nu l-am auzit pe Dumnezeu
vorbindu-mi în felul în care îfli vorbeøte flie!” Întotdeauna ræspund: “Ba
da, Îl auzi! Numai cæ nu recunoøti vocea liniøtitæ øi plæcutæ a lui Dumnezeu
sau poate cæ te-ai antrenat sæ nu auzi atenflionærile Sale, încât nu le mai auzi.”

Afli observat cæ oamenii care locuiesc în apropierea unei cæi ferate nu
par sæ observe când trece trenul, în timp ce vizitatorii sunt aproape asurzifli
de zgomot? Putem face acelaøi lucru cu Dumnezeu. Când ignoræm
îndemnurile Sale în mod continuu, ele se amestecæ cu zgomotul de fond
pânæ devin aproape de neidentificat.

Am un prieten pe care îl voi numi Arnold, pentru a-i proteja intimitatea.
A venit la mine dupæ o predicæ øi mi-a spus: “Jim, tu spui cæ Dumnezeu îfli
vorbeøte, dar eu nu l-am auzit niciodatæ vorbindu-mi aøa cum îfli vorbeøte flie.”

“El îfli vorbeøte iar tu L-ai auzit”, i-am spus.
“Da?” replicæ el sceptic.
“Sigur cæ da”, l-am încurajat eu. “Ultima datæ când ai fost la un magazin

øi ochii tæi s-au oprit la revistele de bârfæ færæ valoare sau la cele cu femei
îmbræcate sumar pe copertæ, ce fli-a spus Domnul în mintea ta în acel
moment?”
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Eram aproape sigur cæ øtiu ræspunsul. Arnold nu a dezvoltat o relaflie
cu Dumnezeu care sæ implice o comunicare “realæ”, dar øtiam cæ pretindea
cæ este creøtin. Nici un creøtin serios nu poate privi imaginile de gunoi,
banalitæflile øi problemele afiøate de cei bogafli øi celebri sau sæ se uite la
imaginile senzuale ale ultimei mode, færæ ca Domnul sæ nu-l avertizeze,
încercând sæ-i protejeze mintea faflæ de asemenea gunoaie.

“Domnul a spus: ‘Nu te uita!’” ræspunse Arnold.
“Øi ce ai fæcut?”
Tæcere.
“Ce ai fæcut?” l-am întrebat iaræøi, dar el nu mi-a ræspuns.
Prietenii mei, problema nu este cæ nu auzim vocea lui Dumnezeu, ci

faptul cæ ne-am antrenat sæ nu-i ræspundem. Eu o numesc ascultare
selectivæ. Aceasta este ceea ce ne face sæ credem cæ vieflile noastre pot fi
conduse færæ îndrumarea lui Dumnezeu.

Totuøi, nu tot ceea ce apare în mintea noastræ este de la Domnul. Sunt
trei pærfli din care vin aceste gânduri. În primul rând, Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu poate inspira gândurile noastre. În al doilea rând, firea noastræ,
este sursa pasiunilor, poftelor øi dorinflelor noastre. Øi în final, træim într-o
lume care a fost atrasæ de diavol în rebeliune împotriva lui Dumnezeu øi
el este la fel de activ în a ne ispiti cum a fost în fiecare generaflie. Aøadar,
cum putem filtra øi deosebi gândurile care vin?

Sugestiile pot øi trebuie testate prin Cuvântul lui Dumnezeu. Oricum,
sunt momente când un gând nu este nici ræu øi nici bun. Un astfel de
exemplu a fost atunci când Domnul mi-a spus sæ mæ mut de cealaltæ parte
a buøteanului în timp ce tæiam, ca sæ-mi salveze viafla. Din punct de vedere
moral nu era ræu sæ tai pe oricare parte a buøteanului øi nu era implicat
nici un principiu biblic cu care puteam testa îndemnul. Ceea ce am fæcut
avea de a face cu începutul familiarizærii mele cu glasul lui Dumnezeu.

Asemenea vocii unui prieten, cu cât ascultæm mai mult vocea Sa, cu
atât o vom recunoaøte mai uøor. Una din regulile dupæ care testez
îndemnurile este aceasta: dacæ ele mæ îndeamnæ la renunflare de sine – dacæ
pune nevoile øi sentimentele celorlalfli înaintea nevoilor mele – pot urma
cu încredere aceste îndemnuri. Acestea sunt opusul naturii mele pæcætoase,
a firii cu care m-am næscut øi nu sunt træsæturile de caracter ale Satanei.

Trebuie sæ înflelegem cæ mintea umanæ, aøa slabæ øi decæzutæ cum
este, este singura cale prin care Dumnezeu poate comunica cu oricare
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dintre noi. Cei care cautæ sæ comunice cu Stæpânul universului ar trebui
sæ se fereascæ de orice slæbeøte funcflionarea minflii. Cu siguranflæ cæ
folosirea chimicalelor care altereazæ mintea pentru a obfline aøa numita
stare existenflialæ mai înaltæ, ar trebui sæ ne facæ foarte neîncrezætori cu
privire la presupusele mesaje primite de indivizi într-o astfel de stare.
Dumnezeu este un Dumnezeu al rafliunii øi El ne invitæ sæ ne folosim
puterea rafliunii ca sæ ne înzestreze cu urmætoarele cuvinte: “vino sæ
discutæm împreunæ, zice Domnul” (Isaia 1:18).

Unii creøtini cu care am discutat nu se simt bine cu ideea acestor
îndemnuri pentru cæ sunt atât de asemænætoare cu mesajele primite de cei
implicafli în miøcarea New Age.

Cântæreflul, compozitorul øi textierul John Denver a explicat odatæ
aceasta: “Ascult vocile dinlæuntrul meu, pentru cæ øtiu cæ sunt acolo ca sæ
mæ conducæ.”

Am prieteni care sunt în miøcarea New Age øi stilul lor de viaflæ se
aseamænæ foarte mult cu al meu. Nu au datorii. Træiesc într-o casæ frumoasæ
în mijlocul naturii. Mænâncæ mâncare sænætoasæ. Øi da, ca øi mine, aud
îndemnuri în mintea lor pe care aleg sæ le asculte. Oricum, refuzæ sæ-øi
conducæ viafla dupæ Cuvântul lui Dumnezeu, nu fac diferenfle între voci øi
nu admit cæ aceste îndemnuri pot fi de la diavol. Spiritele care le dau
aceste îndemnuri cer øi chiar insistæ øi ce fel de tricou ar trebui sæ poarte.
I-am provocat de multe ori sæ nu asculte, sæ treacæ peste ceea ce li se
spune. Nici unul nu o face. Le este fricæ de reacfliile spiritelor. Dumnezeu
nu foloseøte intimidarea, dar ne leagæ de El cu frânghii de dragoste. Cei
care servesc spiritelor miøcærii New Age nu sunt liberi, ci servesc
dumnezeului minflii lor. Mæ întristeazæ pentru cæ stau atât de aproape de
adevær øi totuøi atât de departe.

Oricât de mult dorim cælæuzirea lui Dumnezeu în vieflile noastre, existæ
pericolul de a ne apropia de El færæ a avea un spirit stæpânit de dorinfla de
a ne supune în tot ceea ce ne aratæ sæ facem. Dacæ propria noastræ voinflæ
nu este neutralizatæ, atunci existæ o tendinflæ de a folosi ideile øi scopurile
noastre pæstrate în suflet ca pe un standard dupæ care sæ cercetæm impresiile
øi gândurile. Dacæ avem un gând care este în armonie cu ideile noastre
preconcepute, nu este greu sæ presupunem cæ este un mesaj de la Dumnezeu.

Probabil cæ cel mai mare obstacol în calea comunicærii libere øi
deschise cu Dumnezeu este lipsa de exclusivitate. Dumnezeu vrea sæ
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meargæ cu noi de-a lungul fiecærei zile ca un tovaræø permanent. El vrea
ca noi sæ vorbim cu El în timpul zilei, sæ depindem de înflelepciunea Sa
pentru sfat, fie cæ suntem singuri, fie muncind, fie vizitând prietenii. Poate
cæ øi voi avefli aceeaøi înclinaflie ca øi mine de a-L aøeza pe Dumnezeu în
planul secund, atunci când am avut ceva de fæcut. Este aproape ca øi cum
am spune: “Bine, Doamne, Tu stai aici cæ eu mæ duc sæ rezolv ceva.”

Øi este exact ceea ce s-a întâmplat în ziua în care am auzit vocea fiului
meu: “Tatæ, mama vrea sæ spele, dar generatorul nu  porneøte!”

Nouæ cuvinte mici erau de ajuns pentru a produce o crizæ în viafla
mea. Eram la birou, studiind Cuvântul Domnului când am fost strigat.
Sigur nu existæ un timp mai potrivit pentru o ispitæ decât atunci când
studiezi Biblia. Sau poate existæ! Poate firea sæ preia controlul chiar øi
atunci când cineva citeøte Biblia? Sigur cæ poate! Imediat, sentimente de
iritare au apærut în firea mea pentru cæ nu voiam sæ fiu întrerupt. Øi apoi,
afaræ erau minus 40 de grade øi nu voiam sæ mæ duc în garaj ca sæ mæ lupt
cu bucata aceea rece de metal care nu funcfliona.

Gândindu-mæ ce ar putea avea, am mers la generator. M-am uitat sæ
væd ce are øi simfleam bætælia care se dædea în inima mea: “Nu eøti încæ
gata sæ rezolvi asta”, Îl auzeam pe Domnul vorbindu-mi. Ce voia
puternicul meu temperament german sæ facæ? Afli lovit vreodatæ o bucatæ
rece de fier? Firea nu fline seama cine este rænit, cât timp se poate descærca
de sentimentele sale øi de frustrare.

Am mers în spatele casei øi am luat un pix øi o foaie pentru a scrie
urmætoarele: independenfla faflæ de Dumnezeu – blestemul vieflii lui Jim
Hohnberger!

Apoi am cæzut în genunchi øi m-am rugat Domnului pânæ m-am simflit
liniøtit în sufletul meu. “Doamne, aceasta este problema noastræ”, am spus.
Mæ simfleam minunat pentru cæ acum El purta aceastæ povaræ! “Nu øtiu ce
are generatorul, dar Tu øtii øi depind de îndrumarea Ta”. Acum era mai
bine! Nu eram singur în problema aceasta. Dumnezeul universului urma
sæ fie de partea mea.

Întorcându-mæ la generatorul problemæ, am simflit îndemnul sæ verific
comutatorul, dar eu am verificat carburatorul. Dupæ cinci minute reci de
fâflâit în jurul carburatorului, nu am gæsit nimic. Îndemnul era tot spre
comutator, dar am verificat starterul. Nu am descoperit nimic stricat acolo,
aøa cæ mi-am îndreptat atenflia spre racordarea la reflea. Gândul nu voia
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sæ disparæ, aøa cæ în sfârøit am renunflat øi am verificat comutatorul, numai
pentru a descoperi un øurub cæzut care fæcea scurt circuit.

Am fost la Dumnezeu pentru ajutor. Chiar am afirmat øi verbal
dependenfla mea de El. Apoi am ignorat sfaturile sale. Cæ tot vorbeam de
ascultarea selectivæ! Nu am învæflat exclusivitatea pe care o cerea vocea
Sa de a fi supremæ, iar celelalte voci – chiar øi inteligenfla mea “sclipitoare”
– sæ fie subordonate Lui.

Acum câfliva ani, Andrew a fæcut un leagæn din lemn, de modæ veche,
pentru Sally øi pentru mine. A fost un dar minunat pe care l-am folosit în
fiecare zi în ceea ce noi numeam “timpul de legænat”. Seara, eu øi soflia
mea læsam deoparte treaba øi ne aøezam unul lângæ celælalt. Acesta era
timpul sofliei mele de vizitæ øi pærtæøie. Uneori discufliile noastre erau despre
îngrijoræri profunde øi sincere. Alteori era doar o împærtæøire a
evenimentelor din ziua respectivæ, un timp pus deoparte pentru a o asculta
cu adeværat pe regina mea. Este un moment al zilei pe care am ajuns sæ-l
prefluiesc foarte mult.

Un prieten a venit în vizitæ tocmai când trebuia sæ am “timpul de
legænat” cu Sally. L-am salutat øi ne-a explicat ce treabæ avea. “Te
græbeøti?” l-am întrebat.

“Pæi, trebuie sæ mæ întorc în oraø, dar nu sunt în aøa mare grabæ”,
ræspunse el.

“Perfect”, i-am spus. “De ce nu mergi în casæ sæ-fli iei un pahar cu apæ
dacæ vrei unul øi o carte pentru câteva minute. Am o întâlnire cu soflia mea.”

S-a uitat lung la mine un timp dupæ care a intrat în casæ.
Soflia mea trebuia sæ øtie cæ este mai importantæ decât orice vizitator

neaøteptat. Prioritæflile sunt una din cheile pentru a deschide o comunicare
vie atât cu Dumnezeu cât øi cu sofliile noastre. Satana luptæ din greu pentru
a distruge aceastæ comunicare în cæsniciile noastre, pentru cæ færæ ea,
cæsniciile încep sæ moaræ. Imaginafli-væ cu cât mai mult vrea Satana sæ
distrugæ comunicarea dintre suflet øi Dumnezeu! Øi va folosi orice metodæ
pentru aceasta. El va distrage mintea noastræ cu orice, de la muzicæ la
ecranul televizorului, bruind simflurile noastre, în acelaøi fel în care flærile
comuniste obiønuiau sæ bruieze postul de radio Vocea Americii. Este
necesar un efort stæruitor din partea noastræ pentru a pæstra o legæturæ cu
Dumnezeu sub atacurile zgomotelor øi informafliilor inutile din societatea
noastræ modernæ.
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Dupæ ce am flinut o serie de prelegeri undeva în Tennessee, am mers
împreunæ cu familia mea la aeroportul Nashville pentru a zbura cætre noua
destinaflie. Pentru cæ sosisem cu câteva minute mai devreme, am hotærât
ca mai întâi sæ las familia øi bagajele la terminalul pentru plecæri øi apoi
sæ înapoiez maøina închiriatæ, decât sæ mæ încurc de bagaje la compania
de închiriere. Ajuns la aeroport, am gæsit un loc chiar în fafla intrærii. De
obicei este foarte greu sæ parchezi în locurile acestea cu trafic mare, dar în
ziua aceea am gæsit cel mai bun loc imaginabil.

Când am parcat, am simflit îndemnul sæ iau cheile cu mine dar nu
aveam nici un motiv sæ fac asta. Puteam sæ deschid maøina cu un mic
buton din interior, dar Dumnezeu nu a renunflat. Când am ieøit din maøinæ,
am simflit îndemnul sæ las geamul în jos, dar era o dimineaflæ ræcoroasæ øi
øtiam cæ dupæ ce descarc bagajul, va fi cald øi bine înæuntru aøa cæ am
ignorat îndemnul. Dupæ ce am dus bagajul înæuntru, m-am întors la maøina
ce mergea la ralanti, pentru a o duce la compania de închirieri am gæsit
toate uøile închise, iar singura cheie pe care o aveam era în contact. Imediat,
am realizat de ce Domnul mæ îndemna sæ iau cheile øi am spus, “O,
Doamne, îmi pare ræu! Independenfla mea faflæ de tine întotdeauna înseamnæ
problemæ cu “P” mare.

De asemenea, în toate cælætoriile mele am mai învæflat câte ceva despre
companiile aeriene  –  nu stau dupæ Jim Hohnberger, dacæ întârzie. Aveam
mari probleme pentru cæ zborul meu era programat sæ plece în mai puflin de o
oræ. O altæ problemæ era cæ nu puteai læsa maøina în zona aceea mai mult de
câteva minute pentru cæ poliflia te amenda apoi o ridica de acolo. Am alergat
înæuntru sæ-l iau pe Andrew ca sæ stea lângæ maøinæ în cazul în care vor vrea
sæ o ridice øi apoi am fugit la compania de închirieri.

 Coada de la biroul de închirieri era uriaøæ. Øtiam cæ avionul meu va
pleca înainte de a ajunge la ghiøeu. Acum, cæ eram în crizæ, eram motivat
sæ ascult, sæ ascult cu adeværat de instrucfliunile lui Dumnezeu. Aøa cæ
m-am rugat, “Doamne, ce sæ fac?”

“Mergi la ghiøeu øi întreabæ de director. Sigur, celorlalfli nu le va
plæcea øi sigur, te vei simfli stânjenit, dar totul va fi bine.”

 Am mers la ghiøeu øi am întrebat de director. El mi-a spus cæ nu are
nici o cheie de rezervæ, dar cæ pot face rost de una dacæ aduc numærul
seriei maøinii. M-am întors la maøinæ tocmai când un poliflist scria amenda
Fiul meu stætea deoparte. El explicase situaflia ofiflerului, ceea ce færæ sæ
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øtiu am repetat øi eu. Din fericire, poliflistul a fost înflelegætor øi mi-a acordat
câteva minute în plus pentru a muta maøina.

Am scris repede numærul øi am fugit înapoi la agenflia de închirieri în
timp ce minutele treceau apropiindu-se timpul de plecare al avionului.
Dar directorul a fost extraordinar øi întreg procesul a durat 15 minute de
la început pânæ la sfârøit. În curând am plecat spre maøinæ cu o altæ cheie.

În timp ce eu øi Andrew am intrat în maøinæ am vrut sæ-l întreb: “De
ce ai închis maøina?” Aø fi vrut sæ-i spun mai multe, dar Domnul mi-a
vorbit destul de puternic în mintea mea, spunându-mi sæ tac. “Dar,
Doamne”, am argumentat eu, “este limpede cæ el a fæcut-o. Eu nu am
fæcut-o øi el a fost ultimul care a plecat din maøinæ. Probabil cæ a închis
uøile din obicei.”

“Taci, Jim. Vei înflelege puflin mai departe ce s-a întâmplat. Nu spune
nici un cuvânt pe care sæ-l regrefli”, replicæ Domnul. Aøadar, am mers
numai puflin când toate uøile s-au închis automat. Am realizat în final cæ
acest Chevrolet 1998 avea un mecanism cu ceas care închidea uøile.
Returnând maøina, am prins øi zborul nostru, nu numai pentru cæ am ajuns
în timp, dar øi pentru cæ Domnul m-a prevenit sæ nu-l acuz pe nedrept pe
fiul meu. Øi cu toate acestea, exista o remuøcare tristæ, pentru cæ am petrecut
un sfârøit de sæptæmânæ predicând altora despre sensibilitatea faflæ de Duhul
Sfânt care ne vorbeøte, iar eu am ignorat sfatul Sæu øi aceasta a provocat
întreaga problemæ, datoritæ ascultærii mele selective.

De obicei lucrurile pe care ni le cere Dumnezeu sæ le facem ni se par
a fi færæ sens. Dumnezeu nu mi-a spus sæ-mi iau cheile cu mine pentru cæ
maøina se va închide øi cheile vor ræmâne înæuntru dacæ nu o fac. În schimb,
el depinde de încrederea noastræ de a-L crede cæ øtie ce face øi prin credinfla
în dragostea øi înflelepciunea Sa, vom asculta instrucfliunile Sale. Eu numesc
aceasta religie experimentalæ, pentru simplul motiv cæ în fiecare din aceste
experienfle am învæflat lecflii øi am crescut în înflelegere, chiar dacæ nu am
ascultat în mod desævârøit. Când væd necazurile produse de neatenflia mea
faflæ de sfaturile Sale, îmi întæreøte în minte o anume familiarizare cu vocea
Lui liniøtitæ øi caldæ øi o hotærâre ca pe viitor sæ ascult mai repede de
sfaturile Sale. Acest proces al învæflærii de a asculta este esenfla religiei
experimentale. Face diferenfla între ceea ce merge øi ceea ce nu merge.

Dædeam zæpada de pe drum, într-o zi, în timp ce ceilalfli lucrau la
diferite slujbe pe lângæ casæ. Dupæ o vreme, Matthew øi-a dat seama cæ
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dura prea mult ceea ce fæceam eu. “Poate cæ ar trebui sæ iau snowmobilul
øi sæ verific” îøi spuse el. Lui Matthew îi place la nebunie sæ conducæ
snowmobilul øi deoarece îi plæcea atât de mult, îi era teamæ ca nu cumva
acest “îndemn” de a vedea ce face tatæl sæu sæ nu fie doar o simplæ scuzæ
de a nu mai lucra øi a face ceva ce-i place. Îndemnul aceasta a venit de
câteva ori øi de fiecare datæ l-a respins. Apoi am venit îngheflat øi plin de
zæpadæ. Maøina se stricase la capætul drumului øi a trebuit sæ vin acasæ
prin næmefli uriaøi de zæpadæ.

Matthew øi-a dat seama atunci cæ îndemnul venise de la Dumnezeu.
Dar experienfla nu a fost o pierdere, pentru cæ el a învæflat din ea. Cum øtiu
asta? Pæi, eram într-o altæ cælætorie, împreunæ cu Sally øi Andrew. Matthew
era singur acasæ. L-am sunat pentru a verifica.

“Ce mai faci?”, l-am întrebat.
“Învæfl sæ ascult, tatæ.” Apoi mi-a spus aceastæ întâmplare. El trebuia

sæ ia un client pentru a vedea un teren într-o trecætoare din munte. Când a
vrut sæ plece de acasæ, mi-a spus el, a avut îndemnul sæ ia cu el o lanternæ.
“Nu are sens”, øi-a spus el. “Oricum voi fi acasæ înainte de a se însera”.
Dar gândul a venit iaræøi øi recunoscând vocea lui Dumnezeu, s-a întors
în casæ øi a luat cu el o lanternæ.

“Când ai ajuns acasæ?” l-am întrebat?
“La miezul nopflii”.
Un cui mare – din cele folosite sæ construieøti cabane din bârne –

a intrat într-unul din cauciucurile maøinii. Întâmplarea sa m-a încântat
pentru cæ la vârsta lui de adolescent a învæflat lecflia dependenflei øi
sensibilitæflii spirituale faflæ de Dumnezeu de care eu n-aveam habar
când aveam 30 de ani.

Ar fi mai uøor pentru noi sæ ascultæm øi sæ ne supunem Domnului
dacæ El ne-ar spune øi “de ce”-ul din spatele instrucfliunilor Sale?
Experienfla mea va demonstra cæ nu.

Când vine toamna øi se apropie îngheflul, una din treburile pe care
trebuie întotdeauna sæ o fac, este sæ drenez canalizarea cabanei de oaspefli
øi mærturisesc, nu o fac cu plæcere. Nu este o treabæ prea grea, dar în
spafliul în care trebuie sæ mæ târæsc sub cabanæ este întuneric, plin de
umezealæ øi de pânze de pæianjen. Este locul în care te aøtepfli ca un pæianjen
sau un øoarece sæ saræ pe tine øi îfli doreøti sæ ai niøte prieteni care sæ se
ofere voluntari sæ facæ lucrul acesta în locul tæu.
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În aceastæ zi rece de toamnæ, am ridicat capacul pentru a intra în locul
acela groaznic øi am coborât sub cabanæ pentru a drena flevile. Având
nevoie de mai multæ dexteritate în mâini decât aveam purtând mânuøile,
le-am pus jos, lângæ mine. Imediat, am simflit îndemnul sæ le pun în buzunar
pentru cæ era posibil sæ le uit acolo. Putefli întreba pe oricine mæ cunoaøte,
am o memorie formidabilæ. Nu uit lucrurile. Aøa cæ am îndepærtat gândul
øi mi-am terminat treaba.

Când mergeam spre casæ, fiindu-mi rece, am cæutat mânuøile øi øtifli
unde erau, nu-i aøa? “O, nu! Mi-am uitat mænuøile sub cabanæ”, m-am
væicærit eu. N-am avut de ales øi a trebuit sæ intru iaræøi sæ le iau. În cazul
acesta, Domnul m-a atenflionat øi chiar m-a avertizat cu privire la ceea ce
se poate întâmpla, dar aceastæ informaflie nu a afectat ræspunsul meu faflæ
de instrucfliunile Sale. Credeam cæ øtiu eu mai bine ce fac.

În final, vom avea de a face cu decizia de a asculta de îndemnurile lui
Dumnezeu. Trebuie sæ luæm aceastæ decizie bazatæ atât pe credinflæ vie cât
øi pe cunoøtinflæ. În timp ce experimentæm religia practicæ, permiflându-I
lui Dumnezeu sæ-øi mæreascæ controlul asupra vieflii noastre, vom  învæfla
mai bine sæ recunoaøtem øi sæ avem încredere în vocea Sa. Ca øi mine, vei
avea ocazii când vei ignora sfatul Lui øi vor fi o græmadæ de probleme.
Dar Dumnezeu nu ne abandoneazæ când facem aøa øi dacæ vrem, El este
gata sæ ne învefle lecflii valoroase din aceste greøeli. Aøa cæ experimenteazæ
cu Dumnezeu, învaflæ din ce în ce mai mult sæ pui poverile asupra Lui, sæ
mergi prin credinflæ øi sæ ai încredere în sfatul Sæu.

Dacæ vei face aøa, vei descoperi cæ El nu este numai un ghid plin de
încredere, dar øi cel mai bun prieten cu care sæ mergi pe calea vieflii, atât
în lumea asta, cât øi în cea care vine.

Ascultarea selectivæ
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CAPITOLUL 8

Cel mai mare
duøman

“Trebuie ca El sæ creascæ, iar eu sæ mæ micøorez.”
(Ioan 3:30)

William Murphy era un bærbat atrægætor øi puternic. La numai 40 de
ani, era deja director într-o companie internaflionalæ uriaøæ. În ultima
sæptæmânæ însæ, el a plænuit altceva decât fuzionæri øi contracte. A fost
forflat sæ reflecteze asupra propriei morfli. Totul a început cu durere
nedesluøitæ øi persistentæ în maxilar în timpul unei cine. A urmat repede
øi greafla, luându-l în valuri. I-a spus sofliei cæ nu se simflea bine øi cæ
voia sæ plece de la restaurant øi sæ meargæ acasæ. Apoi s-a præbuøit pe
podea.

Medicii de la urgenflæ l-au gæsit într-o stare gravæ, dar au reuøit sæ-l
stabilizeze. Øi-a revenit în camera de gardæ øi øi-a petrecut ultima
sæptæmânæ într-o serie de teste øi analize. Diagnosticul? Infarct. Dar chiar
mai ræu, o analizæ mai amænunflitæ a dezvæluit un blocaj sever în altæ arteræ.
Acum era programat pentru o operaflie prin care sæ se deblocheze artera.
Aceasta nu numai cæ ar fi prevenit un alt atac de cord dar de asemenea,
spera el, îl va salva de la operaflia de bypass coronarian.

Din fericire, operaflia a decurs bine øi a fost transferat într-un salon
post-operator unde îl aøtepta soflia sa. Cardiologul a venit curând având în
mânæ câteva radiografii de dinainte øi de dupæ operaflie. Folosindu-se de
radiografii pentru a demonstra, medicul a explicat cæ 95% din blocarea
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vaselor de sânge au fost reduse la 5%. Dar medicul mai avea øi veøti
triste.

El spuse: “Nivelul lipidelor – adicæ colesterolul, græsimile din sânge
– este în continuare mare, având de douæ ori peste nivelul maxim normal.
Cel mai grav pentru dumneavoastræ este faptul cæ raportul dintre
colesterolul bun øi cel ræu este mic. Trebuie sæ luafli medicamente de
reducere a colesterolului. Am cerut de asemenea ca dieteticianul sæ vinæ
sæ væ arate cæ avefli nevoie de un regim strict pânæ scade nivelul
colesterolului. În aproximativ øase luni, vom reevalua dieta în funcflie de
starea dumneavoastræ. Dupæ ce væ revenifli, vreau sæ mergefli la un program
de reabilitare cardiacæ. Øi în final, afli fumat deja ultima fligaræ. Cu ceva
noroc, vom putea preveni apariflia unui nou blocaj.”

Doctorul a ræspuns la câteva întrebæri ale sofliei øi a pæræsit camera
spunând, “Ne vedem mâine.”

William a aøteptat pânæ cardiologul a plecat, s-a întors cætre soflia sa
øi a zis hotærât: “Nu voi træi în felul acesta!”

Timp de o sæptæmânæ, el a contemplat posibilitatea morflii cuprins de
gânduri sumbre. Acum, când spectrul morflii s-a retras sub atacul medicinii
moderne, bærbatul acesta, care în mod normal era inteligent øi raflional, nu
putea face paøii necesari pentru a supravieflui pe termen lung.

Toatæ lumea se gândea cæ fumatul, dieta, slujba stresantæ, stilul de
viaflæ de director øi trecutul familiei sale erau cauzele condifliei în care se
afla. Nu aceøti factori de risc erau duømanii de care trebuia sæ se apere.
Inamicul cel mai mare se luptase deja øi câøtigase. Voinfla lui nu dorea
nici sæ se sacrifice dar nici sæ moaræ. Dorinfla era mai puternicæ decât
rafliunea øi apetitul mai mare decât intelectul. Când William a murit în
floarea vieflii, pe certificatul de deces se putea citi “moarte din cauze
naturale”. De fapt, a fost omorât, ucis de propria încæpæflânare.

Când m-am mutat în sælbæticie, semænam mult cu William. Viafla mea
spiritualæ era în terapie intensivæ, având nevoie de resuscitare. Am crezut
cæ în munfli voi scæpa de unii duømani – factori de risc, dacæ vrefli. Am
crezut cæ influenfla lumii prin televiziune era duømanul. Am crezut cæ
pastorii care predicæ neadeværul de la amvoane – pastorii faløi, aøa cum îi
numeøte Biblia – erau duømanii. Am crezut cæ grijile øi ocupafliile unei
lumi nebune, lumea muncii zi-luminæ erau duømanii. Am crezut cæ
tofli aceøtia erau duømanii care mæ reflineau de la o viaflæ de creøtin.

Cel mai mare duøman
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Aveam dreptate! Aceste lucruri sunt vræjmaøi øi împiedicæ dezvoltarea
creøtinismului adeværat. Ar trebui eliminafli cât mai repede posibil din
vieflile noastre, în aøa fel încât influenfla lor sæ fie minimalizatæ.

 Din pæcate, credeam cæ lupta cu influenfla acestor duømani era ceea
ce constituia lupta spiritualæ în viafla mea. Când m-am mutat în sælbæticie,
am descoperit cæ øi în mediul cel mai favorabil pe care mi-l puteam
imagina, eram aceeaøi persoanæ care pæræsise Wisconsin. Am început sæ
lupt cu pæcatele mele numai pentru a descoperi cæ aceste pæcate nu erau
altceva decât simptomele adeværatei mele probleme. Trebuie sæ væ spun
cæ am înghiflit o pastilæ amaræ când am ajuns la concluzia cæ adeværata
problemæ, adeværatul duøman, adeværatul factor de risc cu care mæ
confruntam eram EU!

