
1

Jim Hohnberger
ÎMPREUNÆ CU

TIM øi JULIE CANUTESON

Traducere:
Manuela Popescu

UN PLAN DE 12 SÆPTÆMÂNI PENTRU
ÎMBUNÆTÆfiIREA CELOR MAI IMPORTANTE RELAfiII

Viaflæ
din beløug



2

Viaflæ din beløug

Descrierea CIP a Bibliotecii Naflionale a RomânieiDescrierea CIP a Bibliotecii Naflionale a RomânieiDescrierea CIP a Bibliotecii Naflionale a RomânieiDescrierea CIP a Bibliotecii Naflionale a RomânieiDescrierea CIP a Bibliotecii Naflionale a României
HOHNBERGER, JIMHOHNBERGER, JIMHOHNBERGER, JIMHOHNBERGER, JIMHOHNBERGER, JIM
   Viaflæ din beløug Viaflæ din beløug Viaflæ din beløug Viaflæ din beløug Viaflæ din beløug /Jim Hohnberger; trad.: Manuela Popescu - Câmpina;
Zappy’s, 2004
     ISBN 973-86388-3-X

I. Popescu, Manuela (trad.)

613
286.3

Corectura: Casandra Constantin

Copyright © pentru ediflia în limba românæ:
Dr. med. Horst Müller øi Editura Zappy’s



3

Cuprins

Prefaflæ ..................................................................................................... 7
Introducere ............................................................................................ 11

  Partea 1                  O viaflæ puternicæ

Capitolul 1  Bateriile nu sunt incluse ................................................... 15
Capitolul 2  Trecând dincolo ................................................................ 28
Capitolul 3  Te conectezi øi primeøti .................................................... 58
Capitolul 4  Încerci mai pufline, realizezi mai mult .............................. 87

  Partea 2                  O cæsnicie puternicæ

Capitolul 5  Pierdut øi gæsit ................................................................ 107
Capitolul 6  Aprinde flacæra ............................................................... 140
Capitolul 7  De vorbæ .........................................................................158
Capitolul 8  Îndepærtarea ghimpilor ................................................... 179

  Partea 2                  O familie puternicæ

Capitolul 9  Atomi independenfli ........................................................198
Capitolul 10 Timp pentru familie .......................................................218
Capitolul 11 Asociaflia familialæ ......................................................... 234
Capitolul 12 Întruniri de familie ......................................................... 248
Capitolul 13 Eøecul nu este o opfliune ................................................262
Anexæ .................................................................................................. 270



4

Viaflæ din beløug

Dedicaflie
Celor care, ca øi mine, s-ar bucura sæ-L audæ pe Mântuitorul spunând:

Viafla ta este rætæcitoare? Vino la mine.
Dacæ ai probleme în cæsnicie, apropie-te de Mine.
Familia ta este destræmatæ? Vino.
Nu conteazæ cât de disperatæ este situaflia ta.
Puterea mea în slæbiciune este fæcutæ desævârøitæ.
Vino la Mine, iar Eu Îfli voi da putere.
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Mulflumiri
Autorii sunt recunoscætori pentru contribuflia adusæ de persoanele

trecute mai jos øi familiilor lor. Aceastæ carte nu ar fi fost completæ sau
atât de folositoare cititorului dacæ nu i-afli fi læsat pe cei din jur sæ væ vadæ
aøa cum afli fost cu adeværat, lucru pentru care væ mulflumim. Toate celelalte
nume folosite în carte sunt pseudonime.

Heike Clark
James øi Donna Ehrlich
Janell Garey
Denny øi Brenda Kaneshiro
Mark øi Maria Lodenkamp
Edwin øi Maria Nebblett
Paul øi Carolyn Rayne
Sarah Swearingen
Barry øi Pam Van Petten
Tom øi Alane Waters
Ron øi Karen Wood
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Prefaflæ
Coldwater din statul Michigan? Probabil cæ væ întrebafli: “Unde se

aflæ Coldwater (apæ rece) din Michigan?” Ei bine, nu este chiar la capætul
pæmântului ca Poleridge din statul Montana, dar este un oræøel mic øi
neînsemnat la nordul graniflei dintre Indiana øi Ohio øi aproape egal în
lungime cu aceastæ graniflæ. Totuøi, în felul sæu, Coldwater este responsabil
pentru cartea pe care o flii acum în mâini.