 Eu eram problema! Pæcatele mele erau doar roadele inevitabile ale
”FIRII” care îmi controla întreaga viaflæ. Aceasta este piatra de poticnire
pentru cei mai mulfli dintre cei care doresc sæ fie creøtini. Dumnezeu trebuie
sæ aibæ toatæ inima noastræ, ceea ce înseamnæ cæ toate alegerile mele trebuie
predate Lui. El nu este interesat în a avea unele sau majoritatea alegerilor
mele, ci le vrea pe toate. Cheia pentru a træi o viaflæ plinæ de Duh Sfânt
este sæ ne prindem cu totul de Domnul Isus Hristos. “Nimeni nu poate
sluji la doi stæpâni”, spunea Isus. De ce? “Cæci sau va urî pe unul øi va
iubi pe celælalt; sau va fline la unul øi va nesocoti pe celælalt” (Matei 6:24).

Când m-am cæsætorit cu Sally, am fost de acord sæ renunfl la toate
fostele mele prietene. Toatæ afecfliunea mea era pentru ea. Toate fostele
mele interese au fost abandonate. Am murit faflæ de vechea mea viaflæ de
om singur. Dacæ aø fi încercat sæ am o cæsnicie cu Sally, în acelaøi timp
continuând o aventuræ cu o fostæ prietenæ, ce s-ar fi întâmplat cu relaflia
mea cu Sally? Øtifli, nu-i aøa? Nu am fi ræmas cæsætorifli prea mult timp,
nu-i aøa? Sæ presupunem cæ eu îmi scuzam comportamentul øi spuneam:
“Dar încæ sunt cæsætorit cu ea. Ea este soflia mea. Am fæcut un angajament
faflæ de ea.” Este o idee ridicolæ numai când te gândeøti.

Øi totuøi aceasta este ceea ce se întâmplæ cu cei mai mulfli creøtini.
Încearcæ sæ pæstreze fostele lor iubiri în timp ce-L îmbræfliøeazæ pe Hristos.
În acelaøi timp, ei denunflæ cu indignare pe oricine îndræzneøte sæ punæ
sub semnul întrebærii devotamentul lor faflæ de Hristos ca fiind neiubitori
øi plini de criticæ. Øi apoi, ei sunt oameni buni. Sunt næscufli din nou sau
cel puflin aøa pretind.
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Exemplul tânærului bogat a fost inclus în Biblie pentru un motiv anume.
El era un om bun øi un conducætor. Astæzi, mulfli l-ar privi øi ar spune cæ el
este næscut din nou. În orice caz, el voia sæ fie cæsætorit cu Hristos øi în
acelaøi timp sæ aibæ o relaflie cu sine. El nu a vrut sæ-øi pæræseascæ fosta
prietenæ pentru Hristos. Atât de mulfli pierd lecflia cea mai importantæ din
istoria aceasta. Nu faptul cæ avea mari bogæflii øi acestea îl flineau departe
de Hristos era problema lui, ci mai degrabæ el voia sæ-øi conducæ viafla sa,
bogæfliile sale, pe el însuøi.

De câteva ori în Scripturæ, Hristos s-a referit la crucea Sa ca fiind a
noastræ. Termenii pe care Hristos îi propune pentru ucenicie sunt foarte
clari. “Dacæ voieøte cineva sæ vinæ dupæ Mine, sæ se lepede de sine, sæ-øi
ia crucea în fiecare zi øi sæ mæ urmeze” (Matei 9:23). Lepædarea de sine
este puflin înfleleasæ, atât de bisericæ dar øi de creøtini.

Nu este o moarte pentru totdeauna, ci o moarte zilnicæ a voinflei øi
dorinflelor mele. Aceastæ moarte apare atunci când eu permit voluntar
substituirea voinflei altuia (a lui Dumnezeu) øi accept aceastæ substituire,
færæ a fline seama cât de crucificator este pentru dorinflele øi poftele mele.
Suntem ai lui Dumnezeu cu totul atunci când alegem voit sæ renunflæm la
dreptul sinelui de a conduce.

Aceasta a fost experienfla lui Isus atunci când s-a rugat: “Facæ-se nu
voia Mea, ci a Ta” (Luca 22:42). fiinta lui Dumnezeu din prima zi în care
a început sæ-mi poarte de grijæ într-un mod atât de minunat era ca øi Jim
sæ aibæ aceastæ experienflæ . În cadrul curteniei tradiflional occidentale, o
femeie nu este cu totul a bærbatului, pânæ nu-i poartæ numele. Prin luarea
numelui, ea promite solemn sæ supunæ voit nu numai partea financiaræ, ci
øi flintele vieflii øi chiar intimitatea ei. Ea se dæruieøte celui pe care-l iubeøte.

Puflini din cei care pretind cæ sunt creøtini doresc o asemenea intimitate
øi supunere faflæ de Dumnezeu. Øi mai puflini sunt cei care o ating. De ce?
Pentru cæ este un proces, iar biserica modernæ a pierdut complet din vedere
acest lucru.

Când începi sæ te întâlneøti cu cineva, nu începi la altar. În schimb,
caufli sæ câøtigi afecfliunea sa. Dumnezeu face la fel cu noi. Treptat, se
dezvoltæ sentimente pentru cealaltæ persoanæ. La început, au puflin loc în
inima ta øi dæruieøti puflin din tine. Apoi aceastæ persoanæ devine din ce în
ce mai importantæ øi dorinfla de a te dærui este mai mare øi continuæ sæ
creascæ, pânæ te uneøti cu ea într-un singur trup dupæ cæsætorie.

Cel mai mare duøman
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Relaflia noastræ cu Dumnezeu este în acelaøi fel. Este un proces treptat
care ne conduce la o cæsætorie care este o unire a celor doi într-unul singur.

Viziunea lumii asupra creøtinismului popular de astæzi este atât de
confuzæ în privinfla acestui proces încât în momentul în care cineva îøi
exprimæ un oarecare interes pentru Hristos, se consideræ creøtin. Biblia
vorbeøte de multe ori despre “bisericæ” ca fiind cæsætoritæ cu Hristos. În
lumina aceasta, sæ folosim analogia curteniei pentru a obfline o mai bunæ
înflelegere a procesului de transformare a creøtinului adeværat.

În viaflæ, înainte de cæsætorie eøti singur. Aceasta este prima etapæ.
Interesul pentru o anumitæ etapæ poate fi mai mic sau mai mare în funcflie
de fiecare persoanæ. În creøtinism, aceastæ etapæ de singurætate este viafla
færæ Dumnezeu. Te conduci singur øi nu-l consulfli pe Dumnezeu deloc.
Disponibilitatea de a lua în considerare rolul lui Hristos în viafla cuiva
variazæ de la individ la individ.

Apoi în etapa a doua, cineva apare în viafla noastræ øi-øi exprimæ un
interes faflæ de noi. Ceea ce spune sau face, trezeøte o reacflie în noi øi
dorim sæ-l læsæm sæ intre în viafla noastræ, poate numai puflin. Aøa este øi
cu Dumnezeu. El ne aratæ dragostea øi purtarea Sa de grijæ øi interesul
Sæu creeazæ în noi  dorinfla de a-L læsa sæ aibæ numai o pærticicæ din viafla
noastræ. Mulfli gândesc cæ au devenit creøtini în etapa aceasta, dar acesta
nu este decât începutul.

Interesul exprimat în etapa a doua creeazæ afecfliune, care creøte pânæ
la curtenie – etapa a treia. În aceastæ etapæ, se naøte dorinfla de a uni vieflile.
De obicei, se anunflæ logodna. Dar, cu toate acestea, persoanele sunt tot
singure. Încæ deflin controlul øi se pot ræzgândi. Nu este nimic bætut în
cuie, ca sæ spunem aøa.

Pentru cel interesat de Hristos, experienfla este foarte asemænætoare.
Dumnezeu continuæ sæ ne cheme la Sine. Indivizii învaflæ lecfliile
dependenflei øi încrederii în Dumnezeu. El începe sæ învefle sæ-øi predea
voinfla lui Dumnezeu. Existæ o dorinflæ de a face din Dumnezeu un partener
pe viaflæ. Totuøi firea, eul, ne controleazæ øi încæ  nu a avut loc o “cæsætorie”
în supunere totalæ.

Cea de-a patra etapæ øi ultima este cæsætoria. Când amândoi sunt
doritori sæ renunfle la tofli ceilalfli øi sæ punæ nevoile celuilalt mai presus de
cele proprii, are loc cæsætoria. Ei unesc voinflele lor pentru a deveni una.
Este un angajament zilnic faflæ de cealaltæ persoanæ.
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Când omul, urmærit øi câøtigat de dragostea lui Dumnezeu, alege voit sæ
se predea complet Lui, este momentul în care el sau ea devin creøtini øi sunt
în esenflæ “cæsætorifli”. În aceastæ cæsætorie, sinele trebuie sæ moaræ øi nu va
existæ nimeni øi nimic care sæ ocupe un loc mai înalt în inimæ ca Dumnezeu.
Numai dupæ supunerea totalæ, luarea numelui lui Hristos are o semnificaflie.

Menflinerea øi aprofundarea acestui angajament este noua
provocare a creøtinului; pentru cæ totuøi libertatea de alegere ræmâne.
O persoanæ cæsætoritæ are posibilitatea sæ aleagæ sæ fie necredincioasæ.
Diferenfla dintre gândirea celui care este în etapa a treia øi cel din
etapa a patra este cæ în etapa a treia, angajamentul nu a fost fæcut.
Dumnezeu nu îndepærteazæ dreptul creøtinului de a-øi schimba
alegerea. El nu ne forfleazæ niciodatæ sæ avem o relaflie cu El. În schimb,
ne atrage prin dragoste.

“Jim, vrei sæ spui cæ nimeni nu este creøtin pânæ nu atinge etapa a
patra?” putefli întreba.

Ræspunsul meu este, “Da”, nimeni nu este creøtin pe baza mærturisirii
sau cunoøtinflei. Suntem creøtini numai când devenim dependenfli total de
Dumnezeu.

“Dar, Jim”, afli putea spune, “întreaga lume creøtinæ susfline altceva.
Adicæ, noi tofli înflelegem ce spui la nivel teoretic, dar trebuie sæ-i întâlneøti
pe oameni acolo unde sunt. Poate cæ toate acestea sunt foarte bune la
nivel teoretic, dar este practic?”

Este foarte practic. Vino cu mine într-o zi obiønuitæ øi vezi dacæ aceastæ
experienflæ nu este ceea ce fli-ai dorit întotdeauna.

Ziua mea începe la ora 9:00 seara de dinainte. Asta pentru cæ dacæ nu
sunt în pat la ora 9:00, nu mæ voi putea trezi suficient de devreme pentru
timpul de care am nevoie cu Dumnezeu. Acest timp este important pentru
mine. Sunt pasionat de acest timp pentru cæ am descoperit cæ øi Dumnezeu
este pasionat de mine! Este un timp minunat în care pot veni la El ca la cel
mai bun prieten øi sunt împuternicit øi umplut cu harul Sæu pentru ziua ce
vine. Petrec în fiecare dimineaflæ douæ ore øi jumætate în rugæciune øi
meditaflie tæcutæ cu Cuvântul Sæu, rugându-L pe Tatæl ceresc sæ mæ
pregæteascæ pentru luptele care stau înaintea mea øi de care eu nu øtiu
nimic. El nu numai cæ øtie ce va veni, dar a øi plænuit scæparea mea.
Credincioøia lui Dumnezeu de a mæ salva este o descoperire constantæ
pentru simflurile mele tocite.

Cel mai mare duøman
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Nu studiez de dragul informafliei sau al doctrinei. Mæ apropii de
Cuvântul lui Dumnezeu ca un pæcætos care are nevoie disperatæ de
mântuire. Am descoperit o frânturæ din Cineva care este mult mai sfânt øi
mai puternic decât mine. Când priveøti la mæreflia munflilor sau la
grandoarea Marelui Canion, reacflia normalæ este de veneraflie øi uimire.
În astfel de momente îfli dai seama de nimicnicia ta, asta doar în cazul în
care alcoolul sau drogurile nu fli-au tocit simflurile. Aceasta este imaginea
pe care vreau s-o am despre Dumnezeu în fiecare dimineaflæ, o imagine
care mæ face sæ væd cât de slab øi de neputincios sunt. Doar prin comuniunea
cu Dumnezeu îmi pot da seama de nevoile mele. Astfel sunt dispus sæ-L
las sæ meargæ alæturi de mine în timpul zilei, pentru cæ øtiu cæ færæ El nu
pot face nimic.

Prietenii mei, aceste ore de dimineaflæ înseamnæ mai mult decât a spune
rugæciuni sau a citi Biblia. Este momentul când dezvoltæm o relaflie vie cu
Dumnezeu. Ai încercat vreodatæ sæ foloseøti un præjitor de pâine færæ sæ-l
bagi în prizæ? Fiecare dintre noi am fæcut asta uneori. Când nu a mers,
l-afli aruncat? Bineînfleles cæ nu! L-afli bægat în prizæ. L-afli conectat la
sursa de putere. Asta este ceea ce trebuie sæ facem cu momentele noastre
devoflionale. Conectafli-le!

Prea mulfli au încercat sæ aibæ momente devoflionale descoperind cæ
sunt asemenea præjitorului de pâine neconectat. Îøi fac rugæciunea øi poate
cæ citesc Biblia sau vreo carte de devoflional, dar nu descoperæ niciodatæ o
legæturæ vie øi puternicæ cu Sursa de putere. Trebuie sæ ræmâi în prezenfla
lui Dumnezeu øi sæ-L caufli, aøa cum cautæ ajutorul un om pe cale sæ se
înece. Nu cæuta sæ acumulezi cunoøtinflæ despre Biblie sau religie ci mai
degrabæ cautæ sæ-L cunoøti pe Însuøi Dumnezeu, pentru cæ El a spus: “Mæ
vefli cæuta øi Mæ vefli gæsi, dacæ Mæ cæutafli cu toatæ inima.”

Dupæ ce termin acest timp liniøtit cu Dumnezeu, existæ întotdeauna
posibilitatea ca firea sæ iasæ la ivealæ. Dupæ micul dejun, în aceastæ
dimineaflæ în mod special, mæ græbeam sæ-mi termin lucrul în casæ pentru
cæ un prieten venea sæ mæ ia. Noi am împærflit treburile casei în aøa fel
încât soflia mea sæ nu fie nevoitæ sæ poarte toate poverile casei. Bæieflii
fæceau paturile øi ajutau atât la gætit cât øi la curæflenie.

În timp ce treceam pe lângæ camera fiului meu, am observat cæ patul
nu era încæ fæcut øi am simflit îndemnul sæ-l fac eu. Mæ græbeam, aøa cæ
am încercat sæ îndepærtez ideea. Era treaba lui øi voiam sæ-l învæfl sæ fie
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responsabil. Oricum, îndemnul a revenit øi odatæ cu el mi-am amintit cæ
am promis lui Dumnezeu cæ voi face tot ce-mi va spune în ziua aceea.
Aøa cæ am intrat øi am fæcut patul fiului meu, plecând apoi sæ-mi termin
propriile mele sarcini.

Printre treburile mele din dimineafla aceea era øi sæ fac focul în sobæ.
Pentru cæ træim în sælbæticie, gætim øi ne încælzim cu lemne. Îmi place sæ
sparg lemne. Fæcând lucrul acesta, este foarte uøor sæ-fli laøi mintea sæ
zboare øi astfel m-am pomenit gândindu-mæ la un prieten cu care aveam o
neînflelegere. Tendinfla din mintea mea era sæ væd toate greøelile sale øi
sæ-mi îndreptæflesc poziflia. Aceeaøi voce cu care am vorbit în aceea
dimineaflæ mi-a spus.

“Jim, trebuie sæ te rogi pentru fratele tæu, nu sæ te îndreptæfleøti.”
“Pæi, Doamne, pentru ce sæ mæ rog?” Vedefli, firea a ieøit aproape

imperceptibil øi acum ezitam, nefiind sigur dacæ vreau.
“Jim, vreau sæ te rogi ca sæ pofli face ceva pentru prietenul care este

în divergenflæ cu tine. Vreau sæ te rogi ca tu sæ faci ceva care sæ te coste
timpul, talentele sau banii tæi.”

Dupæ un moment de luptæ, chiar acolo, la locul unde spærgeam lemne,
am ales sæ mæ predau. Eul a fost lepædat øi m-am rugat în felul acela. Øi
øtifli ceva, în numai câteva sæptæmâni, Dumnezeu a ræspuns la acea
rugæciune øi mi-a dat posibilitatea sæ fac ceva pentru omul acela, care m-a
costat atât timp, cât øi talent.

Gândurile sunt locul unde bætæliile sunt câøtigate sau pierdute, prietenii
mei, øi mai aveam câteva lupte de înfruntat în acea zi.

Dupæ ce mi-am terminat treaba, am observat cæ prietenul meu
tocmai parcase în fafla casei, iar eu am ieøit sæ-l întâmpin la uøæ. Am
intrat în spælætorie unde era agæflatæ geaca mea øi ghicifli ce am væzut
acolo? O græmadæ de rufe spælate de soflia mea, aøteptau sæ fie întinse
pe sârmæ.

“Jim, vreau sæ întinzi tu rufele pentru soflia ta.”
“Dar nu este pe lista mea de treburi, Doamne, øi prietenul meu mæ

aøteaptæ. Øi apoi acestea sunt rufele sofliei mele.”
“Jim, vreau ca tu sæ întinzi aceste rufe pe sârmæ pentru soflia ta. Øi,

Jim, acestea sunt øi rufele tale.”
Chiar atunci øi acolo se dædea o luptæ în mintea mea. Sæ mæ supun?

Dacæ o fæceam, ce ar fi gândit prietenul meu despre mine, mai ales cæ-l

Cel mai mare duøman
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fæceam sæ aøtepte ca sæ întind rufele? Conflictul se desfæøura atât de repede.
Ia mai mult timp sæ-l scrii decât s-a petrecut în realitate. Sunt fericit sæ
spun cæ am ales sæ supun gândurile øi înflelepciunea mea unui Dumnezeu
Atotcunoscætor. L-am invitat pe prietenul meu înæuntru øi i-am oferit un
pahar cu apæ. “Va dura numai un minut”, i-am spus în timp ce ieøeam pe
uøa spælætoriei cu coøul de rufe.

La culmea de rufe mæ aøtepta o nouæ luptæ. Voiam sæ termin iute, dar
puteam face o treabæ bunæ întinzând toate rufele, aøa cum ar fi fæcut soflia
mea? Principiul biblic este ca tot ceea ce gæseøte mâna ta sæ facæ, fæ cu
toatæ puterea ta. Firea voia sæ preia controlul. Ar fi fost atât de uøor sæ mæ
îndreptæflesc øi sæ spun: “Sæ fie mulflumitæ cæ le întind pe toate”. Domnul
era cu mine în acele momente, încurajându-mæ sæ ascult øi sæ mæ supun.
Øtiam din experienflele personale amare cæ aceasta era singura cale spre
fericirea adeværatæ.

În timp ce le întindeam cu atenflie, am devenit conøtient cæ cineva, în
spatele meu, se uita la mine. O privire scurtæ în spate mi-a confirmat ceea
ce presupuneam. Prietenul meu stætea la fereastræ, având paharul cu apæ
în mânæ, nevenindu-i sæ creadæ. Dupæ câteva minute am urcat în maøina
lui øi am plecat la treburile noastre.

“Jim, de ce întindeai TU rufele sofliei tale?” m-a întrebat el.
“În primul rând”, i-am ræspuns, “nu erau rufele sofliei mele. Erau rufele

noastre.”
În al doilea rând, Dumnezeu mi-a spus ce sæ fac. “Amuzant, dar am

avut aceeaøi conversaflie øi cu Dumnezeu.”
“Cum adicæ Dumnezeu fli-a spus sæ o faci?” m-a întrebat el.
“Adicæ, Dumnezeu mi-a vorbit în gândurile mele øi mi-a spus sæ întind

rufele”, i-am spus. Luptele mele au deschis o discuflie, care a continuat
întreaga dimineaflæ. Habar n-aveam cæ ascultând de îndemnurile lui
Dumnezeu, voi avea posibilitatea sæ explic lucruri spirituale prietenului
meu, dar aøa a fost. Puflin mai târziu, când ne-am întors acasæ, prietenul
meu a decis cæ vrea sæ umble øi el în acest fel cu Dumnezeu. Vedefli,
Dumnezeu øtie de ce este nevoie ca sæ atingæ fiecare persoanæ. Problema
este sæ-l facæ pe Jim cæ coopereze cu El.

Spunând prietenului meu la revedere, am intrat în casæ gândindu-mæ
cæ voi mai avea ceva timp de studiu øi rugæciune. Dar cum am intrat, am
observat cæ soflia mea avea probleme. Era la ora de învæflat cu bæieflii. Era
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rândul ei sæ pregæteascæ masa de prânz øi întregul teanc de rufe pe care îl
întinsesem era uscat øi aøtepta sæ fie cælcat.

“Ajutæ-fli soflia,” mi-a øoptit vocea familiaræ.
“Dar, Doamne, mi-am fæcut planul sæ studiez”. Se poate implica firea

chiar øi în studiul Bibliei? Sigur cæ da, mai ales atunci când altceva vine
sæ se intersecteze cu planurile tale. Eul moare cel mai greu acasæ. Pentru
mine, cælcatul rufelor este o pedeapsæ mai rea decât moartea. Calc rufe,
dar o fac de nevoie.

Am cælcat câteva cæmæøi. Apoi am ajuns la bluzele sofliei mele, una
plinæ de mici cute în faflæ. Nu era deloc uøor de cælcat, dar ca sæ o calc
perfect, øtifli, cum ar fi cælcat-o Sally, necesita susflinere øi putere din partea
lui Dumnezeu. Când am terminat de cælcat bluza, Sally a venit de la
bucætærie sæ arunce o privire. Am trecut cu bine inspecflia! Nu puteam sæ
cred! Slavæ Domnului! Mæ simfleam minunat øi era pentru prima datæ când
am gæsit ceva plæcere în cælcatul rufelor.

Eram aproape gata cu cælcatul, când Sally ne-a chemat la masæ. A
fost o mâncare delicioasæ; mâncarea mea preferatæ: mazære, cereale, orez
sælbatic øi biscuifli fæcufli în casæ. Habar n-aveam cæ urmætoarea bætælie cu
firea era foarte aproape. În timp ce ne aøezam la masæ, am observat cæ era
pe masæ o sticlæ cu suc de roøii fæcut în casæ. Poate cæ lucrul acesta nu este
important pentru voi, dar eu ADOR sucul de roøii fæcut în casæ. Îmi place
sæ-l pun peste orez sau cereale, dar exista o problemæ øi am observat-o de
la prima privire. Era suficient numai pentru o persoanæ øi lângæ mine
stætea fiul meu mai mare, cæruia îi plæcea la fel de mult ca øi mie, dacæ nu
chiar mai mult.

Mi-am plecat capul sæ spun rugæciunea, dar chiar înainte de rugæciune,
firea striga în mine: “Ia sticla repede! Ia-o înainte ca Matthew sæ o facæ.
O merifli. Mai ales cæ tu ai plætit pentru ea. Afli auzit vreodatæ firea
vorbindu-væ în felul acesta?”

Cred cæ nici nu trebuie sæ væ spun ceea ce mi-a spus Domnul, nu-i
aøa? Øi iaræøi am fost pus sæ aleg. Aøa cæ am stat øi m-am uitat cum Matthew
a turnat-o pe toatæ øi øtifli ceva? Am supraviefluit. Nu este uimitor? Dacæ
ascultam de ceea ce spuneau firea øi pofta, aø fi crezut cæ viafla mea
depindea de acea sticlæ.

Masa s-a terminat øi bæieflii au început sæ spele vasele. Sally a continuat
sæ calce, iar eu am gæsit ceva timp pentru a sta jos în fotoliu cu Biblia

Cel mai mare duøman
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mea. Un zgomot slab a anunflat cæderea unui lucru din plastic øi cu siguranflæ
cæ era un capac ce cæzuse la picioarele sofliei mele. “Ridicæ-l de jos, Jim,”
mi-a øoptit vocea familiaræ a Tovaræøului meu permanent. Iniflial, am vrut
sæ argumentez øi sæ spun: “Este chiar la picioarele ei. Tot ce trebuie sæ
facæ este sæ-l ia de jos. Eu stau întins øi confortabil. De ce trebuie sæ-l iau
eu?” Din fericire, Dumnezeu nu intræ în astfel de controverse cu noi. El
pur øi simplu ne aratæ drumul pe care trebuie sæ mergem øi ne lasæ pe noi
sæ-l urmæm færæ scuze sau plângeri.

Am læsat Biblia deoparte øi am ridicat fotoliul în poziflia normalæ. Am
mers øi am ridicat capacul de jos punându-l pe masa de cælcat øi apoi
m-am întors la fotoliul meu. În timp ce mæ aøezam, am întâlnit privirea
plinæ de iubire a sofliei mele. Acea privire mi-a spus totul. Am øtiut cæ ea
a înfleles lepædarea mea de sine necesaræ pentru a mæ ridica din fotoliu.
Cunoaøterea faptului cæ ea a înfleles øi simpla amabilitate care a adâncit
dragostea ei pentru mine, mi-a plætit mai mult decât fæcea efortul meu.

Cætre sfârøitul zilei, fiul meu a venit la mine. Puteam vedea cæ ceva îl
miøcase profund, dar nu aveam nici o idee despre ce era vorba. La început
a ezitat, dar apoi mi-a spus. “Am væzut cæ mi-ai fæcut patul astæzi
dimineaflæ”, a început el. “Toatæ ziua am aøteptat sæ-mi ceri ceva în schimb
pentru lucrul acesta, dar nu ai fæcut-o. Putem vorbi despre umblarea
creøtinæ, cea pe care o ai tu?”

Øi aøa afli fæcut cunoøtinflæ cu cel mai mare duøman al meu – EU!
Fiecare dintre noi avem un duøman cu care ne luptæm. Ce avefli de gând sæ
facefli cu duømanul vostru – eul? Este uøor sæ râdem de lucrurile pe care ni
le facem singuri, dar analiza finalæ nu este deloc amuzantæ. Permiflând ca
eul, firea, sæ ræmânæ la conducerea vieflilor noastre, ne sinucidem la fel de
sigur ca øi un sinucigaø.

În viaflæ, am petrecut mult timp cæutând drumul MEU øi sæ MÆ fac
fericit. Trebuie sæ spun, a fost o viaflæ deplorabilæ! Când alegem sæ nu ne
predæm firea, ca natura pæmânteascæ sæ nu moaræ, nu distrugem numai
bucuria noastræ dar øi pe a celor din jur.

Noi avem posibilitatea sæ alegem standardul de viefluire dorit.
Libertatea de alegere, posibilitatea de a exercita voinfla este darul cel mai
mare cu care a înzestrat Dumnezeu rasa umanæ. Folositæ în mod corect,
puterea de alegere a omului ne uneøte cu Dumnezeul universului øi prin
puterea øi cælæuzirea Sa vom deveni o binecuvântare pentru lume. Folositæ
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greøit, aceeaøi putere de alegere va conduce omul în lucruri care vor face
lumea întreagæ sæ tremure. Uitafli-væ în istorie, studiafli dictatorii, ale cæror
nume au devenit sinonime cu ræul øi observafli cæ în fiecare caz, totul a
început cu ceea ce pærea a fi o alegere nesemnificativæ de a avea propriul
lor drum.

James Russell Lowell spunea:

Odatæ øi-odatæ fiecare om sau nafliune
Ajunge clipa când trebuie sæ aleagæ
În conflictul adeværului cu neadeværul,
Sæ fie de partea binelui sau a ræului …
Øi alegerea ræmâne pe vecie
Fie cæ întunecæ sau lumineazæ.

Cel mai mare duøman
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CAPITOLUL 9

Chiar crezi?
“Cred, Doamne! Ajutæ necredinflei mele!”

(Marcu 9:24)

Una din binecuvântærile vieflii în sælbæticie este apa de o calitate
extraordinaræ. Mæ gândeam sæ fac viafla mai uøoaræ instalând un sistem de
captare a apei prin cædere. Acest sistem nu funcflioneazæ pe orice teren,
dar dacæ unghiul de înclinaflie este corect, este cel mai bun lucru pentru o
casæ în sælbæticie. Nu este nevoie de curent øi nu existæ pericolul
defecfliunilor.

Proprietatea noastræ este una din cele norocoase, care are un izvor pe
dealul din spatele casei înalt de øase metri la o distanflæ de 600 metri.
Pentru a avea cædere de apæ, tot ceea ce trebuia sæ facem era sæ vinæ un
excavator øi sæ sæpæm un øanfl sub cota de înghefl øi sæ întindem 600 metri
de fleavæ. Din pæcate, dupæ ce am întins numai 60 de centimetri de fleavæ,
am descoperit cæ am nevoie sæ merg în oraø pentru a cumpæra niøte fitinguri,
ca sæ le instalez înainte ca excavatorul sæ vinæ la ora 9:00 sæ umple øanflul.

Trezindu-mæ ca de obicei la 4:30, mæ apæsa gândul cælætoriei de trei
ore pânæ în oraø øi în mintea mea se næøtea gândul sæ mæ græbesc cu timpul
petrecut cu Dumnezeu, ca sæ pot ajunge la timp în oraø. “Sper cæ mæ
înflelegi, Doamne, de obicei petrec timp cu Tine, dar în dimineafla asta am
treabæ de fæcut”.

Din fericire, Domnul m-a inspirat cu gândul acesta: “Jim, ai nevoie
sæ petreci timp cu Mine øi sæ te asiguri cæ ai o legæturæ vie, nu una
obiønuitæ. Stai cu Mine pânæ firea este stæpânitæ.”

Predându-mi planurile mele Domnului, am stat øi am avut timpul meu
personal cu El. Am plecat de acasæ, meditând la subiectul închinærii din
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acea dimineaflæ, care era Ioan 15:5: “Eu sunt vifla, voi suntefli mlædiflele.”
Mæ gândeam la legætura strânsæ dintre mlædiflæ øi viflæ în timp ce conduceam
de-a lungul øoselei pustii.

Deodatæ, un cerb mare a særit din øanflul de la marginea drumului drept
în fafla mea. N-am avut timp nici mæcar sæ ating frâna øi l-am lovit în
lateral cu o vitezæ de 80 de kilometri la oræ. S-a auzit un zgomot dureros
acompaniat de sunetul spargerii de geam øi plastic. Capota s-a strâmbat øi
grila din fafla maøinii s-a spart. Øuvoaie de apæ au særit din radiator în timp
ce fragmente din grilæ l-au spart. Scârflâitul ventilatorului acompania
sâsâitul radiatorului, creând un sunet jalnic. Radiatorul a fost împins pânæ
în motor. Læsând în urmæ o dâræ de bucæfli rupte, am oprit pe marginea
drumului.

Ultimul lucru pe care mi-l doream atunci era sæ ræmân legat de Viflæ.
Øi totuøi, în timp ce stæteam acolo, flinând încæ volanul, puteam auzi acea
voce liniøtitæ øi caldæ, care niciodatæ nu înceteazæ sæ ne atenflioneze. “Jim, ai
nevoie de Mine. Crezi cæ sunt încæ cu tine øi cæ pot rezolva aceastæ problemæ?”

“Doamne, nu prea øtiu ce sæ cred. Adicæ, planurile mele de a face rost
de acele piese sunt ca øi pierdute. Cel cu excavatorul va veni øi eu nu voi
pute fi acolo. Maøina este stricatæ. Radiatorul s-a stricat. Øuvoaiele de apæ
încæ sar. Nu numai cæ nu voi fi acasæ pânæ la ora 9:00, dar voi fi norocos
dacæ ajung pânæ desearæ. Nu, Doamne, nu cred cæ eøti cu mine acum.”
Voiam sæ ies din maøinæ øi sæ væd care sunt pagubele, dar ca de obicei,
Dumnezeu avea alte planuri pentru mine.

“Jim, îfli aminteøti micul dejun pe care soflia ta fli l-a pus la pachet?”
“Cred cæ glumeøti! Maøina mea este fæcutæ bucæfli øi Tu vrei ca eu sæ

stau øi sæ mænânc!”
“Jim, dacæ nu mænânci acum, nu vei mai avea timp mai târziu.

Glicemia va scædea. Vei fi slæbit øi iritat. Trebuie sæ scofli granola (cereale
amestecate cu fructe uscate – nota trad.) øi sæ mænânci încet øi în liniøte.”

“Sæ mænânc încet?! De ce, Doamne, când nici acasæ nu o fac, daræmite
aici, singur, în maøina lovitæ!”

“Ai încredere în Mine, Jim”
“Dar, Doamne”.
“Mestecæ încet, Jim.”
Aøa cæ am stat acolo øi am mâncat încet sau cel puflin am încercat.

Dupæ douæzeci de minute, terminasem cu granola. Mæ întrebam dacæ va

Chiar crezi ?
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apærea vreun înger, dar nu se vedea nimeni. “Jim, îfli aduci aminte de
mærul pe care soflia ta fli l-a pus în pachet?”

“Doamne”, am strigat, “øi mærul?”
Aøa cæ am stat acolo, mâncând încet mærul meu. Dupæ ce am terminat

de mâncat mærul, am væzut un camion al serviciului forestier al SUA
venind din cealaltæ direcflie. Când s-a oprit camionul în dreptul meu, am
constatat cu bucurie cæ îl cunoøteam pe øofer.

“Din câte væd”, spuse el în timp ce cobora fereastra, “eøti în
încurcæturæ”.

“Sigur cæ da”, am aprobat eu.
“Fii atent”, mi-a ræspuns el. “Am un telefon radio în camion. Vrei sæ

sun dupæ o platformæ?” (maøinæ cu care pofli transporta o alta maøinæ
avariatæ – nota trad.).

“Da, te rog”.
Dupæ ce a dat telefon, a plecat în drumul lui, iar eu am ræmas sæ meditez

la ideea cæ cineva a venit pe drumul acesta pustiu øi avea un telefon radio
în maøinæ. Aceasta se întâmpla cu mult înainte ca telefoanele celularele
sæ aparæ øi radio telefoanele erau rare.

Am simflit îndemnul sæ cobor din maøinæ øi sæ adun toate bucæflile de
geam øi plastic împræøtiate pe drum. În felul acesta, nimeni nu ar fi fost
deranjat de ceea ce fæcusem. Tocmai când luam ultima bucatæ spartæ, a
venit platforma din oraø øi a fæcut pregætirile pentru a mæ lua.

“Unde vrei sæ te duc?” a întrebat øoferul.
Mi-am adus aminte cæ am vândut un teren unui om foarte de treabæ ce

deflinea un magazin, aøa cæ i-am dat adresa øoferului. În timp ce mergeam
alæturi de øofer în cabina platformei, mi-am adus aminte cæ ar trebui sæ
gæsesc o maøinæ de închiriat øi iaræøi, tentaflia de a mæ îngrijora de detalii.
Deøi poate suna ciudat pentru un fost agent de asiguræri, nu aveam o
asigurare pentru închirieri øi deja simfleam cum iritaflia creøtea în inima
mea. Asta urma sæ mæ coste bani øi încæ o græmadæ!

“Ce s-a întâmplat, Jim?” mæ întrebæ patronul magazinului care m-a
recunoscut intrând pe uøæ.

“Am lovit un cerb”, i-am ræspuns.
“Pæi, ai aranjat-o, nu te-ai jucat!”, spuse el în timp ce observa pagubele

cu un ochi experimentat. Privindu-mæ, întrebæ: “Cu ce te mai deplasezi
acum?”



117

“Nu øtiu”, i-am spus.
“Øtiu eu”, ræspunse el. “O agenflie de închiriat a fost pe aici acum

câteva zile øi mi-a dat câteva cupoane pentru închirieri gratuite. Sunt ale
tale!”

“Mulflumesc, Doamne”, a fost tot ce-am mai putut spune în gând.
Chiar atunci øoferul platformei a intrat în birou øi s-a oferit sæ mæ ducæ
pânæ la agenflia de închiriat maøini øi am acceptat cu bucurie. Am primit o
maøinæ, am luat piesele de care aveam nevoie øi chiar am reuøit sæ ajung
acasæ la timp pentru a termina treaba.

La un moment dat, oricine pretinde cæ crede în Domnul se poate
confrunta cu întrebarea: “Chiar cred?” În dimineafla aceea credeam cu
adeværat cæ sunt mlædifla care ræmâne în Viflæ? Mlædifla nu se îngrijoreazæ
dacæ vifla va avea grijæ de nevoile ei, ci pur øi simplu se concentreazæ
asupra creøterii. Nici una din îngrijorærile mele din acea dimineaflæ nu a
dus la nimic. Domnul a rezolvat toate detaliile øi a fæcut-o færæ nici un
ajutor din partea mea.

Hristos a vorbit oamenilor din vremea Sa despre grijile færæ rost astfel:
“Nu væ îngrijorafli dar zicând: Ce vom mânca? Sau: Ce vom bea? Sau: Cu
ce ne vom îmbræca? … Tatæl vostru cel ceresc øtie cæ avefli trebuinflæ de
ele. Cæutafli mai întâi Împæræflia lui Dumnezeu øi neprihænirea Lui øi toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:31-33).

Credem cu adeværat acest lucru? Mæ îndoiesc.
Aøa cum væ spuneam mai devreme, sunt mulfli urøi în zona noastræ.

Am respins ideea cumpærærii unei arme pentru a mæ proteja. În schimb,
am decis sæ depind de Domnul pentru apærare øi avertizare când este vreun
pericol. Mulfli oameni au væzut în aceastæ atitudine de dependenflæ de
Dumnezeu o încumetare øi øtiam cæ odatæ, într-un loc, acest plan urma sæ
fie testat. Atunci øi numai atunci voi avea posibilitatea sæ confirm dacæ eu
cred cu adeværat în Dumnezeul meu.

Ocazia a venit, dar nu în felul øi în momentul în care mæ aøteptam. Aø
fi vrut sæ-i pot spune Domnului: “Mâine dimineaflæ la ora 11:00, voi fi
gata sæ fiu testat”. Dar nu merge în felul acesta. Trebuie sæ fim mereu gata
sæ dæm dovadæ de credinfla care este în noi.

Într-o zi, corbii erau în pædure. Aceasta însemna în general cæ un animal
murise. Bæieflii mei se întrebau dacæ nu cumva este unul din cerbii pe
care-i hrænisem øi-i ræsfæflasem, aøa cæ m-au întrebat dacæ pot merge sæ
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vadæ. Nu numai cæ le-am dat voie dar am fost de acord sæ merg cu ei.
Bæieflii tineri nu vor întotdeauna sæ se deplaseze în acelaøi ritm cu tatæl
lor, iar eu i-am læsat sæ meargæ mai înainte sæ vadæ locul unde erau corbii.
Poteca se despærflea în douæ cæræri paralele. Bæieflii mergeau pe una iar eu,
færæ sæ øtiu, am mers pe cealaltæ.

Nu m-am gândit cæ ar putea fi un urs grizzly la leøul animalului dar el
era acolo. Din fericire, bæieflii mei erau destul de tineri øi entuziaøti. Fæceau
suficient zgomot ca ursul sæ îi audæ øi sæ se decidæ sæ plece în mare grabæ,
chiar pe cærarea pe care veneam eu. Ursul øi eu ne-am întâlnit faflæ în faflæ
destul de aproape. Ursul s-a aøezat pe vine, mormæind øi arætându-øi colflii.
Urøii grizzly merg pe principiul: dacæ nu caufli necazuri, ar trebui sæ pæstrezi
distanfla øi dacæ vrei necazuri, te servesc.

Øtiam cæ se va întâmpla într-o zi. În secret, mæ întrebam cum voi
reacfliona în acel moment. Mæ voi întoarce øi voi fugi sau mæ voi aøeza în
poziflia mortului, acoperindu-mi capul, aøa cum învaflæ experflii cu privire
la atacul urøilor? Poate cæ aø fi încercat sæ urc într-un copac sau sæ
cad în genunchi în disperare. Nici unul din aceste gânduri nu mi-a
venit în minte.

Stând faflæ în faflæ cu cel mai fioros animal al sælbæticiei, nu am simflit
nici o fricæ ci doar cæ Cineva mult mai puternic stætea lângæ mine. Cu un
gest aproape normal, mi-am întins mâna øi am rupt o crenguflæ de pe o
ramuræ din fafla mea øi am spus: “Doamne scapæ-mæ!”

Este greu de crezut cæ pulsul meu nu a luat-o la fugæ, dar acesta este
adeværul. Nu exista nici un pic de adrenalinæ sau sudoare pe frunte, ci
doar o asigurare liniøtitæ cæ eram în mâna Prietenului øi Tovaræøului
meu permanent. Øtiam cæ Stæpânul universului era protectorul øi scutul
meu.

Una din fægæduinflele mele preferate din întreaga Scripturæ este,
“Nicidecum n-am sæ te las, cu nici un chip nu te voi pæræsi. Aøa cæ putem
zice plini de încredereplini de încredereplini de încredereplini de încredereplini de încredere: ‘Domnul este ajutorulajutorulajutorulajutorulajutorul meu, nu mæ voi teme…’nu mæ voi teme…’nu mæ voi teme…’nu mæ voi teme…’nu mæ voi teme…’”
(Evrei 13:5-6, sublinierea autorului).

Încæ privind flintæ la urs – care apæruse parcæ din senin – mæ întrebam
dacæ bæieflii mei vor veni sæ mæ caute. Voiam sæ-i strig øi sæ-i avertizez sæ
stea unde sunt. Aceasta ar fi fost dezastruos pentru mine. Strigæ la un urs
brun øi de obicei va fugi, strigæ la un urs grizzly øi te va ataca. Alegerea
mea era simplæ – ca pærinte trebuia sæ-mi protejez bæieflii.
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“Bæiefli! Stafli unde suntefli!” am strigat. Ursul s-a læsat în patru labe øi
a început sæ mæ atace când, deodatæ, s-a întors sæ priveascæ în spatele lui.
Încæ de când erau mici, bæieflii mei au fost educafli sæ vinæ imediat ce se
aud strigafli. Aøa cæ atunci când am strigat, “bæiefli”, nu au mai aøteptat sæ
audæ øi restul øi au venit fugind.

Vocile lor øi zgomotul ruperii crengilor în timp ce veneau a fost ceea
ce a convins ursul sæ nu mæ atace. În curând bæieflii au apærut în partea
cealaltæ a ursului furios øi disperat sæ scape de aceste creaturi ciudate care
nu jucau dupæ regulile obiønuite. Fæcând un ocol de aproximativ øase
metri în jurul meu, ursul s-a întors pe cærarea din spatele meu, tot timpul
mormæind øi bombænind, øi ne-a pæræsit, færæ a læsa vreo îndoialæ despre
sentimentele lui faflæ de noi. Apoi s-a întors øi a fugit în josul potecii,
departe de noi.

Vorbifli cu oricine locuieøte într-o zonæ cu urøi. Am fæcut tot ceea ce
puteam face greøit într-o întâlnire cu un urs, dar am fost protejafli la
momentul potrivit de un Dumnezeu viu, care nu numai cæ stæpâneøte toate
creaturile acestei lumi dar øi merge alæturi de noi.

Nu cu mult timp în urmæ a trebuit sæ zbor la Akron, Ohio. Din
aeroportul local din Kalispell, Montana, nu existæ zbor direct. Toate trec
prin aeroportul din Salt Lake City. Zborul spre Salt Lake City a fost
monoton øi când am urcat în avionul spre Cincinnati, Ohio, øi am gæsit
locul, habar n-aveam cæ lucrurile vor merge atât de prost.

Cæpitanul ne-a anunflat cæ era o problemæ mecanicæ øi cæ zborul va fi
întârziat. Imediat m-am rugat: “Doamne, øtii cæ am o legæturæ cu Akron
pe care trebuie s-o prind. Te rog ajutæ-i pe oamenii aceøtia sæ repare repede
defecfliunea.”

Mi-am dat seama imediat cæ aceasta urma sæ fie o experienflæ. Aveam
numai 45 de minute între sosirea mea în Cincinnati øi plecarea spre Akron.
Eram programat sæ vorbesc în seara aceea øi dacæ pierdeam legætura, tofli
acei oameni ar fi trebuit sæ aøtepte. Aøa cæ m-am rugat: “Doamne, Tu
cunoøti nevoile acestor oameni. Nu-l læsa pe cel ræu sæ triumfe. Øtiu cæ Tu
pofli sæ faci ca avionul acesta sæ plece la timp. Te rog, Doamne, ajutæ-i pe
oamenii aceøtia sæ facæ avionul sæ plece la timp!”

Au trecut 20 de minute, apoi 30, apoi 40 øi cæpitanul a anunflat cæ vom
decola în cinci minute. “Doamne, 45 de minute. Voi pierde legætura. El
va pleca în momentul în care eu sosesc. Nu am la dispoziflie nici mæcar un

Chiar crezi ?



120

Scæpare la Dumnezeu

minut”. În timp ce-mi værsam inima înaintea lui Dumnezeu, El mi-a pus
în minte urmætoarele gânduri:

“Jim, tu crezi cæ Eu sunt cu tine?”
“Pæi – da – eu predic asta.”
“Dar tu crezi, Jim? Crezi tu cu adeværat cæ pot fline avionul acela

pentru tine?”
“Daaa”, am spus cu un mic tremurat. “Cred cæ Tu pofli.”
“Crezi cæ o voi face?”
Asta este o întrebare mult mai profundæ, nu-i aøa? “Da, cred.”
“Vei face tot ce vei putea ca sæ prinzi acel avion?”
“Da, Doamne”.
“Atunci voi refline acel avion pentru tine.”
Astfel, am întrebat o însoflitoare de zbor: “Putefli spune pilotului sæ

sune øi sæ spunæ sæ reflinæ acel avion pentru mine?”
“Domnule”, spuse ea cu blândefle, “ avem mai mult de 400 de persoane

în acest avion. Nu putem face acesta pentru 400 de pasageri.”
“Dar”, am încercat eu sæ explic, “pe mine nu mæ aøteaptæ bunica sau

bunicul la aeroport. Este o salæ plinæ cu oameni øi eu sunt vorbitorul øi
dacæ nu sunt acolo…”

“Îmi pare ræu, domnule…”
Am crezut cæ poate era o persoanæ mai dificilæ sau poate am abordat

greøit subiectul. Am încercat cu o altæ însoflitoare de zbor øi am primit
exact acelaøi ræspuns, aøa cæ am schimbat tactica. Am întrebat ceva ce
pærea a fi foarte egoist, dar nu întrebam pentru mine, ci pentru acei oameni
care mæ aøteptau în sala aceea.

“Doamnæ, aø putea fi prima persoanæ care iese din avion când ajungem
la terminal?”

Ea s-a uitat la mine ca øi cum ar fi vrut sæ spunæ: “Mæi, dar tu eøti
foarte egoist, nu-i aøa?” Dupæ ce i-am explicat problema, a fost foarte
amabilæ. “Da, imediat ce avionul se opreøte, vino la uøa aceasta øi eu voi
fi aici. Când se deschide uøa, FUGI!”

“Minunat”, mi-am spus, “Dumnezeu este cu mine øi personalul este
cooperant. Dumnezeu va refline acel avion.” Cincinnati este un aeroport
uriaø cu multe clædiri terminale øi un labirint nesfârøit de porfli. Am întrebat
însoflitoarea de zbor cine m-ar fi putut ajuta sæ-mi spunæ exact unde trebuie
sæ merg în acel aeroport uriaø pentru a lua avionul. Era la trei terminale
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depærtare, aøa cæ mi-am dat jos puloverul. Øtiam cæ urma sæ fie o experienflæ
destul de fierbinte. Cu puloverul øi servieta în mâini, eram la uøæ când
aceasta s-a deschis.

Acum câfliva ani exista o reclamæ în care un jucætor de fotbal american
alerga printr-un aeroport, særind peste bagaje øi evitând pe ceilalfli pasageri.
Væ amintifli? Acum øi eu fæceam la fel! Sæream øi evitam øi fugeam. Eram
transpirat când am ajuns la poartæ øi am zis, “Unde este avionul?”

Nu era nimeni acolo cu excepflia unei însoflitoare care spuse: “Domnule,
a plecat acum cinci minute.”

“Dar Dumnezeu mi-a spus cæ-l va refline!” am læsat sæ-mi scape.
S-a uitat la mine. De fapt se holba! Sæ-i fi væzut expresia feflei!

“Domnule…?” spuse ea, întrebætor.
“Doamnæ, trebuie sæ sunafli pilotul øi sæ-i spunefli sæ vinæ înapoi pentru

cæ trebuie sæ fiu în acel avion. Dumnezeu m-a asigurat cæ acest avion va fi
reflinut.” Puteam vedea cæ avionul a început sæ ruleze pe pistæ. “Putefli sæ
chemafli o maøinæ øi sæ mæ urcafli pe o scaræ? Adicæ, uite-o! Trebuie sæ mæ
urc în avionul acela!” Dar ea nu voia s-o facæ.

Se uita la mine zicându-øi probabil: “Ce-are æsta?” Øtiam cæ Dumnezeu
este Dumnezeul tuturor øi cæ la El totul este cu putinflæ. Crezusem asta!
Chiar l-am auzit pe Dumnezeu vorbindu-mi? Era El cu adeværat
Dumnezeul tuturor fiinflelor aøa cum spunea Biblia? Chiar Îi pæsa sæ mæ
ajute sæ ajung la întâlnire? Am plecat de lângæ locul unde stætea însoflitoarea
øi m-am aøezat într-unul din scaunele din zonæ, mi-am plecat capul øi
m-am rugat, “dar, Doamne, ai spus …”

“Jim, tu crezi cu adeværat cæ Eu sunt Dumnezeul tuturor fiinflelor?
Crezi cu adeværat cæ pot aduce avionul acela chiar øi acum dacæ vreau?”

Am spus, “Doamne, eu … nu øtiu. Nu sunt sigur. Nu øtiu, am crezut
cæ da. Am fæcut tot ce am putut, aøa cum m-ai rugat. Am crezut, Doamne.
Am crezut cu adeværat, dar dovada este în fafla ochilor mei… da, cred
Doamne, dar ajutæ necredinflei mele.”

Cum stæteam în scaunul acela luptându-mæ øi fræmântându-mæ cu ceea
ce tocmai se întâmplase, însoflitoarea m-a bætut pe umær øi-mi spuse:
“Domnule.” M-am uitat la ea øi ea a continuat, “Nu înfleleg de ce, dar
avionul vine înapoi la poartæ.”

“Slavæ Domnului!” am spus ridicându-mæ de pe scaun. “Ce s-a
întâmplat?”

Chiar crezi ?
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“Nu øtiu”, spuse ea. “Nu øtiu.”
“Trebuie sæ afli!” am implorat-o eu.
“O voi face, o voi face. Øi eu vreau sæ øtiu!”
S-a dus la telefonul ei øi a sunat acolo øi apoi m-a chemat sæ-mi explice.

Se pare cæ cel care dirija avionul, øtifli care, cel care stæ întotdeauna cu
lanternele conice, a observat cæ roata din faflæ era uzatæ øi el a decis ca
avionul sæ se întoarcæ pentru a fi schimbatæ. Asta se întâmpla în timp ce
eu stæteam pe scaun cu capul plecat øi Dumnezeu mæ întreba: “Crezi cu
adeværat, Jim?”

Sper sæ mai întâlnesc acea însoflitoare într-o zi pentru cæ vreau sæ-i
pun câteva întrebæri. Eram atât de emoflionat cæ pot urca în acel avion
încât nu am putut sæ spun nimic atunci, dar vreau s-o întreb: “Crezi în
Dumnezeul meu?” Vreau s-o întreb pentru cæ mæ privirea ca pe un ciudat.
Vreau s-o întreb, dar poate cæ nu voi avea aceastæ posibilitate niciodatæ.
Aøa cæ vreau sæ væ întreb pe voi. Credefli cu adeværat în Dumnezeul meu?

Prieteni, Dumnezeu m-a scæpat de urøi grizzly. El a pregætit tot ce
aveam nevoie atunci când maøina a fost stricatæ. A adus avionul înapoi
pentru mine. Credefli cæ El este Dumnezeul vostru personal? Credefli cæ væ
poate scæpa din toate problemele voastre? Credefli cu adeværat cæ
Dumnezeu are soluflii pentru fiecare dificultate sau nedumerire pe care o
putefli întâlni?

Nu, nu credem! Øi de aceea avem probleme în casele noastre cu copiii
noøtri, cu sofliile noastre øi în bisericile noastre. De ce nu vedem mâna lui
Dumnezeu în vieflile noastre în toate acestea? Unde este problema? Credefli
cæ problema este la Dumnezeu? Problema suntem noi! Suntem prea ocupafli
în gæsirea solufliilor prin propria înflelepciune încât nu mergem niciodatæ
la Dumnezeul întregului univers care are rezolvarea. Sæ mergem la
Dumnezeu øi  sæ spunem: “Doamne, am nevoie de Tine. Te rog, scoate-mæ
pas cu pas din necazurile mele.”

“De ce nu ai flinut avionul la poartæ”, l-am întrebat pe Dumnezeu? Aø
fi crezut…”

“Deoarece în momentele cele mai grele, Eu strælucesc cel mai mult,
Jim. Ai avut øi tu ceva de fæcut? Da, dar adu-fli aminte cæ Zaharia 4:6
spune: “Nici prin putere, nici prin tærie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul
oøtirilor!” În felul acesta trebuie sæ înflelegi cæ nici una din discufliile tale
cu însoflitoarele de bord, nici mæcar fuga ta fantasticæ prin aeroport, nici
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încercærile tale de a convinge însoflitoarea sæ te punæ pe o scaræ nu au
fost de nici un folos. Te-am pus sæ le faci ca sæ væd dacæ te vei supune øi
vei coopera cu Mine, dar nu existæ nici o putere în ceea ce faci tu. Toatæ
puterea este la Mine.”

Dumnezeu permite de multe ori sæ ajungem în momente de descurajare
ca sæ ne poatæ elibera, pentru a ne reaminti cæ El este marele Dumnezeu al
universului. Când îl cæutæm pe Dumnezeu permanent în toate lucrurile,
atunci putem experimenta supravegherea Sa. Viafla creøtinului nu este
fæcutæ numai din supunere faflæ de conducerea Sa, dar øi din primirea puterii
Sale. “… tuturor celor care L-au primit le-a dat puterea sæ devinæ copii ai
lui Dumnezeu” (Ioan 1:12).

Dumnezeu vrea sæ dæruiascæ copiilor Sæi puterea de a-i scæpa din toate
dificultæflile, încercærile øi nedumeririle lor. Isaia 58:11 spune, “Domnul
te va cælæuzi neîncetat”. Nu vrefli asta? Dumnezeu vrea sæ conducæ viafla
voastræ, afacerile voastre. Suntefli de acord ca El sæ væ conducæ? Atunci
vefli avea o experienflæ personalæ cu Dumnezeu. Vefli avea o experienflæ de
povestit. Poate cæ nu va fi despre un avion, dar væ garantez cæ vefli avea de
spus o întâmplare despre cum v-a salvat Dumnezeu din problemele voastre.
Atunci vefli avea de spus øi altora cum v-a salvat Dumnezeu pe voi øi cæ
pot fi salvafli øi ei. De aceea permite Dumnezeu sæ am astfel de experienfle
ca øi alflii sæ creadæ, nu numai eu.

Aøa cæ, læsafli-mæ sæ væ mai întreb o datæ: “Credefli cu adeværat în
Dumnezeul meu?”

Chiar crezi ?



124

Scæpare la Dumnezeu

CAPITOLUL 10

Dumnezeu,
în tot øi în toate

“Nu cæ noi prin noi înøine suntem în stare
 sæ gândim ceva ca venind de la noi.

Destoinicia noastræ, dimpotrivæ,
vine de la Dumnezeu”

(2 Corinteni 3:5)

“Jim, vrei sæ vii la întâlnirea agenflilor imobiliari de luna viitoare øi sæ
împærtæøeøti secretele succesului tæu cu ceilalfli agenfli?” m-a întrebat
proprietarul agenfliei imobiliare.

“Cu multæ plæcere” am ræspuns øi am plecat fericit în drumul meu.
Eram flatat. În fond, când am început practica imobiliaræ în sælbæticie,
câfliva dintre aceøti agenfli profesioniøti  au fost de pærere cæ voi muri
de foame în munfli. Acum eram agentul numærul unu în rândurile lor,
parflial mulflumitæ faptului cæ nimeni altcineva nu mai lucra în acea
vale. Asta însemna cæ eu primeam toate listele øi fæceam toate
vânzærile. Am lucrat în domeniul vânzærilor întreaga mea viaflæ øi
simfleam cæ am înfleles câte ceva despre relaflia vânzætor – cumpærætor.
Cu siguranflæ cæ puteam împærtæøi metodele øi tehnicile care mi-au
adus succesul.

Totul a fost bine pânæ în dimineafla urmætoare, când am avut timpul
de pærtæøie cu Dumnezeu øi mi-a pus o întrebare la care nu aveam nici un
ræspuns pregætit.
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“Jim, le vei spune acelor agenfli ADEVÆRATUL motiv al succesului
tæu, sau vrei sæ le spui numai partea pe care omenescul a jucat-o în
succesul tæu?”

“Dar, Doamne”, am protestat, dorind sæ evit direcflia în care decurgea
discuflia noastræ, “ei nu vor sæ te cunoascæ pe Tine – Cel din spatele
metodelor mele. Ei sunt interesafli de tehnicile mele.”

Øtiam cæ oamenii de afaceri nu se aøteptau la un mesaj spiritual øi în
mintea mea a început sæ se dea o luptæ. Ce s-ar fi întâmplat dacæ m-aø fi
ridicat øi le-aø fispus adeværatul secret al succesului meu? Îmi imaginam
deja cum mæ rugau sæ plec chiar în mijlocul cuvântærii mele. Chiar dacæ
nu era aøa, chiar dacæ nu mæ dædeau afaræ, øtiam cæ ei nu vor înflelege ce
vreau sæ spun øi se pærea cæ tofli prietenii mei agenfli mæ vor respinge øi se
vor depærta de mine.

“Nu, Doamne. Pur øi simplu nu pot s-o fac!” Dar gândul nu voia sæ
disparæ. A trebuit sæ rezolv cumva øi în final i-am spus lui Dumnezeu cæ
le voi spune adeværatul secret al succesului meu.

A sosit ziua øi tremuram în timp ce stæteam pe podium øi mæ uitam la
aceste persoane adunate sæ audæ secretul meu. Mæ întrebam cum va fi
primit mesajul meu. Am simflit cæ trebuia sæ depind de Dumnezeu.

Nu era prima datæ când mæ luptam cu un amestec de fricæ øi dependenflæ
de Dumnezeu, în inima mea. Înainte de a merge mai departe, læsafli-mæ sæ
væ povestesc o altæ întâmplare.

Alimentarea constantæ cu aer se auzea înfundat sub apæ. Sally,
partenera mea de scufundæri, pærea în formæ øi expertæ, în ciuda lipsei
compensatorului de flotabilitate. Era o imagine care læsa o impresie greøitæ
despre experienfla noastræ limitatæ. Compensatoarele noastre, deøi au fost
comandate, nu sosiseræ. Proaspefli absolvenfli, ne-am întors la bazin pentru
a mai exersa ceea ce am învæflat. În acea zi de scufundæri, purtam veste de
salvare de tip vechi cu un muøtiuc prin care puteam respira aerul necesar.
Fiecare dintre noi purtam centuræ de greutate, labæ înotætoare, mæøti øi
rezervoare care erau echipate, bineînfleles, cu regulator ce conflinea aparate
de mæsuræ øi muøtiuc.

Sally øi cu mine am primit certificatele de scafandri la acelaøi bazin.
Am petrecut o græmadæ de timp în clasæ învæflând cum sæ reglæm
flotabilitatea. Atunci când plæmânii sunt plini cu aer, corpul uman are
flotabilitate naturalæ. Aceasta înseamnæ cæ atunci când te scufunzi, tinde

Dumnezeu în tot øi în toate
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sæ te ridice la suprafaflæ. Pentru ca un scafandru sæ ræmânæ sub apæ trebuie
sæ foloseascæ una din cele douæ metode. Prima este propulsia. Scafandrul
foloseøte propriul efort pentru a exercita forfla necesaræ ca sæ-øi menflinæ
corpul sub apæ exact cum face un copil când se scufundæ ca sæ recupereze
un obiect de pe fundul piscinei.

 Scafandrii al cæror obiectiv principal este sæ stea sub apæ, nu vor sæ
petreacæ tot timpul øi efortul lor pentru a menfline o anumitæ adâncime.
Din cauza aceasta, ei preferæ cealaltæ opfliune – poartæ greutæfli pentru a
depæøi flotabilitatea naturalæ, permiflându-le sæ se deplaseze sub apæ cu
uøurinflæ. Scafandrii lucreazæ din greu sæ menflinæ un echilibru între tendinfla
greutæflii care trage în jos øi flotabilitatea naturalæ care trage în sus.
Compensatorii de flotabilitate îi permit scafandrului sæ creascæ sau sæ
descreascæ flotabilitatea, prin adæugarea de aer necesar la mecanismul
asemænætor cu o vestæ. Vestele pline cu aer, de tip mai vechi, pe care eu øi
Sally le purtam funcflionau, teoretic, în felul acesta.

Am studiat regulile scufundærii øi cunoøteam principiile fizicii
implicate. Atingând fundul bazinului la 15 metri, am descoperit cæ aveam
prea puflinæ flotabilitate øi mæ miøcam pe fundul apei, ridicând nori de
mâl care întunecau vizibilitatea øi fæceau scufundarea mai puflin
plæcutæ.

Aducefli-væ aminte cæ øtiam principiile care guvernau scufundatul.
Aceste principii îmi spuneau cæ dacæ voi mai adæuga ceva aer vestei mele,
mæ voi opri pe fundul apei. Aøa cæ am læsat sæ cadæ regulatorul, am pus
muøtiucul la vestæ øi am suflat øi am suflat. Din anumite motive, nu puteam
bæga prea mult aer în vestæ.