Atunci când Domnul m-a chemat la slujire, mæ întrebam deseori de
unde voi primi invitaflii ca sæ vorbesc. Domnul avea planul Sæu øi astfel
au fost mai multe invitaflii refuzate decât acceptate. Am învæflat din
experienflæ personalæ cæ implicarea profundæ în activitæfli bune, chiar øi
cele legate de slujire, nu te scutesc de experimentarea efectelor negative
ale muncii asidue. Cu toate acestea, când observ nevoile acute ale
oamenilor, creøte dorinfla de a le oferi vestea cea bunæ: vieflile lor pot fi
schimbate începând de azi! Pe parcursul fiecærei cælætorii mæ întreb: la
inima cui are Domnul de gând sæ ajung? Dar chiar dacæ la fiecare sfârøit
de sæptæmânæ predic unei adunæri de o mie de persoane, nu pot ajunge
decât la inimile a 52 de persoane pe an øi aceasta nu reprezintæ nici mæcar
un crâmpei din rata natalitæflii, nemaipunând la socotealæ pe cei care sunt
deja în viaflæ.

Astfel de gânduri mæ apæsau atunci când zburam de la un capæt la
altul al continentului. Soflia mea, Sally, care era lângæ mine, pærea obositæ.
Nu e de mirare. Ne-am dedicat vieflile Domnului øi ne-am pus în slujba
celor din jur pânæ la extenuare. Ceva trebuia schimbat. Sænætatea a avut
de suferit, programul de somn a fost distrus, iar vârsta începea sæ-øi spunæ
cuvântul într-un corp care odinioaræ era un izvor nesecat de energie øi
entuziasm. Nu mæ plâng. Dacæ Dumnezeu ar dori sæ continuu astfel, aø
fæce-o færæ ezitare, dar El este Cel care mi-a pus în gând dorinfla de a
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schimba direcflia, de a-mi pæstra energia øi de a folosi într-un mod cât mai
avantajos puterea pe care mi-a oferit-o. Problema era cæ pur øi simplu nu
øtiam ce sæ fac. Mæ rugam din toatæ inima ca El sæ mæ îndrume.

Coldwater în februarie este… ei bine… rece! Træiesc într-o localitate
pe care mulfli o consideræ inaccesibilæ, aproape de Canada øi de Parcul
Naflional Glacier, unde este un ger uscat øi zæpadæ abundentæ. Acest tip de
ræcealæ umedæ care vine dinspre marile lacuri îfli intræ direct în oase. Cei
care au denumit astfel acest loc cu siguranflæ øtiau despre ce vorbesc. Din
fericire oamenii care træiesc acolo te înconjoaræ cu atâta cælduræ sufleteascæ
øi prietenie încât uifli de frig.

Am avut trei zile minunate de întruniri øi ne-am bucurat de øederea
noastræ. Gazdele erau prietenii noøtri Dwight øi Deb, care, înainte de
plecare, ne-au invitat la o plimbare ca sæ ne prezinte afacerea lor. Cei doi
conduc un centru de sænætate dotat cu echipamente de ultimæ oræ. Totuøi
ceea ce mi-a atras atenflia a fost un perete plin cu poze de tip publicitar
“înainte øi dupæ” ale pacienflilor care îøi transformaseræ corpurile de la
“plinufl” la “în formæ”. Aceste persoane trecuseræ de la obezitate la Mister
øi Miss Univers.

“Cât timp le-a luat acestor persoane sæ obflinæ astfel de rezultate?” am
întrebat.
“Numai 12 sæptæmâni,” ræspunseræ ei.
“Numai 12 sæptæmâni!” am spus mirat. “Eram sigur cæ a durat câfliva ani.”
“Se datoreazæ stilului nostru de viaflæ care nu presupune numai exercifliu

fizic, ci øi o dietæ sænætoasæ, explicaræ aceøtia sesizându-mi neîncrederea.”
“La fiecare øase sæptæmâni are loc un concurs pentru a ræsplæti pe cei

ale cæror transformæri sunt cu adeværat impresionante.”
Era imposibil sæ nu iei în serios toate acele poze, iar efectul lor mi-a