Aøa cum am aflat mai târziu, motivul era adâncimea. Cu cât te scufunzi
mai mult sub apæ, cu atât mai mare este presiunea exercitatæ pe fiecare
centimetru pætrat al corpului. Prin urmare, nu puteam împinge cu destulæ
forflæ din plæmânii mei pentru a acoperi presiunea din jurul vestei, aøa cæ
nu intra nici un pic de aer în vestæ. O altæ complicaflie este cæ atunci când
expiri la adâncimea øi la presiunea aceea, pierzi aerul! Când am renunflat
la vestæ øi mi-am cæutat regulatorul, având mare nevoie de o guræ de aer,
nu-l puteam gæsi. Fiind amator, nu mi-am dat seama cæ acesta plutea în
spatele meu. O altæ greøealæ de amator a fost aceea de a aøeza rezervorul
prea sus, nepermiflându-mi sæ mæ uit în spate øi sæ-l gæsesc. Eram gata sæ
intru în panicæ.
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Aveam numai câteva variante. Puteam sæ-mi dau jos echipamentul øi
sæ gæsesc regulatorul, dar nu eram adeptul unor asemenea manevre. Puteam
sæ plec øi sæ o caut pe Sally sau alt scafandru, deøi nu era nici unul în zona
mea de vizibilitate. Øtiam cæ orice scafandru – chiar øi unul pe care nu-l
mai væzusem niciodatæ înainte – îmi va da din aerul sæu. În sfârøit, puteam
face o ascensiune liberæ pânæ sus, unde øtiam cæ este aer. Am ales
ascensiunea.

Aceasta însæ presupunea o altæ problemæ. Un scafandru nu se poate
ridica mai repede decât bulele de aer, dacæ vrea sæ previnæ aeroembolismul,
foarte dureros ce pune viafla în pericol atunci când creøte nivelul azotului
din sânge. Nu mai aveam aer în plæmâni pentru a mai elimina bule de aer,
aøa cæ am fixat un ritm care mi se pærea bun øi am început sæ fac planuri
pentru: “dacæ…”.

Dacæ nu ajung la suprafaflæ, înainte de a ræmâne færæ aer deloc? Era
foarte posibil! Corpul meu urla dupæ oxigen în momentul acela. Mi-am
dus o mânæ la dopul vestei, iar cealaltæ la cartuøul de dioxid de carbon
pentru a-l controla. Vesta mea era echipatæ cu cartuø pentru a fi umflatæ
când era folositæ ca vestæ de salvare normalæ. Øtiam cæ dacæ o voi umfla
complet mæ va trage la suprafaflæ øi chiar øi inconøtient mæ va scoate din
apæ. Dacæ aruncam centura de greutate, acest lucru urma sæ permitæ vestei
sæ mæ scoatæ repede la suprafaflæ, dar nu voiam sæ risc aeroembolismul.

La jumætatea drumului spre suprafaflæ, s-a întâmplat! Involuntar, am
încercat sæ inspir dar nu era decât apæ. Øtiam ce simflea o persoanæ pe cale
sæ se înece. Am tras cu ambele mâini øi vesta s-a umflat, iar centura a
cæzut øi eu am ajuns la suprafaflæ tuøind øi scuipând. Plutind la suprafaflæ,
eram recunoscætor pentru marea de aer care mæ înconjura. Fusesem într-un
mediu ostil, unul în care omul nu a fost fæcut sæ træiascæ. În timp ce stæteam
în acel loc ostil, eram dependent total de aparatul de respirat. Când mi-am
pierdut aparatul, mediul în care mæ aflam a început o tentativæ nemiloasæ
de a mæ distruge.

Aøa este øi cu noi, prietenii mei. Tofli træim într-o lume plinæ de pæcat,
un mediu în care Dumnezeu nu a vrut niciodatæ sæ træim. Aøa cæ trebuie
sæ fim dependenfli total de Dumnezeu – aparatul nostru de respirat. Când
pierdem din vedere dependenfla aceasta, ne descoperim în derivæ în marea
pæcatului, un ocean tot atât de plin de primejdii ca øi când ai fi prins în
capcanæ, în cea mai adâncæ apæ.

Dumnezeu în tot øi în toate
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Existæ o problemæ. O cunoøti øi tu øi o cunosc øi eu din experienflæ.
Întreaga noastræ viaflæ pare a fi proiectatæ sæ împiedice clipæ de clipæ acest
tip de dependenflæ de Dumnezeu. Viafla este foarte impertinentæ! Tot felul
de gânduri øi sentimente apar øi cer atenflia noastræ. Seducflia frumuseflii
modelelor din reclame ne captiveazæ interesul. Decibelii øi bætæile hipnotice
ale muzicii moderne insistæ sæ ascultæm. Atracfliile propriei firi, cererile øi
dorinflele ei vin asupra noastræ cu o intensitate aproape copleøitoare. Dacæ
nu ræmânem într-o stare de dependenflæ, nu este de mirare cæ ne îndepærtæm
de Dumnezeu.

Cei mai mulfli dintre noi avem o dorinflæ înnæscutæ pentru relaflii
prieteneøti cu Dumnezeu. Dar, în realitate, indiferent de ceea ce ne dorim
noi, de obicei sfârøim în prietenie cu noi înøine. Ne fræmântæm cu privire
la gânduri øi îngrijoræri despre ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. Aceastæ
înclinaflie de a analiza situaflia noastræ, de obicei, se terminæ în neputinfla
noastræ de a ne angaja în orice fel de dependenflæ semnificativæ de
Dumnezeu. Pentru cæ ne gândim øi tragem propriile concluzii, ajungem
de cele mai multe ori sæ ignoræm glasul liniøtit a lui Dumnezeu care
vorbeøte conøtiinflei noastre. O mare parte din noi suntem asemenea lui
Joyce din întâmplarea urmætoare.

“Ce mai faci, Joyce?” se auzi vocea Sarei din oficiul poøtal.
“Oh”, spuse Joyce privind la ea. “Bunæ, Sarah. Sæ fiu sinceræ, nu prea

bine.”
Cele douæ femei sunt prietene, membre ale aceleaøi biserici dar foarte

diferite. Joyce avea o carieræ øi-øi creøtea copilul singuræ dupæ câteva
cæsætorii ratate. Sarah era casnicæ øi avea o familie fericitæ. În timp ce
Joyce îøi povestea viafla ei agitatæ, Sarah se uita cu compætimire la prietena
sa. Era limpede cæ mai degrabæ viafla o conducea pe Joyce decât Joyce
conducea viafla sa. Sarah trecuse pe acolo øi øtia cæ, doar atunci când øi-a
fæcut un program, a avut posibilitatea sæ controleze cererile vieflii. I-a
sugerat cu blândefle cæ, poate dacæ îøi va face un program, va descoperi cæ
viafla este puflin mai liniøtitæ.

Joyce øtia cæ Sarah avea un program foarte strict øi în timp ce lucrul
acesta putea fi bun pentru familia Sarei, ea respingea ideea cæ viafla ei era
færæ control. Adoptând poziflia unei femei înflelepte în sensul lumii, îi vorbea
Sarei ca øi cum ar fi vorbit unui copil cu care ræbdarea sa ajunsese la
capæt.
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“Tu nu înflelegi ce înseamnæ sæ creøti un copil de una singuræ”, spuse
Joyce pe un ton iritat, cu o replicæ pe care s-a obiønuit sæ o foloseascæ. “Øi
apoi, eu am un program. Este pur si simplu mai spontan decât al tæu.”

Spunând aceasta, plecæ øi Sarah s-a uitat cu tristefle la ea. Deøi era
puflin amuzatæ de contradicflia aparentæ a “programului spontan”, era rænitæ
de atitudinea prietenei ei.

“De ar fi ascultat”, spuse ea mai târziu, “aø fi putut s-o ajut, dar nu
voia sæ asculte.” Joyce a plecat de la mâinile care s-ar fi ridicat pentru a
îndepærta povara sa.

De ce v-am spus aceastæ întâmplare? Pentru cæ noi semænæm foarte
mult cu Joyce. Ne-am analizat situafliile, le-am gæsit soluflii øi suntem
convinøi cæ nu mai avem alte opfliuni, iar când Isus ne sugereazæ alte
variante de a acfliona, de obicei suntem ca øi Joyce. Îl pæræsim, læsându-L
trist, rænit øi dorind sæ ia poverile noastre, dar nu poate sæ  ne ajute datoritæ
încæpæflânærii noastre.

Istoria biblicæ a poporului lui Dumnezeu este, mai mult sau mai puflin,
aceeaøi cu istoria vieflii fiecæruia dintre noi. Poporul evreu a refuzat ca
Dumnezeu sæ-i conducæ øi i-a ucis pe mesagerii trimiøi de El. Noi refuzæm
conducerea Lui øi apoi îi condamnæm pe cei care ne aduc un mesaj de
mustrare. De câte ori cuvintele spuse de Isus se aplicæ øi la noi! “Tu care
omori pe profefli øi ucizi cu pietre pe cei trimiøi la tine! De câte ori am vrut
sæ strâng pe copiii tæi cum îøi strânge gæina puii sub aripi øi n-afli vrut! Iatæ
cæ vi se lasæ casa pustie” (Matei 23:37-38).

Cælætorind prin lume, am stat în multe case pustii – casele unor oameni
care sincer credeau cæ sunt creøtini. Am întâlnit mulfli oameni care erau
prizonierii gândurilor lor. De obicei, træiesc în trecut, epuizafli de greøelile
de ieri. Petrec timpul îndreptæflindu-se.

Aceøti oameni sunt de obicei primii care recunosc cæ au fæcut greøeli,
dar par a fi orbi faflæ de faptul cæ nu au învæflat nimic din ele. Greøelile
trecutului lor sunt rezultatul dependenflei de ei înøiøi øi tiparul continuæ øi
astæzi, în timp ce gândurile lor continuæ sæ le conducæ vieflile.

O femeie care a venit la mine, a demonstrat-o cu putere. Am flinut o
serie de întâlniri øi am væzut-o mergând pe culoar având o faflæ tristæ. Cu
ochii plecafli, pærea cæ purta în spate povara întregii lumi. “Frate
Hohnberger” începu ea, “aø vrea sæ vorbesc cu dumneavoastræ despre
soflul meu.” Pærea cæ este singuræ. N-am observat nici un bærbat în apropiere
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care sæ paræ a fi împreunæ cu ea. Imediat am simflit cæ oricare ar fi fost
problemele femeii acesteia, nu soflul ei era sursa lor.

“Pot sæ væ întreb ceva?” m-am interesat eu. Ea a aprobat din cap, deøi
pærea tulburatæ de aceastæ întrebare neaøteptatæ. “Doamnæ, de cât timp
gândifli lucruri rele despre soflul dumneavoastræ?” M-a privit miratæ, aøa
cæ am continuat. “Se poate observa pe fafla dumneavoastræ. Pun pariu cæ
n-afli gândit niciodatæ pozitiv faflæ de soflul dumneavoastræ. Nu-i aøa?”

“Aøa e”, admise ea.
“Acum vrefli ca sæ vorbim despre soflul dumneavoastræ. El nici mæcar

nu este aici. Dacæ vrefli sæ vorbim despre el, aducefli-l aici, dar færæ el nu
stæm de vorbæ. Pot, totuøi, sæ væ spun cum sæ væ eliberafli de gândurile
dumneavoastræ, cum sæ adoptafli o atitudine corectæ faflæ de el, pentru prima
datæ în viafla dumneavoastræ de cæsnicie. Dacæ vrefli sæ vorbim despre acest
subiect, voi fi fericit sæ o fac.”

Aceastæ femeie a insistat atât de mult asupra gândurilor negative, încât
acest lucru i-a afectat întreaga expresie a feflei. Aræta ursuzæ øi nefericitæ
pentru cæ era ursuzæ øi nefericitæ. Dorea sæ vorbeascæ despre greøelile
soflului ei øi cum sæ-l facæ sæ se schimbe. Cea mai bunæ cale de a produce
o dorinflæ de schimbare în partenerul tæu, este ca tu sæ te schimbi. De ce sæ
fi vrut acest bærbat sæ aibæ de a face cu religia acestei femei, dacæ ea era în
mod limpede într-o stare deplorabilæ?

Dacæ gândurile noastre nu sunt controlate de Hristos, ne înøelæm singuri
cæ suntem creøtini. Gândurile øi sentimentele noastre sunt cele care
formeazæ caracterul øi de aceea este esenflial ca Hristos sæ le controleze.
Dacæ vrem sæ supunem gândurile noastre Lui, atunci nu vom mai fi
controlafli de ele. Dar este mai mult decât doar supunerea gândurilor
noastre. Mai precis, este o dorinflæ conøtientæ de a accepta judecata
Domnului nostru atunci când El ne cere sæ-I predæm ORICE     gând.

Gândeam cæ o astfel de situaflie mæ va face sæ mæ simt josnic, mæ va
reduce la nivelul unui robot. Cu toate acestea, când am experimentat, am
descoperit cæ existæ o libertate deosebitæ, care vine odatæ cu dependenfla
totalæ. Lucrurile încep sæ se lege într-un fel în care nici n-afli visat øi vefli
gæsi bucurie în viaflæ pentru cæ Altcineva conduce. Læsafli-mæ sæ ilustrez.

Dupæ ce am vorbit la sfârøit de sæptæmânæ, am descoperit cæ suntem
la o distanflæ de numai o zi de cælætorit cu maøina, de mama sofliei mele.
Dându-ne seama cæ vom avea acest timp, am planificat itinerariul,
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închirierea unei maøini øi vizita. De cele mai multe ori, agenfliile de
închirieri de la aeroporturi au un anumit tarif øi kilometri nelimitafli. Aceasta
nu oferea kilometri nelimitafli øi am negociat un tarif pentru kilometri de
care aveam nevoie folosind numærul de rezervare internaflional 800 - ….

Ajungând la ghiøeul de închirieri, am gæsit încæ trei clienfli înaintea
mea. Femeia de la ghiøeu pærea sæ fie nouæ în slujba aceasta øi se chinuia
cu computerul în timp ce clienflii se plângeau de întârziere. În final, a sosit
øi rândul meu. Eram ultimul client, nu mai era nimeni în spatele meu øi
puteam vedea cæ femeia era obositæ. Ceilalfli clienfli au fost nepoliticoøi øi
când ea mi-a luat rezervarea, totul pærea cæ este greøit!

“Jim, cerefli scuze femeii acesteia cæ eøti un ghimpe în calea ei,” m-a
îndemnat Domnul.

“Sæ-mi cer scuze? Pentru ce, Doamne? Nu i-am fæcut nimic nepotrivit.”
Aceasta este tendinfla de îndreptæflire de sine cu care de atâtea ori Îl îndepærtæm
pe Dumnezeu, încercând sæ ne conducem singuri viafla. Puteam raflionaliza
gândurile mele. Eram øi eu obosit. Aveam mult de condus øi ceea ce dorea
firea mea era ca femeia aceasta sæ se concentreze øi sæ mæ trateze corect.

“Jim, vreau sæ-fli ceri scuze, nu pentru cæ i-ai fi fæcut ceva, ci din
consideraflie pentru ea.”

Încæ nu eram convins, dar m-am întors la aceasta øi i-am spus, “Îmi
cer scuze cæ sunt un ghimpe în calea dumneavoastræ.”

Ea s-a uitat la mine, øocatæ pentru câteva clipe øi apoi a ræspuns,
“Domnule, eu… sunt… adicæ, nu suntefli un ghimpe în calea mea. A fost
doar una din acele zile.”

“Credefli cæ putem rezolva problema aceasta?” am întrebat-o cu
blândefle.

“Sigur cæ da, domnule!”
Øi a fæcut-o, deøi a fost necesar un telefon la numærul internaflional de

rezerværi øi douæ telefoane la patronul ei acasæ, în zi de duminicæ. O oræ
mai târziu am plecat cu maøina cea bunæ øi tariful cel bun. “Øtiu cæ a fost
o zi dificilæ, dar fline-te strâns de Isus”, i-am spus când am pæræsit ghiøeul.
“El are puterea de care ai nevoie sæ treci mai departe.”

N-am sæ uit niciodatæ ræspunsul ei. Mi-a zâmbit cu un zâmbet afectuos
øi mi-a spus: “Mulflumesc mult pentru cæ afli fost atât de înflelegætor!”

Mi-a luat o oræ din timpul pe care ar fi trebuit sæ-l petrec conducând
spre destinaflie, dar alegând lepædarea de sine, am pæræsit aeroportul
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simflindu-mæ foarte bine! Øtiam cæ Dumnezeu m-a folosit ca sæ atingæ
inima altei persoane øi sæ o încurajeze!

În mod normal, nu am înflelepciunea de a øti ce sæ spun pentru a limpezi
o situaflie dificilæ ca aceasta. Dar am învæflat cæ dacæ ræmân dependent de
Dumnezeu, pot fi atinse multe viefli. Øi în acest proces, sunt transformat øi
inspirat de înflelepciunea øi mila Tatælui meu, cæruia îi pasæ atât de mult
de aceastæ femeie øi de faptul cæ a avut o zi grea încât vrea sæ se foloseascæ
de mine pentru a-i transmite cuvinte de simpatie.

Întoarcefli-væ cu mine în timp numai pentru o clipæ, la o anumitæ searæ
de iarnæ cu mai mult de zece ani în urmæ, când am învæflat prima lecflie a
dependenflei de înflelepciunea lui Dumnezeu. Era trecut de ora cinci
dupæ-amiazæ øi soarele slab de iarnæ apusese. Întunericul se aøezase peste
pustietate cu excepflia luminii slabe a lunii. “Tatæ, hai sæ mergem sæ
schiem!”, strigæ Matthew în timp ce stætea în fotoliu.

Væ aducefli aminte de ceea ce spuneam mai devreme despre problemele
imediate ale vieflii, care tind sæ rupæ dependenfla de Dumnezeu? Firea mea
voia sæ spunæ ceva de genul acesta: “Ce vrei sæ spui? Mi-am fæcut deja
duø øi ultimul lucru pe care mi-l doresc acum este sæ merg afaræ øi sæ
transpir iaræøi schiind. Mæ simt confortabil øi nu vreau sæ merg!”

“Matthew, mi-am fæcut deja duø…” am început eu.
“Jim, pe Mine m-ai întrebat ce ar trebui sæ faci?”
“Pæi, nu, Doamne, dar…”
“Jim, trebuie sæ mergi sæ schiezi cu fiul tæu.”
Am învæflat cæ viafla creøtinæ are de a face cu deciziile øi eu m-am

decis. “Hai sæ mergem!” i-am spus lui Matthew. Dacæ i-afli fi væzut fafla!
Comentariul despre duø îi spusese deja care era decizia mea øi începuse
sæ se resemneze: “Øtiam eu cæ nu vei veni.” Fafla i s-a luminat acum øi a
alergat sæ se pregæteascæ.

Viafla creøtinæ este una træitæ mai degrabæ dupæ principii decât dupæ
sentimente, ceea ce este un lucru bun, pentru cæ sentimentele mele erau
agitate în timp ce urcam dealul în urma lui Matthew. În timp ce depuneam
efort øi transpiram, confortul camerei uscate øi calde cu picioarele ridicate
în fotoliu era numai o amintire. “Doamne, aceasta este numai pentru a mæ
smeri pe mine?” m-am rugat eu. N-am primit nici un ræspuns.

În final, am început sæ coborâm øi eu am luat-o înainte. Când am
intrat într-o zonæ plinæ cu brazi, lumina lunii era estompatæ øi ne cuprindea
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un întuneric copleøitor. Am simflit îndemnul sæ mæ opresc în acest loc
straniu øi sæ-l aøtept pe Matthew. Când a ajuns lângæ mine, am dorit sæ-i
pun urmætoarea întrebare. “Fiule, dacæ ai fi fost aici øi eu nu eram cu tine,
cum te-ai fi simflit?”

 Lumina era extrem de slabæ øi chiar øi aøa am putut vedea ræspunsul
pe fafla lui chiar înainte de a ræspunde. “Mulflumesc Doamne!” am øoptit.
Nu øtiam øi nici mæcar nu suspectam, dar cuvintele lui mi-au confirmat
impresia mea.

“Tatæ, mi-ar fi fost fricæ, de moarte!”
Fiului meu mai mare îi era fricæ de întuneric!
Dumnezeu o øtia, dar eu nu. Numai ascultându-L pe Dumnezeu øi

mergând sæ schiez cu fiul meu, am aflat de problema lui øi am putut sæ-l
ajut ca prin harul lui Dumnezeu sæ biruiascæ aceastæ teamæ. Nu-mi era
stræinæ aceastæ problemæ. Puteam înflelege. Mi-a fost fricæ de întuneric
toatæ viafla, pânæ când am devenit creøtin.

Nenumærafli oameni merg asemenea lui Matthew, temætori ca nu cumva
vreun monstru necunoscut sæ-i atace. Creøtinii nu trebuie sæ aibæ astfel de
temeri. Frica este un element al ræului øi când suntem tentafli sæ ne fie
teamæ, trebuie sæ-l rugæm pe Dumnezeu sæ ne elibereze de asemenea
sentimente de fricæ în acelaøi fel în care creøtinii trebuie sæ predea celelalte
sentimente ca mânie, durere sau asprime, lui Dumnezeu.

Am vorbit cu Matthew despre aceasta øi i-am povestit cum am biruit
eu aceste temeri. Dupæ ce le-am predat lui Isus, am cæutat o ocazie sæ
înfrunt aceste minciuni ale Satanei øi sæ demonstrez cæ sunt false. Matthew
s-a agæflat strâns de aceste principii øi dorea cu seriozitate eliberarea de
aceste sentimente greøite. În curând l-am væzut exersând aceste principii.

De exemplu, mama lui l-a rugat sæ aducæ ceva din garaj într-o searæ øi
deøi a ezitat, a fost de acord sæ meargæ cu o lanternæ. În drumul de
întoarcere, a auzit glasul lui Dumnezeu care i-a spus în liniøte: “de ce nu
încerci færæ lanternæ?” Aøa a fæcut, øi bucuria lui nu cunoøtea margini
când a væzut cæ poate merge în întuneric færæ sæ-i fie fricæ.

A fost nevoie de câteva luni de tot felul de mici incidente øi de momente
de practicæ asemænætoare. Pas cu pas, frica lui de întuneric a dispærut. Væ
rog sæ nu mæ înflelegefli greøit. Nu Matthew a biruit aceastæ fricæ prin propria
lui putere øi nici cu ajutorul nostru. Mai degrabæ, Matthew a câøtigat
biruinfla, prin harul lui Dumnezeu, asupra lui Satana care-l hærfluia cu aceste
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sentimente de fricæ. El a învæflat sæ punæ aceste sentimente asupra lui Isus
øi sæ le lase acolo.

În aceeaøi perioadæ, a trebuit sæ zbor din Montana în Midwest,
schimbând avionul în Salt Lake City øi apoi în Midwest. Avionul meu a
ajuns în Salt Lake City øi legætura mea a plecat în momentul în care am
sosit eu. Trebuia sæ mai stau un timp pânæ sæ iau alt avion, aøa cæ mi-am
gæsit un loc. M-am rugat ca Dumnezeu, prin providenfla Sa, sæ aranjeze
lucrurile în aøa fel încât sæ pot prinde legætura la timp øi sæ nu produc nici
o problemæ celor care urmau sæ mæ ia de la aeroport pentru a mæ duce
unde trebuia sæ vorbesc, dar se pærea cæ nu va fi aøa. Aruncându-mi privirea
cætre zona de aøteptare, am observat un ghiøeu al unei companii aeriene
particulare care oferea un program de fidelitate øi Dumnezeu m-a îndemnat
cu acest gând.

“Du-te øi înscrie-te la acest program de fidelitate.”
Nu prea mæ trægea inima. Am pierdut avionul, dar n-am zburat cu

aceastæ companie suficient de mult ca sæ merite. Dumnezeu face de multe
ori astfel de lucruri. Ne cere sæ facem lucruri care nouæ ni se par færæ sens.
Adeværatul Sæu motiv este ascuns. În orice caz, m-am ridicat de pe scaun
øi m-am îndreptat cætre ghiøeu, pentru cæ învæflasem cæ Dumnezeu este
totul în toate pentru mine.

Dupæ ce am spus însoflitoarei cæ vreau sæ mæ înscriu la acest program
de fidelitate, ea mi-a cerut biletul. Era puflin cam neobiønuit, dar i l-am
întins. “Când avefli urmætorul avion?” întrebæ ea. I-am spus ce øtiam despre
urmætorul zbor øi ea mi-a ræspuns: “Domnule, noi avem un avion care
pleacæ chiar acum øi pot sæ væ urc în el.” Nu numai cæ ajungeam la timp
pentru a prinde legætura, dar ajungeam chiar mai devreme!

De ce Dumnezeu a folosit pretextul înscrierii la programul de fidelitate
pentru a mæ ajuta sæ fac rost de un avion? Gândifli-væ care ar fi fost reacflia
mea dacæ El mi-ar fi spus: “Jim, du-te la ghiøeul programului de fidelitate
øi te voi sui în avion mai curând.” Øtifli, nu-i aøa? Avefli dreptate. M-aø fi
certat cu Dumnezeu. Øi apoi, este ridicol sæ crezi cæ doamna de la acest
ghiøeu avea informaflii mai bune despre zboruri decât cea de la casa de
bilete.

Dumnezeu este atât de bun, încât ne salveazæ de noi înøine flinând
departe de cunoøtinfla noastræ ceea ce ne-ar putea împiedica. De aceea,
uneori Dumnezeu ne cere sæ facem ceva sub pretextul cæ înflelegem øi
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vom face aøa, când în realitate, El, care poate sæ vadæ sfârøitul de la început,
aøeazæ în înflelepciunea Sa evenimentele în favoarea noastræ.

Ce Dumnezeu minunat slujim! Este o ruøine cæ atât de puflini dintre
cei care pretind cæ sunt creøtini, Îl cunosc cu adeværat. Surprinzætor, dar
cele mai multe biserici din zilele noastre se promoveazæ pe ele, nu pe
Hristos. Bisericile, øcolile religioase øi colegiile s-au transformat în
instituflii birocratice puternice, care au uitat adeværatul scop al misiunii
lor.

Astæzi, în mare mæsuræ, bisericile, îndreaptæ convertiflii mai degrabæ
cætre ele însele, decât cætre Dumnezeu. Banii devin viafla tuturor acestor
imperii øi tot ceea ce împiedicæ fluxul liber al banilor este evitat. De aceea,
stæm, mulflumifli sæ convingem membri cæ s-au næscut din nou øi cæ sunt
salvafli mai degrabæ decât sæ-i învæflæm sæ-L facæ pe Dumnezeu totul în
toate, în vieflile lor. Este un raport înfricoøætor al neglijenflei, pe care
bisericile creøtine vor trebui sæ-l recunoascæ într-o zi. Aceastæ construcflie
a institufliei, aceastæ apartenenflæ a oamenilor la o bisericæ mai degrabæ
decât faflæ de Dumnezeu, a fost respinsæ în mod categoric de viafla øi slujirea
lui Hristos. El nu a înfruntat biserica evreilor din zilele Sale, dar a fost
mai mult interesat ca oamenii cæ capete o legæturæ vie øi puternicæ cu El,
decât calitatea de membru a vreunei biserici.

În multe feluri, pastorii de astæzi au aceeaøi problemæ pe care am avut-o
eu, în timp ce stæteam înaintea agenflilor. Predicæm mesajul aøteptat øi
popular sau împærtæøim ascultætorilor noøtri ceea ce ar putea schimba viafla
lor, chiar cu riscul de a fi nepopulari øi criticafli?

Am început prezentarea despre tehnicile de succes pentru vânzæri øi
relaflia dintre cumpærætori øi vânzætori. Apoi am zis: “Dacæ vefli urma aceøti
paøi pe care vi i-am prezentat în seara aceasta, vefli gæsi succesul în lucrul
dumneavoastræ, dar nu tipul de succes pe care l-am avut eu. Este ca øi
refleta de præjituri a fiului meu. Tuturor le plac præjiturile sale øi el le dæ
tuturor celor care cer refleta, dar când se duc acasæ øi fac præjitura, se
plâng cæ nu iese la fel de bunæ ca a lui. Aceasta este pentru cæ fiul meu
foloseøte un ingredient secret la præjitura sa, pe care nimeni altcineva nu-l
pune. Prieteni, existæ de asemenea øi un ingredient secret pentru succesul
meu ca agent.”

“Secretul este o legæturæ vie cu Domnul Isus Hristos, în fiecare clipæ
a fiecærei zile. Aceasta îmi permite sæ mæ informez la Domnul meu care

Dumnezeu în tot øi în toate
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este cea mai bunæ proprietate pentru client. Aceasta îmi permite sæ-mi
pun deoparte ambifliile øi îngrijorærile cu privire la profit øi sæ le spun
clienflilor cæ acesta nu este tipul de zonæ în care ar vrea sæ locuiascæ. “Væ
pot spune cæ sofliei dumneavoastræ nu-i place sæ fie aøa departe de oraø.
Este mult prea retras.” Uneori le spun altor clienfli cæ vor prea mult. “Cu
siguranflæ banca væ dæ împrumutul, dar lor nu le pasæ de fericirea
dumneavoastræ de mai târziu. Mie, da. Vindefli-væ cealaltæ proprietate
înainte de a cumpæra.”

“Prieteni, secretul succesului meu este cæ nu eu sunt agentul lor,
Dumnezeu este! El îmi permite sæ acflionez ca reprezentant al Sæu. Acesta
este secretul succesului valabil pentru oricare dintre voi care doreøte.”

Væ aducefli aminte de faptul cæ eram îngrijorat øi fræmântat atât de
mult de reacflia lor? Ei bine, cel puflin 90% dintre cei prezenfli au venit øi
mi-au mulflumit pentru prezentare. Mi-au spus cæ le-a adus aminte de
educaflia din copilærie øi mai mulfli mi-au spus: “De ce vinzi proprietæfli
imobiliare, când ar trebui sæ fii predicator!” Nici nu-mi dædeam seama cât
de profetice erau cuvintele lor.

Dar voi? Øtiu cæ nu væ putefli bucura træind viafla în felul în care afli
fæcut-o pânæ acum. Este foarte greu sæ respiri færæ aparatul de respirat.
N-afli vrea sæ încercafli sæ fifli dependenfli de Dumnezeu? Nu vrefli sæ-I
permitefli sæ fie “totul” øi sæ-L facefli “totul” în orice facefli sau gândifli? El
ne invitæ: “Venifli la Mine tofli cei trudifli øi împoværafli.”

Venifli sæ luafli aer. Venifli sæ-l facem pe El totul. Pavel spunea;
“Agæflafli-væ de Domnul Isus Hristos.” El este regulatorul de respiraflie.
Este singurul lucru care ne permite sæ supraviefluim în aceastæ lume de
pæcat. Øi dupæ ce v-afli agæflat de El, nu-i mai dafli drumul niciodatæ!
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CAPITOLUL 11

Moment
de ræscruce

“Pânæ când vrefli sæ øchiopætafli de ambele picioare?
Dacæ Domnul Dumnezeu este Dumnezeu, mergefli dupæ El;

 iar dacæ este Baal, mergefli dupæ Baal!
Poporul nu i-a ræspuns nimic.

(1 Împærafli 18:21)

Lacrimile îmi curgeau færæ sæ le pot controla. Formau mici râulefle în
drumul lor peste obraz cæzând în pat, în timp ce altele urmau linia nasului,
pânæ se împræøtiau pe Biblie. Nu øtiu cât timp am stat aøa. Dar dupæ mult
timp, Sally s-a trezit øi s-a uitat la mine. “Dragæ, de ce plângi?”

“De unde sæ încep”, m-am întrebat. “Sæ încep cu acel angajament de
a vorbi la sfârøitul sæptæmânii? Sæ mæ întorc la momentul în care am
primit invitaflia? Cum pot sæ-i explic, când ea a fost implicatæ în mod
involuntar încæ de la început?” În final m-am decis sæ încep cu cel mai
bun loc… începutul! Aøa cæ am respirat adânc øi am început sæ-i spun
povestea celui de-al patrulea punct pivot.

Dicflionarele definesc cuvântul “pivot” în cuvinte ca acestea: lucrul în
jurul cæruia se învârte ceva, punctul central, crucial sau critic (voi prefera
terminologia de “moment de ræscruce” – nota trad.). În acea dimineaflæ,
împreunæ cu Sally, am ajuns în fafla unei decizii care împlineøte aceastæ
descriere. A fost de fapt unul din cele câteva momente de ræscruce din
viafla mea øi cel de-al patrulea de care am devenit conøtient în relaflia mea
cu Dumnezeu.
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Când am descoperit prima datæ Cuvântul lui Dumnezeu øi am væzut
cæ era mai mult decât legende øi rugæciuni, am ajuns repede la primul
moment de ræscruce în relaflia mea cu Dumnezeu. Dacæ acceptam Cuvântul
Sæu ca fiind singurul ghid al vieflii mele øi eram hotærât sæ aplic adeværurile
pe care le conflinea în viafla mea, atunci trebuia sæ fac schimbæri
semnificative în felul în care-mi træiesc viafla. Doream eu sæ-L las pe
Dumnezeu sæ aibæ atât de mult control asupra vieflii mele?

Am decis cæ trebuie sæ fac aceste schimbæri øi sæ accept voia Sa pentru
viafla mea. Am descoperit cæ acest lucru a schimbat modul în care mæ
vedeam pe mine însumi øi familia mea. Am renunflat la fumat øi la bæuturæ,
pentru cæ am descoperit cæ trupul meu este templului lui Dumnezeu. Hristos
a murit pentru mine øi a plætit cu preflul propriei viefli, aøa cæ nu-mi mai
aparflineam, nu mai puteam face ce voiam. Când am descoperit mai multe
despre Biblie, am încercat sæ împærtæøesc øi zelul meu. Deøi era plin de
intenflii bune, a declanøat începutul unor prejudecæfli între mine øi familia
mea. Decizia de a urma Cuvântul lui Dumnezeu mi-a schimbat în mod
dramatic cursul vieflii mele. Prin urmare, primul moment de ræscruce a fost
acceptarea Cuvântului lui Dumnezeu ca autoritate absolutæ în viafla mea.

Cel de-al doilea moment de ræscruce a venit când înflelegerea mea
faflæ de Cuvântul lui Dumnezeu m-a condus la o altæ bisericæ decât cea în
care am fost crescut. Unii oameni par sæ schimbe bisericile aøa cum
schimbæ cæmæøile, dar pentru mine acesta a fost un pas major. Øtiam cæ
religia adeværatæ nu trebuie tratatæ cu uøurætate. Am fost crescut într-o
bisericæ cu anumite doctrine øi am fost educat de pærinfli sinceri. Cu toate
acestea a fost greu sæ-mi dau seama cæ doar aceøti factori nu fæceau din
religie o forflæ practicæ, care sæ schimbe viafla.

Cel de-al treilea moment de ræscruce a fost atunci când Dumnezeu
m-a convins cæ trebuie sæ mæ mut în sælbæticie øi sæ devin cu adeværat
convertit. Aceasta a fost o luptæ pentru cæ atât de mulfli din cei despre care
noi credeam cæ sunt creøtini autentici, s-au opus planurilor noastre øi s-au
stræduit din greu sæ ne convingæ de faptul cæ greøim. Acum înflelegem,
færæ nici un fel de îndoialæ, cæ am fæcut alegerea potrivitæ.

Ar putea fi demonstrat cæ de fiecare datæ când tu øi eu avem de luat o
decizie, suntem într-un moment de ræscruce øi dintr-un punct de vedere,
este adeværat. Dar momentele de ræscruce despre care vorbesc eu sunt
alegeri de perspectivæ, care schimbæ cursul vieflii personale.
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Când Moise a trimis 12 iscoade în flara Canaanului, zece dintre ele au
ales sæ prezinte un raport descurajator înaintea poporului. Numai doi aveau
speranflæ. Poporul era într-un moment de ræscruce! Alegerea lor de a se
întoarce, de a fi descurajafli, a însemnat ca întreaga generaflie sæ nu aibæ
posibilitatea de a se bucura de flara promisæ.

Dupæ câfliva ani de stat în sælbæticie, am fost pus în fafla altei decizii
importante. Am descoperit tot ceea ce ne-am propus sæ gæsim când am
plecat acolo. Îl cunoøteam cu adeværat pe Dumnezeu øi ne dezvoltam
aproape de El. Învæflând cum sæ supunem firea øi ræmânând predafli lui
Dumnezeu, s-au produs rezultate spectaculoase. Din a fi doar cæsætorifli
am ajuns sæ avem o CÆSÆTORIE adeværatæ! Familia s-a transformat într-o
FAMILIE adeværatæ. Munca mea ca agent imobiliar aducea un venit mare
pentru familia mea. Nu aveam datorii øi eu lucram numai trei zile pe
sæptæmânæ. Influenfla lumii era pæstratæ la minim øi chiar øi datoritæ
legæturilor mele cu munca mea, nu mergeam în oraø mai mult de douæ ori
pe lunæ.

Reuøisem! Træiam visul nostru!
În momentul acesta de succes, Domnul mi-a spus: “Jim, vreau sæ

renunfli la munca de agent imobiliar. Vreau sæ lucrezi pentru Mine într-o
slujire totalæ. fiinta acestei slujiri va fi restaurarea vieflilor, cæsniciilor øi
familiilor.”

Îmi aduc aminte cæ am spus lui Dumnezeu: “Doamne, nu pot!”. Øi
aveam dreptate. În propria mea putere nu puteam fi un slujitor al lui
Dumnezeu, dar aceasta nu reprezenta tot ceea ce voiam sæ spun.
Comentariul meu a dezvæluit adeværatele sentimente. “M-am realizat în
viaflæ, Doamne,” m-am gândit eu. “Îmi ceri prea mult!”

Înainte de acest moment, am predicat ici øi acolo când persoanele pe
care le cunoøteam mæ invitau. Aveam succes în vânzærile imobiliare.
Aveam un venit øi timpul petrecut în predicare era secundar. Acum se
pærea cæ Dumnezeu voia prea mult de la mine.

În timp ce mæ gândeam, mæ luptam sæ iau o decizie. M-am uitat la
viafla lui Moise, care urma sæ fie rege, sæ fie faraon, atunci când Dumnezeu
l-a chemat sæ lase totul în urmæ. Apoi erau Petru øi ceilalfli pescari, pe care
Isus i-a chemat sæ-L urmeze. Lor li s-a cerut sæ urmeze acest predicator
necunoscut øi særac. Aceste alegeri au fost momente de ræscruce în vieflile
lor. Nimic nu urma sæ mai fie la fel, indiferent ce ar fi ales ei. Øi aøa am

Moment de ræscruce
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realizat eu cæ aceastæ chemare la slujire era un moment de ræscruce øi
pentru mine.

Dragi cititori, øi voi avefli momente de ræscruce în viafla voastræ. Nu
øtiu ce væ cere Dumnezeu, doar voi øi Duhul Sfânt o øtifli.

Problema este atunci când Dumnezeu ne cere ceva pe care noi nu
prea vrem sæ-l facem. Atunci stæm departe de Dumnezeu. Pentru unii,
acest lucru stricæ øi chiar distruge dragostea lor pentru Dumnezeu. Fiecare
are cel puflin un astfel de moment de ræscruce în viaflæ. Pot spune cu toatæ
certitudinea cæ øi tu ai. Dumnezeu îfli cere sæ rezolvi ceva. El vrea ca tu sæ
alegi sæ mergi într-o relaflie mai profundæ cu El. Mæ rog ca Duhul Sfânt sæ
aøeze aceastæ decizie înaintea ta, în timp ce citeøti. Mæ rog ca Dumnezeu
sæ nu-fli dea pace øi odihnæ pânæ nu te predai cu totul Lui. Nici eu nu am
avut pace, când m-am stræduit sæ ajung la o decizie cu privire la aceastæ
chemare neaøteptatæ pentru slujire.

Eram în sælbæticie, bucurându-mæ de avantajele unui stil de viaflæ la
care Dumnezeu mæ chemase øi trebuia sæ decid ce urma sæ se întâmple cu
aceastæ distanflæ între sufletul meu øi Dumnezeu. Tânærul bogat din Biblie
a stat departe de Dumnezeu øi asta l-a costat totul. Acum trebuia sæ aleg
dacæ voi urma sæ lucrez pentru Dumnezeu sau, pur øi simplu, sæ mæ bucur
de viafla bunæ pe care am gæsit-o.

Cum îmi voi mai susfline familia dacæ voi lucra numai pentru Domnul?
De unde vor mai veni bani? Øtiam cæ Dumnezeu ne va purta de grijæ, dar
o va face? Aceasta era cu adeværat ceea ce voia El de la mine? Doream cu
adeværat sæ mæ predau în mâinile Sale, færæ sæ øtiu de unde vor veni banii
necesari pentru mine øi familia mea? Simfleam cæ am nevoie de o
confirmare. Mi-am adus aminte de Ghedeon din Biblie øi cum a folosit el
un val de lânæ pentru a primi confirmarea chemærii lui Dumnezeu. Aøa cæ
am continuat sæ mæ rog: “Doamne, am nevoie de un semn pentru aceastæ
chemare la slujire, dar nu øtiu ce sæ-fli cer.”

În perioada aceea, o femeie pe care o cunoøteam m-a invitat sæ vorbesc
în biserica ei. “Jim”, spuse ea, scuzându-se, “noi vrem ca tu sæ vii, dar
timpul pe care-l avem liber este sfârøitul de sæptæmânæ de 4 iulie. Pentru
cæ este særbætoare, vor fi probabil mai puflin de 20 de persoane în bisericæ.
Înflelegem dacæ nu vrei sæ vii pentru doar câteva persoane.”

În timp ce vorbea, am avut un gând din partea Domnului: “Acesta
este semnul de care ai nevoie, Jim.”
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Aøa cæ am spus: “Sigur cæ voi veni”.
Apoi m-am rugat lui Dumnezeu, spunând: “Doamne, dacæ Tu vrei ca

eu sæ mæ dedic total predicærii, vreau ca acolo sæ fie oameni cærora sæ le
vorbesc. Nu cred cæ 30 sau 40 de persoane sunt o minune, aøa cæ te rog sæ
aduci 50 de persoane – de douæ ori øi jumætate numærul pe care ea l-a spus
cæ va fi.”

Am fost prima persoanæ care a venit la bisericæ în ziua aceea. Eram
motivat. Voiam sæ væd cum va ræspunde Dumnezeu la rugæciunea mea.
M-a chemat El cu adeværat la slujire? Eu øi Sally stæteam în faflæ în timp
ce oamenii veneau øi în momentul în care m-am ridicat sæ vorbesc erau
opt persoane în bisericæ. “Doamne”, mi-am spus, “cred cæ am primit
ræspunsul”.

Chiar atunci s-a deschis uøa øi a intrat o familie compusæ din patru
persoane. “Sunt numai 12, Doamne”. Apoi au mai venit trei persoane.
“Sunt 15”. Apoi au mai venit douæ øi apoi o familie de patru, ajungând la
21. Curând erau 28, 34, 40 øi apoi 43.

Încercam sæ predic, dar în mine sentimentele erau în zarvæ mare. Am
încercat sæ-mi urmæresc schiflele de predicæ, dar nu era uøor sæ numeri øi
sæ predici în acelaøi timp. Sunt sigur cæ se întrebau øi ei ce se întâmplæ cu
mine pentru cæ era evident cæ eram tulburat. Mæ tot gândeam, nu poate fi
adeværat øi totuøi era.

Numærul continua sæ creascæ – 48, 51 apoi 60. Încæ mai predicam øi
numæram, dar nu m-am oprit. Urmætorul lucru pe care-l øtiu este cæ erau
73 øi curând au ajuns la 78. Am renunflat. Am strigat în inima mea,
“Doamne, renunfl sæ mai numær! Am primit ræspunsul!” Øi oamenii
continuau sæ vinæ pânæ când micufla bisericæ s-a umplut.

Am predicat acestor oameni cu toatæ puterea . Ardeam pentru cæ øtiam
cæ Dumnezeu m-a chemat sæ fac aceasta. Dupæ predicæ, am întrebat pe
câfli am putut de mult, “De ce afli venit astæzi?”

“N-am avut nici o intenflie sæ venim”, mi-a spus cineva. “N-am mai
vrut sæ mergem cu cortul aøa cum plænuisem.”

“Nu øtiu”, spuse altul. “Am simflit cæ trebuie sæ fim aici astæzi.”
“Noi aveam alte planuri”, mi-a spus un cuplu, “dar cineva ne-a sunat

øi ne-a spus cæ vine tipul acela la bisericæ, sæptæmâna aceasta. Am ascultat
o casetæ cu el øi e bun! Vine de la 2.500 km øi va fi la noi numai o zi.
Schimbafli-væ planurile; trebuie sæ mergem! Aøa cæ ne-am schimbat

Moment de ræscruce
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planurile øi am venit.” Øi aøa am auzit întâmplæri despre telefoane
neaøteptate sau renunflæri în ultimul moment la planurile fæcute. Numai eu
øtiam adeværatul motiv pentru care ei au venit. Dumnezeu îmi vorbea mie
prin ceea ce fæceau ei. “Jim, ai cerut 50, dar Eu fli-am dat mai mult de 50.
Vreau sæ lucrezi pentru Mine!”

În timp ce mergeam împreunæ cu aceøti oameni dragi în drum spre
ieøirea din bisericæ, mæ gândeam mereu: “Ce Dumnezeu slujesc!”

“Doamne, Tu mæ rogi sæ merg øi sæ fiu pescar de oameni, aøa cæ
iatæ-mæ. Nu am educaflie fæcutæ la nici una din institufliile acestei lumi, dar
sunt educat în sælbæticie de Duhul Tæu. Dar, Doamne, ce vrei sæ-i învæfl?

“Jim, vreau sæ-i învefli Evanghelia practicæ de a umbla prin credinflæ.
Învaflæ-i cum sæ ræmânæ în Mine, cum sæ træiascæ prin har øi cum sæ
aplice acest lucru vieflii lor zilnice – cæsniciilor, familiilor, bisericilor øi
legæturilor lor cu lumea. Fæ-i sæ înfleleagæ bazele Evangheliei, care este
o experienflæ vie cu Mine. Fæ-i sæ înfleleagæ cæ aceasta trebuie sæ fie
experienfla lor clipæ de clipæ, în fiecare oræ øi în fiecare zi.

 Øi Jim, aøa cum este scris în Apocalipsa 12:11 ,“Ei l-au biruit prin
sângele Mielului øi prin cuvântul mærturisirii lor øi nu øi-au iubit viafla
chiar pânæ la moarte.” Predicile tale nu vor fi ca predicile obiønuite care
sunt atât de populare în bisericile de astæzi. Vei predica din propria ta
mærturie – de a încorpora puterea lui Hristos în tine, speranfla gloriei în
fiecare ocazie. Astfel, sângele Mielului va fi întotdeauna înælflat înaintea
oamenilor, în fiecare predicæ pe care o vei fline.

Jim, nu trebuie sæ iubeøti aceastæ viaflæ minunatæ pe care ai
descoperit-o cu Mine în munfli. Ci, pentru binele altora, vreau sæ renunfli
la viafla pe care ai gæsit-o. Te chem sæ petreci timp departe de munflii tæi,
pentru a împærtæøi mærturia ta cu alflii, ca øi ei sæ poatæ descoperi
Evanghelia practicæ øi vieflile lor sæ fie transformate, ca øi a ta.”

Am mers la culcare în noaptea aceea, øtiind cæ Domnul mæ ruga sæ
renunfl la vânzærile imobiliare, prin care Dumnezeu m-a binecuvântat atât
de mult. Când m-am trezit dimineafla urmætoare la 4:30, stæteam în pat cu
Biblia în brafle, tremurând. Emoflionanta experienflæ a ræspunsului minunat
la rugæciune trecuse øi acum mæ trezisem la realitate. Cum sæ fac lucrul
acesta practic?

În final, am zis: “Doamne, Ghedeon a avut un al doilea semn. Doamne,
dacæ trebuie sæ nu mai privesc niciodatæ înapoi, dacæ nu vreau sæ regret
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aceastæ decizie, am nevoie de un al doilea semn. Trebuie sæ-mi confirmi
slujirea în Cuvântul Tæu. Doamne, øtiu cæ am spus cæ voi lucra pentru tine
dacæ trimifli oameni, dar Ghedeon a spus cæ merge prima datæ øi totuøi a
mai cerut un al doilea semn pentru confirmare.

Doamne, aceastæ decizie este grea, adicæ este o decizie færæ întoarcere.
Este pentru restul vieflii mele. Nu voi mai face nimic altceva decât
ceea ce m-ai rugat. Nu am mai fæcut niciodatæ aøa ceva.” Am mai
spus. “Vreau sæ-mi confirmi în Cuvântul Tæu chemarea de slujitor al
Evangheliei”

Acesta este un lucru greu de cerut, pentru cæ nu existæ nici un loc în
Biblie unde sæ scrie, “Jim Hohnberger, vei fi un slujitor al Evangheliei.”

Stæteam cu Biblia în faflæ. M-am rugat øi mi-am cercetat inima pentru
a fi sigur cæ nu era nimic între mine øi Dumnezeu. Fæcând aceasta, am
început sæ ræsfoiesc Biblia paginæ cu paginæ pentru aproape o oræ pânæ
am ajuns la Efeseni capitolul 3. Era ca øi cum Duhul Sfânt m-ar fi apucat
de mânæ øi mi-ar fi zis: “Acesta este pasajul potrivit.”

“Doamne, simt îndemnul cæ ar trebui sæ citesc aici.”
“Începe cu coloana din dreapta, Jim.”
Ochii mei au cæzut pe versetul 7, “al cærui slujitor am fost fæcut eu,

dupæ darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.”
Am fost cuprins de fiori din cap pânæ-n picioare! O! Ce ziceam eu de

confirmare? Acum øtiam cæ Dumnezeu m-a chemat øi cæ harul Sæu mæ va
susfline. Stæteam acolo în pat, cu lacrimile curgându-mi pe faflæ pânæ s-a
trezit Sally. I-am povestit tot ceea ce se întâmplase øi cum fusese o parte
din aceasta, chiar dacæ la momentul potrivit nu øtia nimic.

Chemarea lui Dumnezeu este de obicei necunoscutæ pentru cei din
jur. În acel moment, vei fi poate singurul care cunoaøte ceea ce Dumnezeu
îfli cere. Nici chiar soflia nu va øti cæ în viafla ta este un moment de ræscruce,
dar tu øtii. Orice ar fi, trebuie sæ te decizi. Astæzi când citeøti aceste rânduri,
trebuie sæ alegi – chiar dacæ alegerea ta este pur øi simplu sæ încerci øi sæ
renunfli la acea decizie. Fiecare dintre noi trebuie sæ înflelegem cæ atunci
când decidem sæ nu luæm nici o hotærâre, în esenflæ, alegerea noastræ este
de a respinge ceea ce Dumnezeu ne-a cerut sæ facem.

“Sally”, i-am spus, “când vom merge acasæ, nu vom mai face vânzæri
imobiliare. Nu mai pot face aceasta pentru cæ Dumnezeu mi-a cerut sæ
dau afacerea unui alt bærbat.”

Moment de ræscruce
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Acest bærbat creøtin øi familia sa s-au mutat în zona noastræ din
California. Nu aveau prea multe øi bærbatul încerca sæ se descurce. Puteam
vinde afacerea imobiliaræ cu toate listele de clienfli, pentru câteva zeci de
mii de dolari. Dar Dumnezeu mi-a spus sæ o dæruiesc celeilalte familii øi
sæ-l ajut pe omul acela în fiecare sæptæmânæ timp de un an, în aøa fel încât
sæ poatæ dærui øi el familiei sale aceleaøi posibilitæfli pe care Dumnezeu mi
le-a dæruit mie.

Dar am insistat: “Doamne, oricine mi-ar da 50 – 60.000 de dolari
pentru aceastæ clientelæ. Adicæ, aceasta poate reprezenta o economie pentru
viitor. Aceøti bani i-aø putea folosi pentru a mæ susfline pentru urmætorii
câfliva ani pânæ va începe sæ funcflioneze slujirea la care mæ chemi.”

Dar Domnul spuse: “Nu Jim, trebuie sæ depinzi de Mine øi nu de banii
din bancæ.”

Am mers acasæ øi am spus øi familiei povestea mea. S-au rugat pentru
acest lucru øi, o sæptæmânæ mai târziu, am început sæ pregætesc predarea
afacerii. Bærbatului i-a trebuit aproximativ douæ luni ca sæ se mute øi am
putut sæ încep ceea ce am promis øi anume angajamentul de a-l ajuta o
datæ pe sæptæmânæ. În luna septembrie eram gata sæ întreb, “Doamne, ce
trebuie sæ fac? Iatæ-mæ, trimite-mæ.”

Am fost sunat din California øi am fost rugat sæ merg sæ lucrez
împreunæ cu cinci - øase familii care aveau necazuri. “Aceasta este prima
ta chemare, Jim,” mi-a spus Domnul. Am mers cu plæcere øi am lucrat cu
aceste familii. Am venit acasæ simflindu-mæ extraordinar, fiindcæ pentru
prima datæ, aceste familii au înfleles Evanghelia practicæ øi au început sæ o
aplice în vieflile lor. Când au început sæ facæ mici schimbæri, au început sæ
experimenteze rezultatele minunate ale træirii dupæ principiile cooperærii
cu Dumnezeu.

Am fost invitat în casa unui prieten pentru a sta de vorbæ cu un bærbat
care era în vizitæ la el. Acesta era pastor øi ceea ce nu øtiam eu atunci, era
faptul cæ el urma sæ fie gazda unei întâlniri la care participau mai mult de
50 de pastori din toatæ lumea. Am vorbit împreunæ despre problemele din
bisericæ øi despre ceea ce credeau ei cæ ar fi solufliile.

N-am putut fi de acord cu ei. Le-am spus cæ problemele legate de
doctrine sau practicæ sunt numai simptomele adeværatei probleme:
bisericile øi-au pierdut complet obiectivul Evangheliei practice care poate
schimba viefli. Nu mæ aøteptam, dar acest pastor mi-a spus de întâlnirea ce
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urma sæ aibæ loc øi m-a întrebat dacæ aø putea veni pentru a vorbi la
deschiderea øi închiderea întâlnirii pastorilor care urmau sæ vinæ.

N-am sæ uit niciodatæ predica pe care am spus-o atunci, intitulatæ,
“Cine sunt eu?” Am spus acestor pastori cæ ei sunt total nepotrivifli pentru
slujba la care au fost chemafli øi nevoia lor cea mai mare este dependenfla
de Dumnezeu. Când am terminat acest cuvânt de deschidere, bærbaflii erau
în lacrimi øi predica a schimbat flinta întregii conferinfle.

Dupæ aceastæ conferinflæ, au venit cereri de a vorbi în Europa, Noua
Zeelandæ, Anglia øi din toatæ SUA. Mæ întrebam de unde vin aceste
telefoane. Dumnezeu øtia. Dupæ aceastæ conferinflæ, telefoanele sunau
pentru cæ aceøti bærbafli au spus numele meu în toatæ lumea. Eu pot accepta
numai câteva din cererile pe care le primim. Din acea zi, am vorbit în 14
flæri diferite øi, cu excepflia a cinci, toate statele din SUA. Au urmat articole
în reviste øi am avut privilegiul sæ împærtæøesc Evanghelia prin satelit.
Aøa deci, am început sæ slujesc øi nu m-am mai ræzgândit din ziua aceea.

Dar, voi, prietenii mei? V-afli ræzgândit? Existæ ceva în viafla ta pe
care Dumnezeu te roagæ chiar acum sæ-i predai Lui, unele momente de
ræscruce la care ai ajuns cu Dumnezeu? Nu amâna! Totul trebuie înfruntat
într-o zi, în mod inevitabil. De ce sæ nu o rezolvi chiar acum?

De obicei termin seria de întâlniri întrebând pe cei care au participat
ce vor face cu mesajul pe care l-au auzit. Aceasta este o întrebare mai
profundæ decât dacæ-i întrebi dacæ ei cred ceea ce au auzit. Faptele sunt
întotdeauna consecinfla credinflei adeværate. Inima mea a fost emoflionatæ
øi lacrimile au curs când familii færæ numær øi-au luat angajamentul de a
face din Evanghelie o realitate practicæ în vieflile lor. Îi întreb în mod
public pentru cæ aceastæ declaraflie publicæ îi încurajeazæ øi pe alflii, iar în
acelaøi timp, cimenteazæ decizia pe care au luat-o în inima lor.

Am sæ te rog sæ scrii punctul de ræscruce din viafla ta pe care Dumnezeu
cere sæ-l predai Lui. Foloseøte angajamentul de mai jos dacæ vrei, sau
scrie-l pe o coalæ de hârtie! În orice caz, alege astæzi, pentru cæ acum este
momentul øi niciodatæ vocea Duhului Sfânt nu se va auzi poate mai tare.

Moment de ræscruce
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Punctul meu de ræscruce cu DumnezeuPunctul meu de ræscruce cu DumnezeuPunctul meu de ræscruce cu DumnezeuPunctul meu de ræscruce cu DumnezeuPunctul meu de ræscruce cu Dumnezeu

Doamne, îmi dau seama cæ am stat departe de tine în urmætoarea
problemæ a vieflii. Astæzi o predau fiie!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Copilul Tæu,

–––––––––––––––––––––
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CAPITOLUL 12

Cel care ezitæ
“Aproape cæ m-ai convins.”
(Faptele Apostolilor 26:28)

Øtiam cæ insula lui Paul era un loc minunat. Øi totuøi, atunci când am
væzut-o, pulsul mi s-a ridicat. Miøcarea ritmicæ a vâslelor øi sunetul liniøtitor
al apei lacului care uda lamele vâslelor pæreau a fi în armonie completæ
cu împrejurimile tæcute.

Având forma unui vulcan, insula ræsærea abrupt din lac. Frunziøul ei
din când în când dædea privirilor noastre iscoditoare o scânteie a locului,
adâncind anticipærile noastre. Aøteptasem aceastæ cælætorie de ceva vreme.
Aceastæ insulæ urma sæ fie casa noastræ pânæ lunea urmætoare.

Familia mea avea nevoie de aceastæ vacanflæ. Tensiunea cælætoriilor øi
slujirii m-a determinat sæ mæ gândesc la nevoia de a ne odihni øi relaxa,
lucru care erau din ce în ce mai greu de realizat acasæ. Când aveam nevoie
de o pauzæ, închideam telefoanele. Oricum, chiar øi când intenflionam sæ
ne odihnim, lucrul din casæ øi corespondenfla exercitau destulæ presiune
asupra noastræ.

Din cauza aceasta l-am abordat în final pe Paul øi l-am întrebat dacæ
puteam folosi insula lui. Paul mi-a fost atât prieten cât øi mentor în slujba
de agent imobiliar, dar nu am mai îndræznit niciodatæ înainte sæ-l întreb
aøa ceva.

“Paul, familia mea este stresatæ! Avem nevoie de un loc unde putem
merge sæ ne relaxæm øi sæ ne odihnim, un loc unde nimeni sæ nu øtie cum
sæ ajungæ la noi. Putem folosi insula ta? Øi cât suntem acolo, existæ ceva
ce ai vrea sæ facem – ceva reparaflii sau curæflenie - pentru tine? În felul
acesta putem sæ øi dæruim, nu doar sæ primim.”
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Paul era în mod vizibil mulflumit. “N-am mai fæcut asta niciodatæ”,
spuse el, “dar de asemenea, nimeni nu a fæcut ceva în schimb pentru mine.
Tofli voiau doar sæ foloseascæ insula. Jim, va fi plæcerea mea ca familia ta
sæ petreacæ ceva timp acolo øi sunt sigur cæ putem gæsi ceva sæ facefli în
timp ce vefli fi acolo.”

Amintirile mele s-au sfârøit brusc când barca s-a apropiat de doc. Dupæ
ce am cærat bagajele sus pe deal la casa încântætoare, Sally øi cu mine am
plecat înapoi la doc. “Bæiefli”, i-am instruit eu, “voi pregætifli masa øi când
suntefli gata, venifli la doc sæ ne chemafli. Noi mergem sæ stæm la soare.”

Poate pærea puflin ciudat ca un tatæ sæ spunæ aøa ceva fiilor lui de 10,
respectiv 12 ani, dar noi am dat responsabilitæflile bucætæriei bæieflilor. În
prea multe familii, mama este practic o slujnicæ a copiilor. Nici un bærbat
nu trebuie sæ permitæ ca o asemenea situaflie sæ continue. Întreaga familie
trebuie sæ ajute la preluarea poverilor gospodæriei de la mamæ. Dacæ se
întâmplæ acest lucru, familia va descoperi nu numai cæ aceøtia – copiii –
vor învæfla lecflii importante despre treburile casei, dar vor câøtiga o mamæ,
øi soflul o soflie, care are timp øi energie pentru a se juca cu ei øi a petrece
timp împreunæ.

Încercafli sæ preluafli de la soflie sau mamæ orice povaræ care poate fi
purtatæ de alfli membri ai familiei øi vefli descoperi cæ efortul vostru se va
ræsplæti prin atenflia plinæ de dragoste pe care ea o poate investi în tine øi
ceilalfli membrii ai familiei. Dacæ familia va economisi energia care este
consumatæ în treburile casnice zilnice, tofli vor avea de câøtigat.

Sunt foarte conøtient cæ soflia øi mama este inima casei øi cea mai
siguræ refletæ pentru fericire în cæmin. De aceea femeia, care are un rol atât
de important, trebuie sæ aibæ energia øi entuziasmul necesar pentru a împlini
misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o.

Bæieflii mei, ca de obicei, au pregætit o mâncare excelentæ. Apoi, având
încæ puflin timp pânæ la ora normalæ de masæ, au plecat sæ exploreze insula.

Relaxarea pe malul lacului a fost un lucru extrem de uøor de fæcut în
acele condiflii. Stând într-un golfulefl, apele limpezi øi liniøtite reflectau
soarele încât pæreau cæ fiecare unduire a apei era încoronatæ cu diamante
sclipitoare, care scânteiau în timp ce se miøcau. Pacea, mulflumirea øi
conversaflia liniøtitæ au urmat în mod natural, în timp ce ne bucuram de
ocazia de a fi iaræøi unul cu celælalt. Deodatæ, sunetul unor paøi s-au næpustit
de pe scærile abrupte care legau docul de restul insulei. Matthew øi Andrew
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alergau pe scæri, træncænind færæ încetare, cu entuziasmul øi bucuria pe
care numai bæieflii de 10, respectiv 12 ani o au.

“Tatæ, mamæ, trebuie sæ venifli sæ le vedefli!”
“Ce sæ vedem?”
“Trambulinele!”
De la bæiefli am aflat cæ în partea de vest a insulei existau niøte stânci

înalte. Pe aceste stânci erau niøte trambuline. Una era înaltæ cât o clædire
cu un etaj, iar cealaltæ cât o clædire cu douæ etaje. Bæieflii erau foarte
entuziasmafli de aceste trambuline. De fapt, doreau sæ saræ de pe ele, dar
erau destul de mici pe atunci øi nu puteau lua în considerare un astfel de
lucru dacæ tatæl lor nu era cu ei.

“Pofli sæ særi de pe ele, tatæ?”
“Bineînfleles cæ pot”, am ræspuns eu færæ sæ mæ gândesc prea mult.
“Hai sæ mergem!” au særit ei.
“Stafli puflin! Aøteptafli numai un minut!” i-am întrerup eu. “Cred cæ ar

trebuie sæ mâncæm mai întâi øi poate dupæ aceea putem merge în cealaltæ
parte a insulei sæ ne uitæm la aceste trambuline.”

De fapt ezitam. Øtiam cæ pot særi de pe aceste trambuline. Am mai
særit øi înainte. Øtiam cæ nu s-ar fi întâmplat nimic ræu. Øtiam cæ Paul le-a
pus acolo pentru un motiv øi færæ îndoialæ cæ øi alflii au mai særit în apele
acelea. Aøa cæ nu-mi era teamæ cæ apa nu era suficient de adâncæ. Bæieflii
mei voiau sæ mæ vadæ særind. Voiam sæ le fac plæcerea særind dar totuøi
ezitam. Nu eram sigur dacæ voiam sæ fac acest lucru.

Dupæ prânz, bæieflii au spælat vasele în timp record, aø adæuga. Erau
emoflionafli. Urma sæ aibæ loc o mare aventuræ. Au venit la mine øi mi-au
zis: “Tatæ, eøti gata sæ sari de pe acele trambuline?”

Încæ ezitam aøa cæ am tras de timp. “Când eram eu mic”, le-am spus ,
“întotdeauna mi se spunea cæ trebuie sæ aøtept cel puflin o oræ dupæ masæ
înainte de a merge sæ înot, pentru a nu face cârcei. Vom merge peste o
oræ.”

Trebuie sæ mærturisesc însæ cæ nu credeam cæ lucrul acesta era adeværat
øi mæ îndoiam cæ aø fi urmat o astfel de regulæ dacæ voiam sæ sar de pe
aceste trambuline. În aceste circumstanfle era doar o scuzæ, o regulæ
raflionalæ, care-mi dædea posibilitatea sæ evit luarea unei decizii. Bæieflii
erau dezamægifli de aceastæ amânare, dar când a trecut ora, au venit imediat
cu aceeaøi întrebare.

Cel care ezitæ
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“Eøti gata sæ mergem acum, tatæ?”
“Bine”, le-am spus. “Sæ mergem.”
Au ajuns imediat în partea cealaltæ a insulei. Eu øi soflia mea am mers

puflin mai încet decât bæieflii noøtri entuziasmafli. Când am ajuns la
trambuline, pe care credefli cæ stæteau bæieflii mei? Pe cea mai joasæ? N-afli
ghicit! Erau pe cea mai înaltæ. “Aici sus, tatæ”, mæ chemau ei.

“Bine, vin”.
Urcându-mæ pe cea mai înaltæ trambulinæ, am mers pânæ la marginea

ei øi m-am uitat încæ o datæ la apa minunatæ a acestui lac de munte magnific.
Când stai pe marginea unei trambuline, distanfla pânæ la apæ pare a fi de
douæ ori mai mare decât în realitate. În timp ce stæteam acolo, privind în
jos, bæieflii mei strigau ceva de genul:

“Særi! Særi! Særi! De ce nu særi?”
“Dafli-mi un minut sæ evaluez situaflia. Voi numæra pânæ la zece”, le-am

spus eu, “øi apoi voi særi.”
Bæieflii s-au agæflat de ideea mea øi crezând cæ în felul acesta vor putea

græbi særitura, au început sæ numere într-o vitezæ extraordinar de mare,
“unu, doi, trei, patru, cinci, øase, øapte …”

“O!” am strigat eu. “Voi numæra eu. Oricum, væ mulflumesc!”
Aøa cæ iatæ-mæ, sfâøiat între douæ dorinfle separate, douæ iubiri diferite.

Pe de o parte, îmi iubeam bæieflii, doream sæ le fac plæcerea, voiam sæ
împlinesc aøteptærile lor, sæ fiu eroul lor. Dar voinfla mea nu voia sæ dea la
o parte frica øi sæ facæ pasul. Aøa cæ iatæ-mæ stând acolo, suspendat între
cerurile de deasupra øi apele verzi de dedesubt.

Øtiam cæ au mai særit øi alflii de pe trambulinæ øi cæ puteam face øi eu
la fel. Voiam sæ sar, nu doar pentru mine însumi, dar øi pentru a-mi încuraja
bæieflii. Bætælia bântuia pentru cæ trebuia sæ aleg sæ sar prin propria mea
voinflæ, care este de fapt exercitarea libertæflii de alegere. Øi acesta este
conflictul pe care-l înfruntæm atunci când suntem chemafli sæ ne supunem
voinflei lui Dumnezeu.

Ori de câte ori suntem aduøi în fafla unei alegeri între ceea ce vrea
firea øi ceea ce vrea Dumnezeu, existæ un conflict. Øi cea mai obiønuitæ
reacflie faflæ de acest conflict este ezitarea. Øtim cæ Dumnezeu ne cheamæ
la o experienflæ a supunerii totale øi totuøi ezitæm. Øtim cæ alflii au fæcut
pasul acesta al dependenflei totale de El. Øtim cæ Dumnezeu nu pæræseøte
pe cei care se încred în El øi cu toate acestea, stæm pe loc.
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În multe privinfle suntem asemenea copiilor lui Israel dupæ ce au pæræsit
robia Egiptului. Au pæræsit un stil de viaflæ, dar nu au intrat încæ în flara
fægæduinflei. Øi noi mai avem drum lung ræmas în calea cætre Dumnezeu.
Poate cæ am læsat în urmæ obiceiuri øi prietenii rele. Poate cæ am læsat
deoparte erori doctrinare sau înflelegeri tradiflionale. Øi poate cæ ne-am
îndepærtat de divertismentul, muzica øi moda lumii, numai pentru a
descoperi cæ, de fapt, în timp ce am ieøit din trecutul nostru, am ratat
viitorul – o viaflæ ascunsæ cu Hristos în Dumnezeu (vezi Coloseni 3:3).

Privind înapoi la viafla mea, am væzut cæ drumul meu spre aceastæ
flintæ a supunerii totale a fost mai degrabæ alcætuitæ din paøi mærunfli, decât
dintr-un pas uriaø. Aøa a fost viafla mea, nu pentru cæ Dumnezeu a vrut sæ
fie în felul acesta, ci pentru cæ în felul acesta am ræspuns eu. Viafla mea a
fost deseori ca în versurile scrise de Theodore Monroe.

Oh, durerea amaræ øi suferinfla
Ce-ar fi putut exista vreo datæ,
Când mândru i-am spus lui Isus,
“Totul eu øi Tu nimic”.

Totuøi, El m-a gæsit: L-am zærit
Sângerând pe lemnul blestemat
Øi inima mea lacomæ spuse slab,
“O parte eu, o parte tu”.

Zi de zi, mila Sa delicatæ
Vindecând, ajutând, complet øi gratis
M-a coborât, în timp ce øopteam,
“Puflin eu øi mai mult Tu”.

Mai sus decât cerurile înalte
Mai jos decât marea cea adâncæ
“Dragostea Ta m-a cucerit;
Eu nimic øi totul Tu.”

Cel care ezitæ
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Nu vreau sæ væ las impresia øi nici n-aø îndræzni sæ zic cæ acest ultim
pas a fost realizat complet în viafla mea, dar vreau sæ væ spun cæ væd
progresul øi sunt un prizonier al speranflei. Øtiu cæ Cel care a început o
lucrare bunæ în mine o va continua pânæ în ziua lui Isus Hristos (vezi
Filipeni 1:6).

 Ce-fli spune Dumnezeu acum, când stai pe trambulina ta? Øtiu cæ ezifli
într-o anumitæ privinflæ. Poate este ceva legat de angajamentul pe care l-ai
scris în capitolul anterior. Sau poate cæ este o zonæ sensibilæ pe care Dumnezeu
fli-a adus-o în minte când te-ai uitat la angajament, dar fli-a fost fricæ sæ o
încredinflezi lui Dumnezeu sau chiar negi cæ ar avea de a face cu tine.

Vrei sæ predai aceastæ zonæ sensibilæ, dar îfli este greu sæ crezi cæ vei fi
fericit dacæ vei scæpa de ea. Aceasta este cea mai mare minciunæ a lui
Satana. El ne-a amægit pe tofli sæ credem cæ putem fi fericifli numai atunci
când facem cum vrem noi. Nu avea încredere în sentimentele tale! În
schimb, acflioneazæ dupæ principii! Intelectul tæu trebuie sæ decidæ ca
sentimentele øi emofliile sæ nu mai aibæ control.

Dacæ vei face aceasta, vei descoperi cæ ai descifrat secretul unei viefli
creøtine fericite. Vei descoperi, aøa cum am fæcut øi eu, cæ locul de care
fugim este calea pæcii øi a fericirii.

Aceasta este ceea ce am gæsit când am særit de pe trambulinæ! A fost
minunat. Am strigat, am urlat øi m-am bucurat pânæ jos. Când am atins
acea apæ rece øi înviorætoare, m-am simflit mai viu ca niciodatæ. M-am
urcat iar øi am særit de mai multe ori.

Fiul meu, Matthew, a venit la mine øi m-a întrebat într-o doaræ: “Crezi
cæ aø putea særi øi eu?”

“Sigur cæ pofli”, i-am ræspuns.
Aøa cæ øi el a urcat pe trambulinæ øi a trecut prin procesul ezitærii.

Dar, în final, a særit. Puteam vedea cæ îi este fricæ, dar s-a flinut tare øi a
intrat în apæ la fel de drept ca o sægeatæ.

Apoi a venit Andrew la mine øi mi-a zis: “Tatæ, vreau øi eu sæ sar, dar
mi-e fricæ. Vrei sæ sari cu mine?”

“Sigur cæ da, fiule. Dæ-mi mâna. Voi fi cu tine tot timpul.”
Era mort de fricæ! Nu l-am forflat dar am stat cu el în timp ce trecea øi

el prin propria ezitare øi apoi l-am læsat cæ numere pânæ la zece øi am
særit. Aø fi vrut sæ fi putut vedea øi voi zâmbetul de pe fafla bæiatului. Ai fi
crezut cæ a cucerit lumea!
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Apoi tofli trei ne-am uitat la Sally. Dar ea ne-a dat o lecflie de curaj.
“Dacæ voi mergefli, merg øi eu!” Øi a mers!

Fiecare dintre noi am învæflat sæ învingem ezitarea øi sæ obflinem biruinflæ
asupra sentimentelor øi emofliilor care încearcæ sæ ne tragæ înapoi.
Adeværata viaflæ creøtinæ este asemenea acestei trambuline. De obicei, cere
un salt al credinflei, o decizie pe care nu o mai pofli întoarce, aøa cum nici
noi nu ne mai puteam întoarce pe trambulinæ dupæ ce am særit. Særisem!
Aceasta aøteaptæ Dumnezeu de la fiecare din noi.

Mergefli înainte!
Særifli øi facefli ultimul mare pas!

Cel care ezitæ



154

Scæpare la Dumnezeu

CAPITOLUL 13

Ultimul mare pas
“Øi atunci când toate lucrurile Îi vor fi supuse,

atunci chiar øi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile,
pentru ca Dumnezeu sæ fie totul în tofli.”

(1 Corinteni 15:28)

În timp se studiam stânca din fafla noastræ, plænuiam urmætoarea fazæ
a cæflærærii. Glasul pierdut al lui Matthew mi-a întrerupt visarea. Am aruncat
o privire în jos, la el, øi mi-am dat seama imediat cæ avea probleme. Fæceam
cæflæræri pe vârful Iceberg din Parcul Naflional Glacier. Era una din
excursiile noastre tatæ-fiu.

Am fæcut astfel de excursii cu fiecare dintre fiii mei, pentru cæ eu cred
cæ este important ca un tatæ sæ fie singur cu fiecare dintre copiii sæi, fæcând
ceva împreunæ. Acest lucru leagæ inimile noastre øi deschide cæile de
comunicare. Matthew a ales aceastæ cæflærare øi aøa cæ iatæ-ne, cæflærându-ne
în mâini, într-o zonæ în care se cereau frânghii øi dispozitive de agæflat.

Matthew era înflepenit! A mers dupæ mine pânæ acum dar acum era
blocat sub mine. Eram suficient de înalt pentru a prinde urmætorul punct
de sprijin øi sæ mæ urc, dar Matthew, care pe atunci era mai scund decât
mine, nu putea ajunge pânæ acolo pentru a face aceeaøi manevræ. M-am
læsat în jos repede øi am întins mâna. “fiine-te de mâna mea, fiule. Te voi
trage eu.”

Puteam vedea pe fafla lui lupta cu frica øi îndoiala. Va putea tata sæ o
facæ cu adeværat? Are el putere suficientæ? Ce se va întâmpla cu mine
dacæ îmi dæ drumul?

“Prinde mâna mea, Matthew! Am putere suficientæ. Nu vei cædea”,
l-am încurajat eu. A privit în jos. Era drum lung øi expresia feflei lui exprima
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lupta care se dædea în mintea lui. Urma sæ facæ el særitura aceasta a credinflei,
având încredere cæ voi putea sæ fac ceea ce am promis?

A apucat mâna mea øi ne-am flinut strâns. Într-o clipæ era gata øi stætea
lângæ mine pe stâncæ. Dupæ câteva clipe de revenire a respirafliei, am
continuat cæflærarea. În acea zi am escaladat vârful Iceberg, dar acest lucru
nu ar fi fost posibil dacæ Matthew nu ar fi ales sæ facæ acel pas al
dependenflei absolute de tatæl sæu.

Acest pas al dependenflei absolute este ceea ce suntem chemafli sæ
facem øi noi. Øtifli lucrul acesta în adâncul inimii voastre aøa cum øtiu øi
eu. Øtifli cæ Dumnezeu væ cheamæ la aceastæ dependenflæ øi supunere, dar
totuøi ne tragem înapoi. Probabil cæ ar fi tare greu sæ punem în cuvinte
motivul pentru care ne retragem din aceastæ experienflæ.

Dependenfla totalæ de Dumnezeu, consimflæmântul de a pæøi în
renunflarea îndræzneaflæ a sinelui, este ceea ce face viafla creøtinæ realæ øi
este ceea ce produce schimbæri veønice în viafla persoanei. Dependenfla de
Dumnezeu, completæ øi totalæ, ar trebui sæ fie prima lecflie a vieflii creøtine.
Numai atunci când avem încredere cu adeværat în Hristos, când suntem
devotafli cu adeværat Lui, numai atunci putem fi numifli cu adeværat creøtini.
Pentru cei mai mulfli dintre noi – chiar øi cei care pretind cæ sunt creøtini –
acesta ræmâne un vis iluzoriu, o experienflæ nerealizabilæ.

În locul acestei experienfle, noi, cei care dorim sæ fim creøtini, facem
tot ce putem dar îndepærtæm dependenfla de Dumnezeu. Cu eforturi aproape
supraumane, studiem doctrine øi-i învæflæm øi pe alflii. Ne angajæm în
misiuni ale comunitæflii øi în evanghelizare. De asemenea, participæm la
serviciile divine, flinem Øcoli Biblice de Vacanflæ, participæm la seminarii
de îmbunætæflirea cæsætoriilor øi acceptæm slujbe în bisericæ.

Ne facem propria religie øi ne luæm timp pentru meditaflie personalæ
øi slujire pentru alflii. Arætæm aøa de bine øi îndeplinim atât de multe
activitæfli bune, încât ne este greu sæ înflelegem – dar este totuøi adeværat,
pentru cæ noi facem de toate, cu excepflia unui singur lucru care conteazæ.
Am eøuat în a face ultimul mare pas, singura acfliune care ne poate
transforma pe dinæuntru dar øi faptele exterioare.

Ultimul mare pas în a fi creøtin adeværat este cultivarea lepædærii de
sine øi în acelaøi timp cultivarea dependenflei de Dumnezeu. Putem avea
toatæ gæteala creøtinismului, dar chiar øi atunci când nu ne vede nimeni, øtim
cæ nu avem putere asupra eului, ca cea datæ de un spirit supus øi stæpânit.

Ultimul mare pas
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Slavæ Domnului, nu este prea târziu pentru nici unul dintre, noi pentru
a face acest pas cætre dependenfla totalæ de Dumnezeu.

Træiam deja de câfliva ani ceea ce eu credeam cæ este viaflæ creøtinæ
când Dumnezeu mi-a atras atenflia aducându-mi acest concept în mintea
mea. “Jim, dacæ vrei sæ fii creøtin trebuie sæ faci pasul acesta.”

Arætam, sincer arætam, ca un creøtin adeværat øi trebuie sæ mærturisesc,
am refuzat. “Nu, Doamne, nu pot s-o fac”, m-am rugat. “Adicæ, sæ-mi dau
acordul ca Tu sæ ai control total, sæ nu mæ mai gândesc la gândurile mele
fireøti, sæ nu mai spun cuvintele mele fireøti. Aø fi nefericit, Doamne!”
Putefli sæ credefli cæ i-am spus aøa ceva lui Dumnezeu? Afli vrea sæ øtifli ce
mi-a ræspuns El?

“Chiar aøa, Jim? Tu crezi cæ tofli îngerii din cer sunt nefericifli? Ei au
aceeaøi relaflie cu Mine, pe care vreau sæ o am cu tine. Ei îndeplinesc
voia Mea øi nu a lor øi, totuøi,æ ræmân factori morali liberi. Ei ascultæ
pentru cæ au ales øi aceastæ ascultare le aduce fericire øi bucurie dincolo
de plæcerea pe care gândurile sau cuvintele tale fireøti fli le pot aduce.”

“A fost un gând prostesc, nu-i aøa Doamne?”
“Da, Jim. A fost de la cel ræu. A fost doar tipul acela de gânduri care

a condus pe cei mai favorifli îngeri din ceruri sæ aleagæ sæ se revolte
împotriva Mea.”

Aøa cæ acum aveam în faflæ supunerea completæ, dependenfla completæ
de Dumnezeu. Dumnezeu mæ chema sæ fac ultimul mare pas în adeværatul
creøtinism. Nu voi uita niciodatæ de lupta cu propria mea voinflæ. Am stat
acasæ într-o zi øi am citit mai mult de 100 de texte biblice. Toate spuneau
în esenflæ, acelaøi lucru: puterea lui Dumnezeu este disponibilæ chiar acum,
astæzi! Trebuie numai sæ mæ supun dependenflei de Dumnezeu, pentru a
avea acces la aceastæ putere.

Nu aveam nevoie de mai multæ cunoøtinflæ doctrinaræ. Nu aveam nevoie
de mai multe fapte bune. Nu aveam nevoie sæ fiu mai pregætit pentru
aceastæ putere. În schimb, creøterea mea ca øi creøtin nu putea merge mai
departe pânæ nu fæceam acest “ultim mare pas”.

“Bine, Doamne”, am concluzionat eu, “de mâine voi merge tot timpul
cu Tine în dependenflæ completæ. Mâine dimineaflæ viafla mea va fi altfel.
Dimineaflæ începe noua mea viaflæ!”

Nu øtiu cum face Dumnezeu, dar de obicei sunt trezit dimineafla
devreme de prezenfla Sa. Nu este nici vizibilæ øi nu poate fi nici mæcar
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auzitæ ci mai degrabæ, vreau sæ spun cæ simt chemarea Duhului Sfânt care
mæ trezeøte sæ comunic cu El. Nu pot explica cum Dumnezeu poate fi o
prezenflæ atât de personalæ cu mine øi în acelaøi timp sæ fie prezent cu
mulfli, mulfli alflii – dar El poate øi o face. Øi dacæ vrei, El doreøte o astfel
de relaflie intimæ øi cu tine!

În acea primæ dimineaflæ a noii mele viefli, m-am trezit la câteva minute
dupæ ora patru dimineafla. Stând, am simflit prezenfla lui Dumnezeu
chemându-mæ øi reamintindu-mi de angajamentul de a fi al Lui în acea zi
øi am spus: “Buuuunæ dimineafla. Doamne!” Aøa a început timpul preflios
pe care l-am petrecut în acea dimineaflæ cu Dumnezeu. El dorea sæ mæ
pregæteascæ pentru acea zi øi rugæciunile au continuat pânæ când capul
somnoros de lângæ mine a deschis ochii øi m-a privit.

Sally m-a întrebat: “La ce te gândeøti, dragule?”
“Dragæ”, i-am spus, “astæzi voi merge tot timpul cu Dumnezeu. Mæ

voi preda Lui cu totul øi voi træi sub controlul Lui.”
“Sigur?”
“Da”.
“Cu adeværat, dragæ? Nu mai spune!” exclamæ ea disprefluitor.
Aceasta era prima mea încercare în ziua aceea. Soflia mea râdea de

angajamentul meu. Øi pe bunæ dreptate! Cunoøtea ea neamflul încæpæflânat
øi iute cu care se cæsætorise. Fostele mele hotærâri øi mærturisirile mele de
fidelitate faflæ de Dumnezeu au fost asemenea funiilor de nisip, care se
destræmau în clipa în care apærea stresul. Nu am descoperit o putere
capabilæ de a mæ salva de mine însumi. “Nu-i nimic, dragæ”, am continuat
eu. “Am terminat-o cu jocul de-a dependenfla de Dumnezeu. Am terminat-o
cu creøtinismul parflial!” Øi aøa am început prima zi a creøtinismului
adeværat.

Aø fi vrut sæ fi existat posibilitatea sæ vedefli o înregistrare video cu
acea zi, prima mea zi ca øi creøtin adeværat. Dar o astfel de înregistrare
n-ar fi putut demonstra niciodatæ ispitele øi luptele duse în mintea mea;
pentru cæ acolo se câøtigæ luptele. Trebuia sæ decid în mintea mea înainte
de a face fapta. Ar fi însemnat sæ scriu o carte numai împærtæøindu-væ tot
ceea ce s-a întâmplat în acea zi. Aøa cæ læsafli-mæ sæ væ împærtæøesc numai
câteva experienfle.

Eram la birou, lucrând, când i-am auzit pe bæiefli începând sæ se certe
în sufragerie. Era ceea ce le spusesem fiilor mei “de mii de ori” sæ nu

Ultimul mare pas
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facæ. Imediat m-am dus spre ei. Simfleam cum creøtea iritarea în firea
mea. Voiam sæ fac ordine repede, chiar atunci. Este atât de uøor pentru
pærinfli sæ cadæ în capcana nervilor cu copiii lor pentru cæ noi le spunem
atât de des ce sæ facæ sau sæ nu facæ øi totuøi ei cad în ispitæ. Dacæ am
vedea scena aøa cum o vede cerul, am descoperi cæ pærinflii au nevoie de
reproøuri mai mult decât copiii.

“Jim, nu eøti pregætit sæ te ocupi de copiii tæi pânæ când firea,
sentimentele øi emofliile tale nu sunt supuse complet Mie.”

Øtiam cæ Domnul are dreptate. Dar este atât de greu sæ renunflæm la
ceea ce vrem sæ facem øi sæ împlinim ceea ce øtim cæ este voia lui
Dumnezeu pentru noi. M-am retras în baie øi am stat acolo pânæ am øtiut
cæ firea mea era supusæ øi puteam vorbi decent fiilor mei øi le puteam da
respectul pe care-l meritau.

“Bæiefli”, le-am spus, “când am vrut sæ vin la voi øi sæ væ cert pentru
ceea ce fæceafli, Domnul mi-a spus ceea ce ar trebui sæ fac. Sunt sigur cæ
înainte de a începe aceastæ ceartæ øi voi afli auzit glasul liniøtit øi cald al lui
Dumnezeu vorbind conøtiinflei voastre, spunându-væ ce sæ facefli. Fiecare
dintre noi trebuie sæ învæflæm sæ fim sensibili la aceastæ voce liniøtitæ a lui
Dumnezeu øi trebuie sæ ne obiønuim sæ ne supunem. Tatæl vostru nu va
putea fi cu voi toatæ viafla voastræ ca sæ væ conducæ øi sæ væ corecteze, dar
Tatæl ceresc væ va conduce tot timpul vieflii voastre dacæ vefli vrea sæ
ascultafli. Væ rog. Væ rog. Væ rog nu væ obiønuifli sæ respingefli sfaturile lui
Dumnezeu.”

Am încheiat discuflia cu fiii mei, profund recunoscætor cæ am ales
sæ-mi supun voinfla mea lui Dumnezeu. Discuflia mea cu ei a fost mai
degrabæ una de educare øi învæflare, decât de mustrare pentru fapta lor.
Am abordat disciplinarea dintr-o perspectivæ supusæ øi fiii mei au væzut
diferenfla. Ei au avut o reacflie diferitæ faflæ de mine când am folosit aceastæ
metodæ în comparaflie cu vechile mele încercæri de educare.

Mai târziu, dupæ masa de prânz, am simflit îndemnul cæ ar trebui sæ
spæl eu vasele. Spælarea vaselor nu este slujba mea; era treaba fiilor mei.
Dar am promis lui Dumnezeu cæ orice mi-ar cere sæ fac în ziua aceea, voi
face. “Sigur, Doamne”, am ræspuns în mintea mea. “Dacæ Tu vrei ca eu sæ
spæl vasele, voi fi fericit sæ o fac.”

Am adunat farfuriile øi tacâmurile øi am mers la chiuvetæ unde am
pus ligheanul de spælat vase øi am dat drumul la apa caldæ. Bæieflilor mei
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le-au fost necesare numai douæ secunde pentru a-øi da seama de ceea ce
fæceam eu. Færæ sæ scape ocazia, au strâns repede masa, au fæcut vasele
stivæ øi au dispærut.

Iatæ-mæ spælând vasele øi bucurându-mæ de timpul petrecut cu
Dumnezeu! Sally, însæ, a fæcut cel mai ciudat lucru pe care am væzut-o
fæcându-l vreodatæ.

Soflia mea nu se odihneøte niciodatæ. Avem probleme încercând sæ o
facem sæ se opreascæ din lucrul ei, seara, pentru a petrece timp cu noi. Dar
nu øi astæzi. Stætea în fotoliu øi se uita la mine cum spælam vasele.

Ca sæ putefli înflelege ceea ce urmeazæ, cred cæ este nevoie de o micæ
explicaflie înainte de a continua. Stilul de viaflæ din sælbæticie a adus multe
schimbæri în viafla noastræ øi gætitul pe soba încælzitæ cu lemne este unul
din ele. Mie îmi place mult sæ se gæteascæ cu lemne. Mâncarea gætitæ
astfel este mai bunæ la gust. Oricum, a supraveghea focul nu este o øtiinflæ.

Pentru aceastæ masæ, Sally a aøezat unele vase în cuptor, inclusiv o
oalæ de un litru cu gem de mere. Acum era goalæ øi trebuia spælatæ. Când
am început sæ o spæl, am observat cæ niøte gem de mere s-a lipit în timp ce
fusese în cuptor. Era numai în exteriorul oalei, aøa cæ am curæflat cu puflinæ
tragere de inimæ ceea ce se lipise. Era lipitæ ræu, asemenea unei armuri
cæptuøite.

Sally øi cu mine spælæm vasele în mod diferit. Eu le spælam pentru a le
termina de spælat, în timp ce Sally le spæla ca sæ fie spælate bine. Am spus
lucrul acesta nu ca o scuzæ, ci pentru a explica cæ aceasta este o zonæ slabæ
a caracterului meu. Aceastæ træsæturæ de caracter îmi permitea sæ gândesc
ceva de genul, “nu trebuie sæ-mi petrec întreaga zi la aceastæ murdærie
lipitæ. Øi apoi, interiorul oalei este curat øi asta este tot ceea ce conteazæ.”
Gândind aceasta, am clætit oala øi am pus-o la uscat.

Sally s-a ridicat brusc din fotoliu în momentul acela, ca øi cum ar fi
fost ridicatæ de niøte resorturi uriaøe. Venind lângæ mine, s-a uitat direct
la oalæ. A luat-o øi a flinut-o într-o poziflie în care se vedea bine, chiar în
fafla ochilor mei! Nu-mi venea sæ cred. Era ca øi cum soflia mea liniøtitæ
mæ provoca intenflionat! Sentimentele mele erau în fierbere.

“Jim, Jim, Jim, oare vei învæfla vreodatæ?” întrebæ Sally, clætinându-øi
capul.

În trecut ne-am certat cu privire la modul în care spæl eu vasele.
Întotdeauna spuneam: “Cel puflin spæl vasele – nu ar trebui sæ te plângi de

Ultimul mare pas
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felul cum le spæl.” Fiecare fibræ a fiinflei mele voia sæ spunæ exact acelaøi
lucru, dar am fægæduit lui Dumnezeu cæ voi fi al Lui astæzi øi El mi-a cerut
sæ-mi supun Lui sentimentele. Am ales sæ renunfl la sentimentele mele øi
încæ o datæ am avut pace.

 Totul s-a întâmplat într-o fracfliune de secundæ. Urmætorul lucru pe
care mi-l amintesc este oala udæ care a alunecat din mâna sofliei mele øi a
cæzut direct în ligheanul de spælat vase. M-a acoperit cu stropi de apæ øi
clæbuc. Simfleam cum mânia creøtea. Firea voia sæ-øi spunæ cuvântul. Aøa
arætæm noi oamenii, când Dumnezeu nu este la cârma vieflii noastre. Vrem
sæ ne ridicæm øi sæ ne apæræm drepturile øi sentimentele. Sunt atât de
bucuros cæ Dumnezeu nu m-a pæræsit, pentru cæ în momentul în care
sentimentele firii se ridicau, Dumnezeul tuturor fiinflelor era lângæ mine
cerându-mi sæ le predau Lui.

Pærea atât de greu în momentul acela sæ îndepærtez aceste sentimente
de supærare, chiar foarte greu, øi sæ nu le pæstrez pânæ data viitoare.
Dumnezeu nu voia numai sæ le predau, ci voia sæ renunfl la dreptul de a le
folosi data viitoare, când Sally urma sæ facæ ceva care sæ mæ supere.
Dumnezeu face o lucrare amænunflitæ în vieflile noastre øi, dacæ-L læsæm,
va îndepærta complet de la noi ceea ce-I predæm Lui.

Scoflând oala din apæ, i-am spus sofliei vesel: “Ai dreptate. Se pare cæ
are nevoie de o mai mare atenflie.” Eram victorios prin harul lui Dumnezeu.

Sally s-a uitat la mine øocatæ. Dincolo de orice umbræ de îndoialæ, øtia
cum va reacfliona soflul ei iute la mânie, pe care-l iubea dar... n-a fæcut-o.
“Merge!” spuse ea.

“Da, merge”, i-am spus în timp ce zâmbeam, amintindu-mi conversaflia
de dimineaflæ øi îndoielile ei.

“Cât de des îfli vorbeøte Dumnezeu?” întrebæ ea.
“Nu øtiu”, i-am ræspuns. “Nu stau sæ numær”. Ziua urmætoare am

început sæ numær. La ora 10 dimineafla am mers la ea øi i-am spus: “Pânæ
acum, am fost conøtient de 18 ori când Dumnezeu mi-a cerut sæ supun
Lui gândurile mele. De acum încolo nu mai numær.”

Acest ultim mare pas cere o renunflare completæ, dorinfla de a merge
tot drumul. Hristos a ilustrat bine acest lucru în parabola mærgæritarului
de mare prefl. Pentru a dobândi acest mærgæritar, omul a trebuit sæ vândæ
tot ce avea. Pentru a-L dobândi pe Hristos ca o parte vie a vieflii, se cere
de asemenea sacrificarea a tot ceea ce suntem, pentru a fi sub controlul
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Sæu. Este un salt îndræznefl al credinflei, totul sau nimic, încrezându-te
doar în Dumnezeu.

Este asemænætor cu særitura pe care am fæcut-o de pe trambulinæ, în
capitolul precedent. Odatæ ce am særit de pe trambulinæ, nu mai exista
posibilitatea întoarcerii acelei decizii. Te-ai angajat. Ritualul
circumciziei învæfla acelaøi lucru. Odatæ ce era sævârøit, nu mai exista
cale de întoarcere.

În acea dupæ-amiazæ am plænuit sæ tai lemne, pentru ultima datæ în
acel an. Am mai spus-o øi altæ datæ cæ-mi place sæ tai lemne, aøa cæ aceasta
nu era o treabæ de care sæ mæ înspæimânt. Oricum, nu eram pregætit pentru
gândul pe care Dumnezeu mi l-a dat atunci când eram cu remorca aproape
jumætate încærcatæ. “Jim, vreau sæ duci aceastæ încærcæturæ de lemn lui
Mitch.”

Mitch era un prieten al meu care locuia într-o altæ vale. Îl simpatizam
pe Mitch, dar nu m-am gândit niciodatæ sæ-i duc o încærcæturæ de lemne.
Mitch avea puterea necesaræ de a tæia propriile lemne. Nu era bolnav la
pat. Øi apoi, era un drum lung pânæ la casa lui, mai ales cæ ziua se apropia
de sfârøit. Aveam nevoie de o cælætorie de trei ore dus-întors, færæ a mai
pune la socotealæ timpul petrecut la descærcarea remorcii. “Doamne? Sæ
duc o încærcæturæ de lemne lui Mitch?”

“Da, Jim. Va fi o încurajare pentru el.”
Îmi pare ræu cæ trebuie sæ recunosc, dar m-am luptat pentru a-mi preda

planurile øi gândurile mele – ceea ce voiam eu – øi sæ aleg ce voia
Dumnezeu pentru mine, adicæ sæ fac o faptæ bunæ. În final, m-am decis sæ
ascult, am încærcat remorca øi m-am pregætit sæ plec spre casa lui Mitch.

“Jim,” spuse vocea familiaræ, “când încarci lemnele în remorcæ pentru
tine, cum le încarci?”

M-am uitat la remorcæ. Conflinea o încærcæturæ bunæ de lemne, bine
aøezate, pânæ la nivelul obloanelor laterale. Aproape instantaneu, am øtiut
ce-mi cerea Dumnezeu. Când încarc remorca pentru mine, o încarc cu
vârf, încât nu ar mai putea încæpea nici o altæ bucatæ. “Am înfleles,
Doamne”, am spus, “Vrei sæ-l tratez pe fratele meu exact cum m-aø trata
pe mine, nu-i aøa, Doamne?”

Aøa cæ am scos drujba øi am mai tæiat niøte lemne, le-am cræpat øi
apoi le-am aøezat în remorcæ pânæ s-a încærcat corespunzætor. Apoi l-am
sunat pe prietenul meu pentru a vedea dacæ era acasæ. Mi-a ræspuns fetifla

Ultimul mare pas
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sa øi mi-a spus cæ nu vor fi acasæ. “Pot sæ-i transmit un mesaj?” m-a
întrebat ea.

“Nu, nu, nu este necesar. Nici mæcar nu-i spune cæ am sunat.”
“Cred cæ asta este, Doamne. Adicæ, el nu va fi acolo pentru a le primi.

Nu va fi nimeni acolo sæ mæ ajute sæ le descarc sau sæ-mi aprecieze efortul
øi sæ-mi spunæ ce bun creøtin sunt eu.”

“Jim, Eu vreau sæ mergi chiar øi aøa.”
“Dar, Doamne…”
“Da, Jim, vreau ca tu sæ te duci, chiar dacæ nu este nimic pentru tine,

când totul implicæ ræstignirea firii tale. Vreau sæ faci voia Mea, având
încredere cæ Eu øtiu ce este cel mai bine.”

Aøa cæ am condus 90 de minute pânæ la casa prietenului meu øi aøa
cum fetifla lui mæ avertizase, nu era nimeni acasæ. Am descærcat remorca
de lemne øi le-am stivuit. În drum spre casæ, m-am întâlnit cu Mitch øi
familia sa. Am tras amândoi pe dreapta øi am deschis geamurile. Primele
cuvinte care au ieøit din gura lui au fost: “Ce faci pe aici, Jim?”

Firea mea voia atât de mult sæ primeascæ câteva aprecieri øi dorinfla
din mine voia sæ spunæ: “Tocmai fli-am adus o remorcæ de lemne.” Dar,
tot acolo era øi vocea Dumnezeului meu, Tatælui meu, Dumnezeului Tatæ,
aøa cum vorbeøte Biblia despre El øi cu fermitatea blândæ a Tatælui, spuse:
“Jim …”

Adeværata viaflæ creøtinæ are de a face în toate cu lepædarea øi asta era
ceea ce am ales. “Sunt în drum spre casæ”, am spus repede, sincer øi sper
cæ natural.

“Mæ bucur cæ te-am væzut”, spuse el în timp ce ne despærfleam.
Am povestit acest lucru odatæ într-o bisericæ din Dallas, Texas. I-am

încurajat pe cei prezenfli sæ facæ acest “ultim mare pas,” de a-øi preda
viafla lui Hristos, când s-a întâmplat un lucru neobiønuit. Tocmai
terminasem predica øi stæteam jos. Pastorul bisericii mergea spre podium
pentru a anunfla imnul de închidere øi pentru a face rugæciunea de încheiere
când, deodatæ, un tânær s-a ridicat de pe scaunul lui øi a început sæ meargæ
spre amvonul bisericii. Pastorul stætea la amvon, færæ cuvinte øi în audienflæ
domnea liniøtea. Tânærul a îngenuncheat înaintea amvonului în simplitate
øi în liniøte øi-a plecat capul.

Puteam sæ-mi dau seama, din felul în care era îmbræcat, cæ acest tânær
nu era membru al bisericii. De fapt, aræta de parcæ acum intrase de pe
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stradæ. Braflele sale erau pline de cicatrice øi fafla îi era desfiguratæ ræu.
Pastorul a realizat cæ acest om øi-a luat angajamentul sæ facæ exact ceea
ce tocmai spusesem adunærii sæ facæ – sæ facæ ultimul mare pas. El voia
sæ-øi ia angajamentul. Puteai simfli Duhul lui Dumnezeu luptându-se cu inimile
oamenilor în timp ce vocea frumoasæ a pastorului a început sæ cânte:

Îfli predau întreaga viaflæ,
Doamne, fii al meu stæpân!
Eu te voi urma într-una,
Lângæ Tine-n veci ræmân!

Mæ predau cu totul flie,
Înaintea Ta mæ plec;
Bucuria mea e-n Tine,
Cæci în lume toate trec …

Toatæ inima sæ-mi fie
Plinæ de Cuvântul Tæu
Øi nædejdea mântuirii
Sæ inunde pieptul meu.

Schimbæ Doamne-n foc de jertfæ
Legea firii mele reci!
Umple-mæ cu-a Ta iubire
Ca sæ te slujesc în veci!

Vreau sæ fiu al Tæu,
Vreau sæ fiu al Tæu,
Tot ce am, cu trup øi suflet,
Vreau sæ fie-al tæu!

Totul a fost spontan. N-a fost fæcutæ nici o chemare, nu s-a spus nici
un cuvânt, nici un apel emoflionant øi totuøi Duhul Sfânt a vorbit mai tare
decât orice om øi aproape o treime din cei prezenfli au venit în faflæ øi au
îngenuncheat lângæ tânærul acela. Simfleam fiori pe øira spinærii. Øtiam cæ
trebuie sæ vorbesc cu tânærul acela øi sæ-i ascult povestea.

Ultimul mare pas
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L-am luat deoparte sæ stau de vorbæ cu el. Am aflat cæ numele lui era
Christopher. Într-o vorbire înceatæ øi neclaræ, asemenea unuia care are un
handicap de vorbire, mi-a spus povestea sa. Mi-a povestit cum mama sa îl
pedepsea, copil fiind, aruncând apæ fiartæ pe el. Cicatricele de arsuri de pe
pielea sa erau dovezi tæcute cæ povestea vieflii sale era adeværatæ. Vorbind
rar el a continuat: “Uneori mæ închidea în baie pentru o zi øi chiar douæ.
Când mæ læsa afaræ, îi punea pe fraflii mei sæ mæ batæ cu befle. Când am
ajuns la adolescenflæ, nu am mai suportat. Am plecat øi m-am alæturat
bandelor de pe stræzi.”

Întotdeauna am fost curios care erau motivele pentru care un tânær se
ataøa de astfel de bande. Christopher mi-a explicat cæ în bandæ a descoperit
– pentru prima datæ în tulburætoarea sa viaflæ  – acceptarea totalæ øi loialitatea
“pânæ când moartea ne va despærfli”. Viafla în bandæ, din pæcate, nu era
mai puflin violentæ decât cea de acasæ.

“Am fost înjunghiat de douæ ori øi o datæ împuøcat”, spuse el cu mare
uøurinflæ. “Am fost de asemenea în închisoare. Dupæ ce am ieøit, am întâlnit
câfliva oameni din aceastæ bisericæ øi ei mi-au povestit despre acest Isus.
Mi-au spus cæ pot avea încredere în El cum nu am avut în nimeni niciodatæ
în viafla mea. Eram interesat, mai mult decât voiam sæ recunosc, dar eram
øi speriat. În oricine am avut încredere, m-a trædat. Aøa cæ le-am spus:
“Dacæ acest Isus mæ va minfli vreodatæ, îl voi ucide!” Dar ei m-au
asigurat cæ El nu minte niciodatæ. Apoi mi-au spus de aceste întâlniri
ale tale, în care oamenii învaflæ cum sæ umble cu Isus. Domnule
Hohnberger, ceea ce afli spus în acest sfârøit de sæptæmânæ – sæ-L læsæm
pe Isus sæ aibæ control complet asupra vieflii noastre – asta înseamnæ
sæ fii creøtin?”

“Da, aøa este, Christopher”
“Atunci vreau sæ fiu creøtin.”
Am încercat sæ-i iau adresa, ca sæ putem pæstra legætura, dar el a refuzat.

I-am cerut un numær de telefon, dar nu voia sæ mi-l dea. “Cum voi putea
pæstra legætura cu tine?” l-am întrebat în final.

“Pæi”, începu el, “eu locuiesc sub un pod.”
Am simflit durerea din glasul sæu. Am predicat unei biserici pline de

oameni care aveau toate avantajele øi totuøi acest tânær era primul care
øi-a dedicat viafla lui Hristos. N-am mai cunoscut pe nimeni altcineva care
sæ fi avut o viaflæ atât de grea ca a lui Christopher øi totuøi el nu a gæsit nici
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o scuzæ în trecutul sæu sau în condiflia sa prezentæ, care sæ-l reflinæ de la a
face “ultimul mare pas” într-o relaflie de predare lui Isus.

Øi noi, cei care stæm færæ mari dificultæfli øi având mari binecuvântæri,
refuzæm sæ fim atenfli la chemarea plinæ de milæ a lui Dumnezeu.

Privind la exemplul lui Christopher, existæ vreo scuzæ pe care s-o
putem aduce înaintea lui Dumnezeu pentru a face ultimul mare pas? Øtiu
cæ vrefli aceastæ experienflæ. Øtiu cæ o dorifli. De asemenea, øtiu cæ Dumnezeu
væ cheamæ sæ luafli o decizie. Dorinfla nu este suficientæ; trebuie sæ decidefli
sæ o facefli. Trebuie sæ facefli ultimul mare pas.

Înflelegefli frustrarea pe care o simte Dumnezeu în timp ce ne priveøte
cum ezitæm øi ne întoarcem în întuneric, aparent incapabili sæ facem
diferenfla dintre viaflæ øi moarte?

Ascultafli cuvintele Sale, care ne cheamæ sæ facem ultimul mare pas:
“fii-am pus înainte viafla øi moartea, binecuvântarea øi blestemul. Alege
viafla, ca sæ træieøti, tu øi sæmânfla ta” (Deuteronom 30:19) øi fugi la
Dumnezeu.

Ultimul mare pas
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Epilog

Au trecut aproape øaptesprezece ani de când ne-am mutat în sælbæticie.
Bæiefleii noøtri au devenit bæiefli, apoi adolescenfli iar acum sunt bærbafli.
Acum perspectiva timpului îmi permite sæ privesc înapoi la ultimele douæ
decade din viafla mea, care sunt centrul acestei cærfli. Când am anunflat cæ
vrem sæ ne mutæm în sælbæticie, au fost unii care au spus cæ nu este bine.
Când am spus cæ flinta noastræ este sæ oferim copiilor noøtri ce este mai
bun øi sæ-i protejæm de restul, ei au declarat cæ este imposibil. fiintele
noastre erau prea înalte, spuneau ei. Este imposibil!

Dupæ trecerea timpului, væ pot spune cæ este posibil! Øi merge!
Programul pe care l-am fæcut de a-L cæuta pe Dumnezeu øi de a ne apropia
ca familie, a mers excelent! Nu am recomandat nimic care sæ nu fi mers
pentru noi. Iaræøi øi iaræøi, oamenii spuneau: “Aøteaptæ pânæ bæieflii tæi
vor fi adolescenfli. Vor respinge stilul tæu de viaflæ.”

Mai târziu, când oamenii au væzut cæ anii de adolescenflæ treceau færæ
nici o revoltæ, øi-au schimbat poezia în: “Aøteaptæ pânæ vor fi adulfli”.

Astæzi sunt adulfli øi nici mæcar nu mai bægæm în seamæ vocile celor
care se îndoiesc, pentru cæ øtim cæ ceea ce am fæcut, a mers. Øi va merge
øi pentru tine, fie cæ træieøti în sælbæticie, fie cæ vrei sæ te mufli la flaræ
pentru a aplica aceleaøi principii acum.

Astæzi, Matthew øi Andrew sunt agenfli imobiliari de succes,
specializafli în proprietæfli de flaræ sau în sælbæticie. Caracterele lor, pe care
øi le-au format cu ostenealæ în sælbæticie, au atras atenflia multora dintre
clienflii lor øi mulfli dintre ei au luat legætura cu mine, vrând sæ øtie cum am
putut creøte astfel de tineri remarcabili. Secretul este simplu. Nu i-am
crescut nici eu, nici soflia mea. I-am permis lui Dumnezeu sæ o facæ prin
cooperarea noastræ cu El. De aceea, în timp ce ne bucuræm cu bæieflii de
succesul lor, suntem conøtienfli cæ familia noastræ a atins asemenea rezultate
numai prin harul lui Dumnezeu .
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În timp ce scriu aceste lucruri, tofli patru continuæm sæ stæm în mica
noastræ casæ din Parcul Naflional Glacier. Bæieflii au propriile lor afaceri
imobiliare øi un birou în oraø. Încæ se mai bucuræ de compania pærinflilor
lor. De asemenea, relaflia noastræ este mai preflioasæ astæzi pentru cæ øtim
cæ acest timp de stat împreunæ va înceta într-o zi. Foarte curând bæieflii se
vor cæsætori øi vor forma proprile lor familii. Nu avem nici un regret. Atât
ei cât øi noi suntem pregætifli. Sally, regina mea, øi cu mine suntem gata
sæ-i încurajæm în fiecare stadiu al vieflii la care putem fi pærtaøi. Pânæ
atunci, ne bucuræm de timpul nostru împreunæ.

Dupæ ce Domnul m-a chemat la slujire totalæ, am întemeiat Fundaflia
Restoration International, împreunæ cu o altæ familie care era hotærâtæ
sæ-l urmeze pe Dumnezeu pânæ la capæt. Aceastæ slujire non-profit are ca
angajament sæ-i învefle pe alflii sæ descopere øi sæ træiascæ Evanghelia
practicæ, în aøa fel încât cæsniciile øi familiile lor sæ fie transformate øi
refæcute, aøa cum s-a întâmplat øi cu a noastræ. Noi credem cu adeværat cæ
esenfla Evangheliei lui Hristos este refacerea.

Ce va fi în viitor? Am atins noi tot ceea ce ne-am propus, adicæ o
cæsnicie excelentæ øi sæ umblæm cu Dumnezeu? Da, øi de asemenea ne-am
atins øi scopul de a creøte bæieflii noøtri ca øi creøtini adeværafli.

Dar aceasta este un crâmpei din viitor. Ca adolescent, Matthew  dorea
sæ descopere un lac ascuns în sælbæticia din partea canadianæ. A devenit
visul lui, flinta lui øi l-a urmærit ani de zile. În cele din urmæ øi-a îndeplinit
flinta øi când ne-am întors la civilizaflie, deja se gândea la noi zone de
explorat, noi aventuri de experimentat.

Acesta este felul în care Sally øi cu mine vedem viitorul. Împlinirea
unui vis nu øterge viziunea celuilalt. Escaladarea unui munte nu face altceva
decât sæ descopere alte înælflimi, mai multe øi mai înalte, gata de a fi cucerite.
În fiecare din noi arde dorinfla de a vedea ceea ce se ascunde dupæ urmætorul
deal. Experienfla vieflii creøtine este mereu îndreptatæ în sus. Întotdeauna
vor fi noi înælflimi ale dæruirii de sine øi noi præpæstii ale lepædærii de sine
care trebuiesc explorate. Fiecare experienflæ nouæ aduce cu ea noi îndatoriri
øi o bucurie mai mare în compania lui Hristos, Tovaræøul nostru permanent.

Dorinfla øi rugæciunea inimii mele este sæ gæseøti scæpare la Dumnezeu.
Amin!

Epilog
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O conversaflie cu
Jim Hohnberger

Î: Când ai observat prima datæ cæ ceva nu era bine în experienfla taÎ: Când ai observat prima datæ cæ ceva nu era bine în experienfla taÎ: Când ai observat prima datæ cæ ceva nu era bine în experienfla taÎ: Când ai observat prima datæ cæ ceva nu era bine în experienfla taÎ: Când ai observat prima datæ cæ ceva nu era bine în experienfla ta
spiritualæ, ce te-a fæcut sæ crezi cæ simplificarea vieflii ar fi ræspunsul?spiritualæ, ce te-a fæcut sæ crezi cæ simplificarea vieflii ar fi ræspunsul?spiritualæ, ce te-a fæcut sæ crezi cæ simplificarea vieflii ar fi ræspunsul?spiritualæ, ce te-a fæcut sæ crezi cæ simplificarea vieflii ar fi ræspunsul?spiritualæ, ce te-a fæcut sæ crezi cæ simplificarea vieflii ar fi ræspunsul?

HohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnberger: Nu am crescut în credinfla în care sunt acum. Dupæ ce
am intrat în biserica ræmæøiflei lui Dumnezeu, am fost foarte activ în
împærtæøirea adeværului care ne-a adus în bisericæ. Dar am început sæ
descopær cæ o mare parte din experienfla mea creøtinæ era de exterior –
participarea la bisericæ, oferirea de studii biblice, etc. Am devenit
prim-prezbiterul bisericii. Predicam øi eram implicat în aceastæ lucrare
aproape de trei ani. Când am venit acasæ într-o searæ, eu øi soflia mea am
început sæ ne certæm destul de tare. Bæieflii mei de trei, respectiv cinci ani,
au început sæ flipe. Ei nu øtiau ce se întâmplæ pentru cæ erau prea mici sæ
înfleleagæ. Sally a plecat la o plimbare în curte øi când s-a întors am
întrebat-o, “Draga mea, ce se întâmplæ cu noi?”

Mai târziu, am sunat la birou (aveam o agenflie de asiguræri pe atunci).
Am spus echipei cæ voi pleca pentru zece zile. Am luat rulota øi am plecat
cætre Lacul Imp, în partea superioaræ a Peninsulei Michigan, la Watersmead
øi am petrecut zece zile reevaluând vieflile noastre.

În perioada de curtenie eram îndrægostifli nebuneøte. Vreau sæ spun cæ
am avut o perioadæ romanticæ frumoasæ . Dar dupæ ce ne-am cæsætorit, am
intrat în cercul creat de aceastæ societate, aceastæ uriaøæ moriøcæ. Credeam
cæ pentru a fi fericifli trebuie sæ avem cea mai mare casæ – am avut pânæ
acum trei case. Stæteam într-o casæ din lemn de cedru de 270 de metri
pætrafli øi o curte de 16 hectare, cu un mic lac. Aveam cele mai bune maøini;
aveam un venit bun. Eram prim-prezbiterul bisericii, foarte activ în
comunitate, dar ceva nu mergea. Exista un proces de erodare care ne separa
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øi nu ne cunoøteam. Aveam toate lucrurile despre care se spune cæ ar fi
marca succesului, dar noi nu reuøisem.

Aøa cæ, atunci când ne-am reevaluat vieflile în cele zece zile, am încercat
sæ mæ gândesc la vieflile celorlalfli din aceeaøi branøæ cu mine. Ne-am
gândit la ceilalfli din bisericæ, nu dintr-un punct de vedere critic, nu pentru
a aræta cu degetul, ci pentru a vedea ce puteam învæfla de la ei øi nu ne-a
plæcut ce vedeam. Am realizat cæ succesul nu era în direcflia în care
mergeam noi. Trebuia sæ ne recâøtigæm timpul (singurul lucru pe care
nu-l aveam era timpul) øi sæ-l folosim pentru a descoperi cu adeværat
umblarea cu Dumnezeu, nu doar adeværul, nu doar biserica. Apoi
prioritatea trebuia sæ devinæ cæsnicia øi copiii. Øi aøa ne-am dat seama cæ
trebuie sæ renunflæm la acest ritm rapid, aceastæ moriøcæ în care ne aflæm
în SUA. Bineînfleles cæ øi în Europa este la fel, Australia, Canada øi Anglia
– nu doar în SUA.

Î: Cei mai mulfli oameni care træiesc în roata aceasta rapidæ nici mæcarÎ: Cei mai mulfli oameni care træiesc în roata aceasta rapidæ nici mæcarÎ: Cei mai mulfli oameni care træiesc în roata aceasta rapidæ nici mæcarÎ: Cei mai mulfli oameni care træiesc în roata aceasta rapidæ nici mæcarÎ: Cei mai mulfli oameni care træiesc în roata aceasta rapidæ nici mæcar
nu træiesc stilul de viaflæ pe care tocmai l-ai descris. Ei locuiesc în suburbiinu træiesc stilul de viaflæ pe care tocmai l-ai descris. Ei locuiesc în suburbiinu træiesc stilul de viaflæ pe care tocmai l-ai descris. Ei locuiesc în suburbiinu træiesc stilul de viaflæ pe care tocmai l-ai descris. Ei locuiesc în suburbiinu træiesc stilul de viaflæ pe care tocmai l-ai descris. Ei locuiesc în suburbii
sau în oraøe cu peluze de mærimea unui timbru poøtal. Chiar dacæ spui cæsau în oraøe cu peluze de mærimea unui timbru poøtal. Chiar dacæ spui cæsau în oraøe cu peluze de mærimea unui timbru poøtal. Chiar dacæ spui cæsau în oraøe cu peluze de mærimea unui timbru poøtal. Chiar dacæ spui cæsau în oraøe cu peluze de mærimea unui timbru poøtal. Chiar dacæ spui cæ
a trebuit sæ pæræseøti moriøca aceasta, situaflia ta pare de vis, cu aceastæa trebuit sæ pæræseøti moriøca aceasta, situaflia ta pare de vis, cu aceastæa trebuit sæ pæræseøti moriøca aceasta, situaflia ta pare de vis, cu aceastæa trebuit sæ pæræseøti moriøca aceasta, situaflia ta pare de vis, cu aceastæa trebuit sæ pæræseøti moriøca aceasta, situaflia ta pare de vis, cu aceastæ
casæ cu teren propriu de 16 hectare. Mie mi se pare cæ este mult maicasæ cu teren propriu de 16 hectare. Mie mi se pare cæ este mult maicasæ cu teren propriu de 16 hectare. Mie mi se pare cæ este mult maicasæ cu teren propriu de 16 hectare. Mie mi se pare cæ este mult maicasæ cu teren propriu de 16 hectare. Mie mi se pare cæ este mult mai
relaxant decât ceea ce au cei mai mulfli oameni care træiesc în oraøe øirelaxant decât ceea ce au cei mai mulfli oameni care træiesc în oraøe øirelaxant decât ceea ce au cei mai mulfli oameni care træiesc în oraøe øirelaxant decât ceea ce au cei mai mulfli oameni care træiesc în oraøe øirelaxant decât ceea ce au cei mai mulfli oameni care træiesc în oraøe øi
lucreazæ timp de 50 – 80 de ore pe sæptæmânæ.lucreazæ timp de 50 – 80 de ore pe sæptæmânæ.lucreazæ timp de 50 – 80 de ore pe sæptæmânæ.lucreazæ timp de 50 – 80 de ore pe sæptæmânæ.lucreazæ timp de 50 – 80 de ore pe sæptæmânæ.

HohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnberger: Mulfli oameni m-au întrebat: “Trebuie sæ plecæm tofli în
sælbæticie pentru a obfline lucrul acesta?” Iar ræspunsul meu este, în mod
special privind în urmæ la cei 18 ani, cæ fiecare are nevoie de experienfla
pustiei, dar cæ nu trebuie sæ te duci în sælbæticie pentru a o avea. Trebuie
sæ învefli cum sæ controlezi ceea ce se întâmplæ în viafla ta. Fie cæ eøti
într-un apartament în Chicago, fie cæ eøti în Bronx, New York, fie cæ eøti
la flaræ. Am væzut oameni care au încercat metoda noastræ øi s-au mutat la
flaræ, iar viafla lor a fost mai rea decât înainte. De fapt, ca øi noi, au adus
stilul lor de viaflæ de la oraø la flaræ.

Î: La un moment dat ai vorbit despre devofliunea de dimineaflæ devremeÎ: La un moment dat ai vorbit despre devofliunea de dimineaflæ devremeÎ: La un moment dat ai vorbit despre devofliunea de dimineaflæ devremeÎ: La un moment dat ai vorbit despre devofliunea de dimineaflæ devremeÎ: La un moment dat ai vorbit despre devofliunea de dimineaflæ devreme
øi ai spus cæ aveai douæ ore øi jumætate cu Dumnezeu. Unii ar putea spuneøi ai spus cæ aveai douæ ore øi jumætate cu Dumnezeu. Unii ar putea spuneøi ai spus cæ aveai douæ ore øi jumætate cu Dumnezeu. Unii ar putea spuneøi ai spus cæ aveai douæ ore øi jumætate cu Dumnezeu. Unii ar putea spuneøi ai spus cæ aveai douæ ore øi jumætate cu Dumnezeu. Unii ar putea spune
cæ este posibil pentru tine care træieøti în sælbæticie, dar cum ræmâne cucæ este posibil pentru tine care træieøti în sælbæticie, dar cum ræmâne cucæ este posibil pentru tine care træieøti în sælbæticie, dar cum ræmâne cucæ este posibil pentru tine care træieøti în sælbæticie, dar cum ræmâne cucæ este posibil pentru tine care træieøti în sælbæticie, dar cum ræmâne cu
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noi, ceilalfli, care locuim în Los Angeles sau Toronto sau Indianapolis?noi, ceilalfli, care locuim în Los Angeles sau Toronto sau Indianapolis?noi, ceilalfli, care locuim în Los Angeles sau Toronto sau Indianapolis?noi, ceilalfli, care locuim în Los Angeles sau Toronto sau Indianapolis?noi, ceilalfli, care locuim în Los Angeles sau Toronto sau Indianapolis?
Ce fel de experienflæ devoflionalæ putem avea?Ce fel de experienflæ devoflionalæ putem avea?Ce fel de experienflæ devoflionalæ putem avea?Ce fel de experienflæ devoflionalæ putem avea?Ce fel de experienflæ devoflionalæ putem avea?

HohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnberger: Sæ væ ræspund. Activez de opt ani în organizaflia
Restoration International øi mi-am dat seama cæ cea mai mare greøealæ
pe care o fac oamenii este aceea de a urma metode. Metoda pe care trebuie
sæ o urmezi este aceea de a te da jos din scaunul øoferului – lasæ pe
Dumnezeu sæ fie øoferul.

Î: Care este metoda principalæ?Î: Care este metoda principalæ?Î: Care este metoda principalæ?Î: Care este metoda principalæ?Î: Care este metoda principalæ?

HohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnberger: Aceasta este metoda. Oamenii aud cum fli-ai crescut
copiii, cum vorbeøti cu soflia sau despre mutarea la flaræ øi încearcæ sæ facæ
la fel. Dar la ei nu merge pentru cæ EI sunt la cârma vieflilor lor.

Øtii, oamenii vor sæ conducæ øi cu aceasta se luptæ Dumnezeu. Aceasta
este problema omenirii. Problema lui Lucifer a fost dorinfla de a conduce,
aøa cæ insist asupra faptului cæ mutarea în sælbæticie nu va rezolva problema.
Sunt o sumedenie de bæøtinaøi din sælbæticia Africii care træiesc mult mai
izolafli decât Jim Hohnberger. Øi cu toate acestea nu sunt sub influenfla
Duhului lui Dumnezeu. Cadrul poate ajuta øi putem beneficia cu toflii de o
viaflæ într-un cadru liniøtit øi calm, dar oamenii încearcæ sæ facæ din acest
cadru ræspunsul, când, de fapt, el nu este altceva decât o unealtæ.

Metoda este simplæ: Jim Hohnberger trebuie sæ învefle cum sæ predea
controlul sinelui acum øi apoi sæ menflinæ aceastæ predare prin influenfla
Duhului în conøtiinfla sa, permiflând lui Dumnezeu sæ fie cel care conduce
în timpul zilei. Aceasta este viafla creøtinæ într-un rezumat foarte concis.

Î: Dar cele douæ ore øi jumætate?Î: Dar cele douæ ore øi jumætate?Î: Dar cele douæ ore øi jumætate?Î: Dar cele douæ ore øi jumætate?Î: Dar cele douæ ore øi jumætate?

HohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnberger: Zecimea din timpul meu, aøa le numesc eu. Cert este cæ
nu tofli oamenii pot avea un aøa timp. Aceasta este realitatea øi trebuie sæ
o admit. Dar când am vândut totul øi m-am mutat aici [Montana], am avut
acest timp. Aøadar, am avut unele condiflii, pe care majoritatea oamenilor
nu le au. Øi am spus lui Dumnezeu cæ voi dedica acest timp Lui. Dar
punctul principal nu este lungimea timpului, ci ceea ce faci cu timpul
acesta. Asta vreau sæ subliniez. Ca øi acrobaflii care merg pe frânghie,
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când învaflæ prima datæ sæ meargæ pe frânghie, au nevoie de zile pentru a
parcurge întreaga funie, dar când învaflæ cum s-o facæ, o pot face în câteva
minute. Aceasta este valabil øi pentru umblarea noastræ cu Dumnezeu.
fiinta nu este lungimea timpului sau cât de mult citeøti, ci cât de mult te
supui domniei lui Isus, când realizezi cæ El conduce øi cæ mergi din
momentul acela cu Domnul, gata sæ-fli filtrezi gândurile, cuvintele øi
lucrurile pe care le spui sau le faci în acea zi, prin Isus. Dacæ pofli face
lucrul acesta într-o jumætate de oræ, e bine. Dacæ-fli ia trei ore øi jumætate
sau patru ore, fæ-o. Dacæ o pofli face în 15 minute, fæ-o.

Î: Deci vrei sæ spui cæ atunci când eul este la controlul vieflii, durataÎ: Deci vrei sæ spui cæ atunci când eul este la controlul vieflii, durataÎ: Deci vrei sæ spui cæ atunci când eul este la controlul vieflii, durataÎ: Deci vrei sæ spui cæ atunci când eul este la controlul vieflii, durataÎ: Deci vrei sæ spui cæ atunci când eul este la controlul vieflii, durata
timpului în care te rogi øi studiezi nu are nici o valoare?timpului în care te rogi øi studiezi nu are nici o valoare?timpului în care te rogi øi studiezi nu are nici o valoare?timpului în care te rogi øi studiezi nu are nici o valoare?timpului în care te rogi øi studiezi nu are nici o valoare?

HohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnberger: Mæ bucur cæ ai adus în discuflie acest lucru, pentru cæ
unii oameni cred cæ dacæ au douæ ore øi jumætate de studiu øi rugæciune
sau alt timp, atunci sunt creøtini. Acest lucru nu este adeværat. Pentru cæ
ei pot conduce întreg programul de douæ ore øi jumætate. Are lucrul acesta
vreun rost? Cunosc oameni care au devenit savanfli ai Bibliei øi petrec
3,4,5 ore cu Domnul, dar în acelaøi timp îøi trateazæ sofliile urât.
Creøtinismul este mult mai mult decât a fi de acord cu adeværul; implicæ
supunerea alegerilor fiecæruia voinflei lui Isus Hristos.

Î: Slujirea ta te conduce în toate “taberele” bisericii – atât liberali câtÎ: Slujirea ta te conduce în toate “taberele” bisericii – atât liberali câtÎ: Slujirea ta te conduce în toate “taberele” bisericii – atât liberali câtÎ: Slujirea ta te conduce în toate “taberele” bisericii – atât liberali câtÎ: Slujirea ta te conduce în toate “taberele” bisericii – atât liberali cât
øi conservatori. Cum slujeøti de fapt acestor “tabere” diferite?øi conservatori. Cum slujeøti de fapt acestor “tabere” diferite?øi conservatori. Cum slujeøti de fapt acestor “tabere” diferite?øi conservatori. Cum slujeøti de fapt acestor “tabere” diferite?øi conservatori. Cum slujeøti de fapt acestor “tabere” diferite?

HohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnberger: Dacæ pot folosi aceastæ terminologie aici, conservatorii
se aruncæ asupra membrilor liberali, pentru cæ teologia lor nu este la fel
cu a acelora, dar ei sunt în mare parte conduøi de firea lor. Iar liberalii se
aruncæ asupra conservatorilor pentru cæ sunt critici, înfumurafli øi mândri.
Øi liberalii sunt în mare parte conduøi de firea lor. Dumnezeu spune:
“Ascultafli, conservatorilor øi liberalilor. Avefli aceeaøi problemæ. Vreau
ca voi sæ fifli conduøi de Duhul Sfânt.”

Am participat la diferite întâlniri, pentru cæ dorinfla noastræ este aceea
de a salva oamenii de ei înøiøi, nu din tabere separatiste sau conservatori.
Nu aceøtia sunt inamicii. Duømanul este în propria inimæ. La ce bun sæ
spui oamenilor despre fiara din mare sau de cei øapte munfli, dacæ fiara
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încæ mai conduce propria inimæ? Aøa cæ atunci când mergem la întâlnirile
conservatorilor øi ei vin cu aceste semne despre fiaræ øi puterea fiarei, eu
le spun: “Pot s-o chem pe soflia ta aici øi sæ o întreb dacæ fiara din inima ta
încæ mai conduce acasæ? Dacæ da, demoleazæ masca. NU te mai agæfla de
fiara din Apocalipsa øi de 666 ci învaflæ sæ înfrunfli fiara din inima ta!”

Astfel, mesajul pe care l-am oferit a trecut dincolo de limitærile
barierelor politice din zilele noastre.

Î: Existæ grupuri cærora nu le vei sluji?Î: Existæ grupuri cærora nu le vei sluji?Î: Existæ grupuri cærora nu le vei sluji?Î: Existæ grupuri cærora nu le vei sluji?Î: Existæ grupuri cærora nu le vei sluji?

HohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnberger: Cred cæ dacæ avem Evanghelia, trebuie s-o ducem celor
care nu o au. Când preøedinflii de Conferinflæ m-au sunat øi mi-au spus:
“Am auzit cæ vei vorbi la aceastæ întâlnire. Aø vrea sæ te rog sæ nu mergi
acolo”. Eu le-am spus, ”Credefli cæ predic Evanghelia?” øi ei au spus, “da,
credem”. “Pæi atunci cum va ajunge la ei?” Pentru cæ, dacæ ai Evanghelia cu
adeværat, vei gæsi o cale de a o duce oamenilor øi nu doar sæ-i arunci afaræ.

La o întâlnire de tabæræ pe teme de familie, eram aproximativ 550 de
persoane, din care 100 nu erau din credinfla noastræ. A fost fæcutæ publicitate
pe un panou, pe autostradæ øi în ziar. Unele femei [din localitate] au venit
la întâlniri în pantaloni scurfli øi tricouri cu decolteu adânc. Câfliva oameni,
ultra-conservatori, îmbræcafli foarte “bine”, au venit la mine øi mi-au spus,
“frate Hohnberger, am vrea sæ anunfli o normæ de îmbræcæminte la aceastæ
întâlnire de tabæræ.” “De ce?” am spus eu. ”Øi ei au continuat, “pæi, vedefli
doamna de acolo?” Øi eu am spus: “Da, o væd.” “Pæi de-aia! Ne ispiteøte.”
Iar eu am spus: “Domnilor, vreau sæ înflelegefli care este punctul meu de
vedere. Voi încerca sæ fiu cât mai explicit. Dacæ ea vine în costum de
baie, este bine venitæ la întâlnirile mele, pentru cæ eu vreau inima ei, nu
îmbræcæmintea. Dacæ putem conecta inima ei cu inima lui Isus, restul va
fi rezolvat.” Dupæ acest principiu mæ ghidez.

Î: Aceastæ carte a fost scrisæ în împrejuræri neobiønuite, nu-i aøa?Î: Aceastæ carte a fost scrisæ în împrejuræri neobiønuite, nu-i aøa?Î: Aceastæ carte a fost scrisæ în împrejuræri neobiønuite, nu-i aøa?Î: Aceastæ carte a fost scrisæ în împrejuræri neobiønuite, nu-i aøa?Î: Aceastæ carte a fost scrisæ în împrejuræri neobiønuite, nu-i aøa?

HohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnberger: Am mers pe insula St. Croix timp de o lunæ pentru a o
scrie. Eu nu sunt scriitor. Engleza era ceva cu care mæ torturau la øcoalæ.
Mama mæ îndemna sæ învæfl, dar eu spuneam: “Mamæ, nu voi avea niciodatæ
nevoie de aøa ceva.” De-aø fi øtiut atunci…
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Am încercat sæ scriu aceastæ carte øi am început, am læsat-o øi am
pierdut inspiraflia, înflelegi? În final am spus, “Doamne, am nevoie de ceva
timp în care sæ nu fiu întrerupt. Pofli sæ mæ ajufli?” Aøa cæ, un om cæruia
fiul meu i-a vândut niøte teren – un om foarte bogat din altæ bisericæ decât
a noastræ – m-a sunat. Øi mi-a spus: “Ce ai fæcut ca sæ-l creøti aøa pe fiul
tæu? Nu am mai întâlnit astfel de oameni în lumea afacerilor øi fiul tæu nu
are decât 21 de ani. Pot veni sæ vorbesc cu tine?” Acest om deflinea propria
bancæ, propria companie de ipotecare øi avea depozite øi proprietæfli în
locuri numeroase. De asemenea, avea øi aceastæ casæ în partea de nord a
insulei St. Croix – acolo unde este un loc atât de minunat pentru scufundæri.

Aøa cæ am vorbit øi el m-a întrebat de unele din poverile mele iar eu
i-am spus: “Pæi, vreau sæ scriu cartea aceasta.” El a spus: “Ascultæ-mæ,
dacæ ai nevoie de ceva timp în care sæ nu fii întrerupt, de ce nu foloseøti
casa mea de pe insulæ?” “Unde este?” l-am întrebat eu. Iar el a replicat:
“Pe insula St. Croix.” Apoi Dumnezeu a fæcut rost de bilete gratis pentru
mine øi familia mea øi am mers acolo pentru o lunæ. Am scris în fiecare zi,
dimineafla, iar apoi, dupæ-amiaza, fæceam scufundæri.

Î: Slavæ Domnului! Ce modalitate de a scrie o carte!Î: Slavæ Domnului! Ce modalitate de a scrie o carte!Î: Slavæ Domnului! Ce modalitate de a scrie o carte!Î: Slavæ Domnului! Ce modalitate de a scrie o carte!Î: Slavæ Domnului! Ce modalitate de a scrie o carte!

HohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnberger: Nu-fli va veni sæ crezi, dar ne-am scufundat la 40 de metri
øi øtii ce fæcea mintea mea? Nu pofli sæ te opreøti atunci când mintea lucreazæ
øi inspiraflia vine. Eram acolo jos øi vedeam un rechin, iar mintea mea
scria capitolul 7. Eram în mijlocul vegetafliei luxuriante øi în minte
continuam sæ scriu cartea.

Î: Jim, ai serii de predici înregistrate pe casete audio øi chiar øi oÎ: Jim, ai serii de predici înregistrate pe casete audio øi chiar øi oÎ: Jim, ai serii de predici înregistrate pe casete audio øi chiar øi oÎ: Jim, ai serii de predici înregistrate pe casete audio øi chiar øi oÎ: Jim, ai serii de predici înregistrate pe casete audio øi chiar øi o
publicaflie trimestrialæ. Cum se poate lua legætura cu tine pentru a comandapublicaflie trimestrialæ. Cum se poate lua legætura cu tine pentru a comandapublicaflie trimestrialæ. Cum se poate lua legætura cu tine pentru a comandapublicaflie trimestrialæ. Cum se poate lua legætura cu tine pentru a comandapublicaflie trimestrialæ. Cum se poate lua legætura cu tine pentru a comanda
aceste materiale?aceste materiale?aceste materiale?aceste materiale?aceste materiale?

HohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnberger: Empowered Living Ministries, 157 Turtle Mountain Rd.
Kalispell, MT 59901. Telefon: 1-877-755-8300. De asemenea, se pot
comanda aceste materiale øi la adresa web:

www.EmpoweredLivingMinstries.org

O conversaflie cu Jim Hohnberger
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Î: O ultimæ întrebare. Jim, care crezi cæ este cea mai mare lecflie peÎ: O ultimæ întrebare. Jim, care crezi cæ este cea mai mare lecflie peÎ: O ultimæ întrebare. Jim, care crezi cæ este cea mai mare lecflie peÎ: O ultimæ întrebare. Jim, care crezi cæ este cea mai mare lecflie peÎ: O ultimæ întrebare. Jim, care crezi cæ este cea mai mare lecflie pe
care ai învæflat-o în aceastæ experienflæ a sælbæticiei?care ai învæflat-o în aceastæ experienflæ a sælbæticiei?care ai învæflat-o în aceastæ experienflæ a sælbæticiei?care ai învæflat-o în aceastæ experienflæ a sælbæticiei?care ai învæflat-o în aceastæ experienflæ a sælbæticiei?

HohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnbergerHohnberger: Cæ am nevoie de Isus în fiecare clipæ, a fiecærei ore, a
fiecærei zile. Øi dacæ, numai pentru un moment Îi dau drumul, mæ întorc la
vechea mea cale. Aø face paralelæ cu… dar nu øtiu dacæ ai fæcut alpinism
vreodatæ. Pur øi simplu arunci o frânghie cu ancoræ zdravænæ dupæ o stâncæ
øi atâta timp cât te flii de aceea funie, eøti în siguranflæ. Dacæ-i dai drumul
ce se întâmplæ? Acelaøi lucru se întâmplæ øi în viafla creøtinæ. Am ajuns sæ
înfleleg cæ a fi creøtin este mult mai mult decât apartenenfla la biserica
adeværatæ øi træirea stilului de viaflæ corect, sau a træi în sælbæticie sau
cunoaøterea fiarei øi ursului din Daniel øi Apocalipsa, profefliile øi a doua
venire. Creøtinismul are de a face cu flinerea acestei funii, care este Isus.
Øi voi putea face rapel în siguranflæ prin lume, atâta timp cât continui sæ
mæ flin de Isus. Rugæciunea mea este ca, în viafla mea de creøtin, legætura
mea cu Isus sæ fie atât de puternicæ, încât sæ nu-I mai dau drumul niciodatæ!
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De acelaøi autor !

Viaflæ din beløug
Un program de 12 sæptæmâni pentru îmbunætæflirea celor mai

importante relaflii

Mulfli creøtini au experimentat pentru prima datæ în viafla lor puterea
Evangheliei, citind cartea “Scæpare la Dumnezeu”, scrisæ de Jim
Hohnberger. Acum Jim prezintæ principiile umblærii cu Dumnezeu pe care
le-a descoperit, dând câteva exemple concrete de creøtinism practic din
vieflile celor pe care el øi soflia sa i-au sfætuit de-a lungul anilor. Viaflæ dinViaflæ dinViaflæ dinViaflæ dinViaflæ din
beløug beløug beløug beløug beløug este un ghid practic pentru a-fli schimba viafla

Iatæ un exemplu.
Jeff øi soflia sa au încercat sæ facæ sæ funcflioneze creøtinismul în

cæminul lor, dar nimic nu se schimba, poate cu excepflia contului bancar.
Au acumulat datorii de peste 160,000 de mii de dolari. Datoriile erau din
ce în ce mai mari øi, pentru a le plæti, lucra peste program. Acest lucru a
pus în pericol unitatea familiei. Au început sæ se certe din cauza acestei
situaflii care s-a deteriorat în doar câteva sæptæmâni øi toate aceste certuri
culminau cu câte o partidæ de strigæte øi reproøuri dureroase.

La un moment dat Jeff s-a simflit stræin de soflie, de copii øi de
Dumnezeu. Aveau de toate: funcflie în bisericæ, cærfli cu povestiri biblice
øi casete cu muzicæ pentru copii øi totuøi, erau nemulflumifli. “Dacæ doar
la asta se rezumæ viafla øi religia, atunci mæ sinucid”, s-a gândit Jeff, nu
vreau sæ mai sufær.

Îøi încærcæ cu grijæ pistolul de 9mm, cea mai periculoasæ armæ pe
care o avea, o puse în buzunar øi hotærî sæ caute un loc retras pe
proprietatea de la flaræ, unde sæ punæ capæt suferinflei. A ignorat rugæminflile
sofliei de a nu face ceva nechibzuit øi i-a spus sæ flinæ copiii în casæ o
vreme. Nu voia ca ei sæ audæ bubuitul pistolului, sau sæ meargæ sæ-l caute.
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Ieøind din casæ øi-a întâlnit fiul de patru ani care se plimba cu bicicleta
øi cânta. Copiii, mai ales cei foarte mici, neînflelegând natura problemelor
øi a conflictelor din cæmin, sunt mulflumifli sæ træiascæ fericifli fiecare
moment. Aøa era øi acest micufl care cânta: “Øtiu cæ Isus mæ iubeøte”.
Trecu pe lângæ fiul sæu øi se îndreptæ spre un delulefl. Ajuns acolo scoase
pistolul, øi în ultimul moment se gândi la fiul sæu øi la ce s-ar fi întâmplat
cu acesta, dacæ s-ar fi sinucis. Lacrimile au început sæ curgæ, în timp ce
cobora pistolul de la tâmplæ. L-a pus înapoi în buzunar øi s-a întors acasæ.

La scurt timp dupæ aceea Jeff a venit la una dintre întâlnirile noastre.
Am vorbit cu el øi i-am împærtæøit principiile despre care vefli învæfla în
capitolele urmætoare. L-am încurajat sæ le punæ în practicæ, nu doar sæ
le accepte la nivel intelectual øi m-am rugat øi am sperat ca el sæ-øi schimbe
viafla.

Øase luni mai târziu, flineam niøte seminarii nu departe de localitatea
lui Jeff øi a venit la aceste întâlniri. Era o persoanæ schimbatæ! Religia
lui era acum una practicæ, activæ, vie øi lucrul acesta i-a influenflat relafliile
cu soflia øi copiii, dar cel mai mult l-a schimbat pe el. În mai puflin de un
an, au reuøit sæ plæteascæ mai mult de jumætate din datorie. În jumætate
de an, atitudinea faflæ de viaflæ øi cæsnicie s-a schimbat.

Jeff øi familia sa încæ mai au mult de învæflat, dar dacæ i-afli întreba,
v-ar spune cât de bine stau lucrurile acum øi cât de neræbdætori sunt ca
lucrurile sæ meargæ øi mai bine.
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de acelasi autor:
- Viaflæ din beløug- Viaflæ din beløug- Viaflæ din beløug- Viaflæ din beløug- Viaflæ din beløug
- Evanghelia este despre oameni- Evanghelia este despre oameni- Evanghelia este despre oameni- Evanghelia este despre oameni- Evanghelia este despre oameni
- Venifli deoparte- Venifli deoparte- Venifli deoparte- Venifli deoparte- Venifli deoparte
- Bærbafli puternici- Bærbafli puternici- Bærbafli puternici- Bærbafli puternici- Bærbafli puternici
- Fereøte-mæ Domne de prieteni- Fereøte-mæ Domne de prieteni- Fereøte-mæ Domne de prieteni- Fereøte-mæ Domne de prieteni- Fereøte-mæ Domne de prieteni

- Educaflie pentru pærinfli - - Educaflie pentru pærinfli - - Educaflie pentru pærinfli - - Educaflie pentru pærinfli - - Educaflie pentru pærinfli - Sally HohnbergerSally HohnbergerSally HohnbergerSally HohnbergerSally Hohnberger - Aceastæ carte nu este o carte tipicæ de creøtere a
copiilor. Nu vefli gæsi în ea ultimele tehnici despre øtiinfla comportamentului sau discuflii
privitoare la psihologie. Ceea ce vefli gæsi este o cale cu totul nouæ pentru educarea pærinflilor
– prin Duhul!

- Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - - Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - - Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - - Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - - Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - Sally HohnbergerSally HohnbergerSally HohnbergerSally HohnbergerSally Hohnberger - Scris în acelaøi stil captivant ca øi
primul, acest volum se adreseazæ parinflilor ai cæror copii au ajuns la vârsta adolescenflei. Este
o nouæ provocare øi un îndrumætor al educafliei pærinflilor – prin Duhul!

- Revoluflie la Vatican - - Revoluflie la Vatican - - Revoluflie la Vatican - - Revoluflie la Vatican - - Revoluflie la Vatican - Martin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin Kobialka - O carte de mare actualitate, captivantæ, øi færæ a avea
un stil polemic scoate la luminæ multe evenimente necunoscute ale bisericii catolice din Evul
Mediu pânæ în zilele noastre. Cum va aræta Biserica viitorului? Sfârøitul plin de speranflæ al
acestei cærfli ni-l va dezvælui.

- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu?- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu?- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu?- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu?- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu? - Martin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin Kobialka - Cartea a apærut ca rezultat
al întâlnirii autorului cu primul ministru britanic Tony Blair – care este un promotor al globalizærii
– øi a corespondenflei cu acesta. Autorul îøi propune sæ ræspundæ la întrebæri cu privire la
viitorul noii ordini mondiale, prezintæ tendinflele actuale øi actorii principali ai acestei miøcæri,
dar prezintæ øi planul lui Dumnezeu cu lumea noastræ, pe baza profefliei biblice.

- Salvare din univers?- Salvare din univers?- Salvare din univers?- Salvare din univers?- Salvare din univers? - Martin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin Kobialka - Este universul locuit? Ne viziteazæ locuitorii altor
planete prin intermediul aøa-ziselor OZN-uri? Mai existæ o speranflæ realæ pentru omenire?
Astæzi ne-a invadat o catastrofæ spiritualæ. O inundaflie de otrævuri este indusæ în sufletele
copiilor noøtri prin intermediul valurilor New Age. Un potop ezoteric inundæ lumea. Acest
pericol, øi alte întrebæri actuale sunt strâns legate de lumea de dincolo. Aceastæ carte dæ ræspuns
la aceste fræmântæri cu ajutorul Bibliei, care oferæ speranflæ realæ øi care dæ vieflii noastre un
sens nou.

- A patra uimire- A patra uimire- A patra uimire- A patra uimire- A patra uimire - Alberta MazatAlberta MazatAlberta MazatAlberta MazatAlberta Mazat - Cartea “A patra uimire” vine sæ demitizeze concepflia cæ
iubirea fizicæ, definitæ de Creator prin sexualitate, trebuie privitæ cu coada ochiului øi aøezatæ

Editura Zappy’s væ oferæ:Editura Zappy’s væ oferæ:Editura Zappy’s væ oferæ:Editura Zappy’s væ oferæ:Editura Zappy’s væ oferæ:
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în plan secund øi îndepærtat, de care sæ ne fie ruøine. Relaflia dintre viafla spiritualæ øi viafla
sexualæ din cuplu a fost foarte puflin exploratæ, socotindu-se incompatibile de cætre mulfli
partizani ai înaltei moralitæfli.  Meritul acestei cærfli este acela de a oferi o educaflie sexualæ în
cel mai înalt cadru creøtin, surprinzând frumuseflea dragostei fizice din echilibrul vieflii spirituale.
Orice exces de-o parte øi de alta le afecteazæ pe amândouæ.

- Mæ socoteam desævârøit- Mæ socoteam desævârøit- Mæ socoteam desævârøit- Mæ socoteam desævârøit- Mæ socoteam desævârøit - George R. KnightGeorge R. KnightGeorge R. KnightGeorge R. KnightGeorge R. Knight - Un studiu despre pæcat øi mântuire.
“Aceste douæ cuvinte flin de esenfla a ceea ce este creøtinismul, în centru aflându-se problema
umanæ, iar apoi soluflia oferitæ de Dumnezeu.
Deøi este adeværat cæ aceste cuvinte sunt esenfliale în înflelegerea semnificafliei creøtinismului,
este la fel de adeværat cæ ele au fost unele dintre cele mai neînflelese cuvinte din istoria bisericii.
La fel au fost øi pentru mine. În felul acesta, m-am frustrat nu numai pe mine, dar øi pe cei din
jurul meu.
Acest mic volum confline ideile de bazæ ale modului în care înfleleg acum acest subiect. Fiecare
capitol urmæreøte sæ vadæ lucrurile dincolo de suprafaflæ, pætrunzând în semnificaflia lor profundæ
øi a modului în care ele se manifestæ în experienfla creøtinæ de zi cu zi”.

- Pânæ la capætul pæmântului- Pânæ la capætul pæmântului- Pânæ la capætul pæmântului- Pânæ la capætul pæmântului- Pânæ la capætul pæmântului - Sebastian fiîrflîræuSebastian fiîrflîræuSebastian fiîrflîræuSebastian fiîrflîræuSebastian fiîrflîræu - Aceastæ carte este o lecflie practicæ de
filozofie creøtinæ a vieflii. Ea descrie cu lux de amænunte demersul fiinflei umane sub atingerea
cælæuzitoare a lui Dumnezeu. Este un destin creøtin, în cel mai frumos sens al cuvântului. Era
normal ca el sæ nu fie decât misionar. Fiecare nou-næscut în Împæræflia Cerurilor este binecuvântat
ca purtætor de speranflæ øi mântuire. Experienfla de viaflæ prezentatæ în aceastæ carte dovedeøte
cu prisosinflæ acest adevær.

- De ce nu mi-ai spus øi mie? - - De ce nu mi-ai spus øi mie? - - De ce nu mi-ai spus øi mie? - - De ce nu mi-ai spus øi mie? - - De ce nu mi-ai spus øi mie? - Morris VendenMorris VendenMorris VendenMorris VendenMorris Venden

A-L FACE CUNOSCUT PE ISUS ALTORA, NU ESTE CEEA CE FACEM. ESTE CEEA CE SUNTEM.
Când ajungem sæ lucræm ca pescari de oameni, ne lipseøte barca?
Nu este de mirare cæ atât de mulfli se sperie, se simt vinovafli sau vor sæ fugæ sæ se ascundæ
atunci când aud Cuvântul.
“Dacæ nu-fli îndeplineøti datoria creøtinæ de a da mærturie altora, sângele lor va fi cerut din
mâna ta.”
Dacæ aceasta este ceea ce afli auzit de la amvon sau de la oameni, în legæturæ cu împærtæøirea
credinflei pe care o avefli, pregætifli-væ pentru o schimbare cutremurætoare în înflelegerea
mesajului.
În cartea De ce nu mi-ai spus øi mie? De ce nu mi-ai spus øi mie? De ce nu mi-ai spus øi mie? De ce nu mi-ai spus øi mie? De ce nu mi-ai spus øi mie? pastorul, scriitorul øi binecunoscutul apærætor al neprihænirii
prin credinflæ, Morris Venden, lanseazæ o provocare faflæ de tacticile bazate pe teamæ øi
sentimentul vinovæfliei, care se folosesc în bisericæ pentru a-i determina pe membri sæ desfæøoare
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lucrare misionaræ øi promoveazæ o mult mai bunæ cale de urmat.
Cu dovezi din Biblie øi din cartea Calea cætre Hristos, precum øi cu multe experienfle de viaflæ
culese în timpul anilor de pastoraflie, pastorul Venden ne dezvæluie un Dumnezeu suficient de
mare, de iubitor øi de cinstit ca sæ dea fiecærei persoane næscute în aceastæ lume, o øansæ
adecvatæ la mântuire, indiferent de ceea ce facem noi. Pe mæsuræ ce descoperifli adeværatul
motiv pentru care Dumnezeu ne cheamæ sæ dæm mærturie øi sæ slujim pe alflii, væ vefli întreba
de ce a durat atât de mult ca adeværul sæ poatæ fi rostit: mærturisirea creøtinæ autenticæ nu este
niciodatæ ceva ce se face forflat; curge în mod natural din relaflia pe care o avefli cu Isus.
Despoværafli de sentimentul de vinovæflie, putefli înlocui o viaflæ de mediocritate monotonæ cu
o aventuræ neînfricatæ pe calea credinflei. Aceastæ carte væ va aræta cum putefli face acest lucru.

Lanfluri sfærâmate - Lanfluri sfærâmate - Lanfluri sfærâmate - Lanfluri sfærâmate - Lanfluri sfærâmate - Dough BatchelorDough BatchelorDough BatchelorDough BatchelorDough Batchelor

Bazatæ pe remarcabila relatare biblicæ despre Isus øi demonizatul din Decapole, aceastæ
povestire tulburætoare conduce la o incursiune emoflionantæ în conflictul cosmic dintre forflele
binelui øi ræului. Lanfluri SfærâmateLanfluri SfærâmateLanfluri SfærâmateLanfluri SfærâmateLanfluri Sfærâmate dezvæluie minunata putere a lui Dumnezeu de a elibera øi
transforma bærbafli øi femei ce sunt prinøi în cele mai întunecoase adâncimi ale pæcatului øi de
a aduce pace în sufletele lor disperate.
Ai simflit vreodatæ cæ starea ta spiritualæ stagneazæ? Sau cæ speranfla ta pentru o dezvoltare
ulterioaræ este deøartæ? Ai atins vreodatæ culmea disperærii simflind cæ øtirbirea personalitæflii,
obiceiurile rele øi egoismul te-au plasat dincolo de limitele salværii? Atunci aceastæ carte este
cheia care sæ desfacæ lanflurile care te împresoaræ.
Doug Batchelor, preøedinte al Amazing Facts, o organizaflie media creøtinæ internaflionalæ,
este pastorul unei biserici numeroase din Sacramento, California øi gazda binecunoscutei
emisiuni radio Bible Answers Live precum øi a emisiunii de televiziune Millennium of Prophecy.

- Parabole moderne - - Parabole moderne - - Parabole moderne - - Parabole moderne - - Parabole moderne - Morris VendenMorris VendenMorris VendenMorris VendenMorris Venden

Tofli suntem ignoranfli, în diferite domenii. Pofli fi o enciclopedie ambulantæ în materie de
computere, dar sæ nu cunoøti absolut nimic despre ce se aflæ sub capota maøinii tale.
Altcineva poate fi expert în aeronauticæ dar complet novice în ceea ce priveøte funcflionarea
creierului omenesc. Ce bine e când cineva începe sæ explice un lucru despre care nu øtim
nimic, cam aøa: “Computerul… carburatorul… creierul uman… reactorul…) se aseamænæ
cu…”
A pune în relaflie ceva necunoscut cu altceva cunoscut, aici este geniul parabolei.
Exact aøa fæcea øi Isus atunci când avea de prezentat nofliuni abstracte, precum credinfla,
dragostea, împæræflia cerurilor… “Împæræflia cerurilor se aseamænæ cu…”, începea El øi, în mod
sigur urma o parabolæ. Oamenii nu se sæturau ascultându-L, atunci.
Pentru cæ ele aduc cerul mai aproape de pæmânt, parabolele încæ le sunt dragi oamenilor,
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dupæ cum a descoperit pastorul Morris Venden peste tot unde a predicat. Cei care i-au auzit
parabolele moderne prezentate în predici îi cer necontenit copii ale acestora, pe care, acum,
el le-a adunat în cartea de faflæ.
Parabolele din aceastæ carte? Sæ vedefli, ele se aseamænæ cu…
Adicæ nu! N-ar fi mai bine sæ le citifli singuri?