ræmas mult timp în minte dupæ ce am plecat. M-am gândit mult la ele în
lungul zbor spre casæ. Am încercat sæ mæ gândesc la problemele mele, dar
pur øi simplu nu mæ puteam concentra. Planul de 12 sæptæmâni cu toate
acele poveøti de succes îmi plutea înaintea ochilor. Printre gândurile mele
confuze am realizat cæ acest plan avea o importanflæ deosebitæ, dar încæ nu
puteam structura totul sub forma unei idei concrete. Øtiam cæ trebuie sæ
fie ceva care sæ poatæ rezolva aceastæ dilemæ. Întorcându-mæ spre Sally
am întrebat-o:
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“Ai vrea sæ ne întoarcem în Coldwater peste zece ani?”
“Nu, Jim, nu vreau!” ræspunse ea færæ ezitare.
Øi eu gândeam la fel. Iubesc lucrarea la care m-a chemat Domnul, dar

cu timpul am început sæ-mi dau seama de limitele proprii naturii umane øi
am recunoscut nevoia de a mæ gândi la noi metode de prezentare a
mesajului pe care Dumnezeu l-a pus în inima mea. Prima carte pe care am
scris-o a fost o lecflie pentru mine. Acea carte a atins mai multe viefli într-un
an decât activitatea noastræ misionaræ în zece ani. Sigur cæ aø fi putut
scrie o altæ carte, dar ce legæturæ ar fi avut cu evenimentele acestui sfârøit
de sæptæmânæ din Coldwater? Care era esenfla misiunii mele? Ce am fæcut
în timpul sesiunilor de consiliere de care au beneficiat cei din jur? Puteam
cumva sæ fac asta pentru tine, cititorule, sub forma unei cærfli? Dintr-o
datæ totul avea sens. Conceptul se contura. Neræbdarea øi entuziasmul îmi
curgeau prin vene în timp ce discutam cu Sally. Ideile mele erau acum
limpezi precum cristalul.

Ca øi clienflii de la centrul de sænætate, persoanele cu care mæ întâlnesc
øtiu cæ au nevoie de ajutor, dar sunt sceptici în a se încrede în ceva despre
care nu au de unde sæ øtie cæ a funcflionat pentru alflii. Nu-i putefli învinui.
Creøtinii de rând se diferenfliazæ cu puflin de oamenii din jur care nu aparflin
nici unei denominafliuni. Pe bunæ dreptate lumea a devenit scepticæ cu
privire la cerinflele creøtinismului. Aveam nevoie de un perete exact ca
acela de la centrul de sænætate. Aveam nevoie de poze de tip “înainte øi
dupæ” ale unor oameni normali care prin harul Domnului øi-au transformat
vieflile, cæsniciile øi familiile în bine, fæcându-le mai puternice.

Urmætoarea problemæ era “Cine?”. Pe cine sæ prezint, Doamne? Cine
ar fi disponibil sæ-øi deschidæ inima øi sæ fie supus unei cercetæri atât de
amænunflite? Pærea o misiune aproape imposibilæ, dar am început sæ
întocmesc o listæ cu persoane øi familii pe care le-aø fi putut întreba. Cu
toflii erau persoane pe care le cunoøteam de ani de zile. Fusesem în casele
lor, væzusem cum aplicæ principiile creøtine în familiile lor øi chiar dacæ
nu erau perfecfli, øtiam cæ au o experienflæ cu un Dumnezeu viu øi
atotputernic. Aceøti oameni dragi mie, chiar dacæ nu erau persoane publice,
îøi respectau intimitatea øi aveau motive întemeiate sæ nu-øi doreascæ o
astfel de expunere în fafla altora. Dacæ mæ refuzau cu toflii?

Am prezentat ideea coautorilor øi am reuøit sæ-mi expun viziunea
despre carte. Au înfleles ce voiam, dar øi complexitatea acestui proiect de

Prefaflæ
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a prezenta atâtea povestiri, stiluri øi personalitæfli diferite implicate într-o
asemenea aventuræ. Într-o anumitæ mæsuræ se îndoiau cæ vom reuøi. Apoi,
i-am rugat sæ scrie propriile experienfle øi sæ le trimitem celorlalfli spre a le
servi drept exemplu pentru ce doream sæ facem. Au ezitat. Este greu sæ
împærtæøeøti lucruri intime celorlalfli øi este cu atât mai greu când trebuie
sæ faci asta primul. Cu toate acestea, privind în urmæ, pot vedea mâna lui
Dumnezeu care a lucrat oferindu-le înflelepciunea necesaræ pentru a-i ajuta
pe tot parcursul acestei experienfle dure.

Cerinfla mea a produs agitaflie în câteva familii pentru cæ le-a forflat sæ
retræiascæ anumite evenimente. În multe familii au fost værsate lacrimi
atunci când s-au redeschis ræni vechi, dar cu toflii au ieøit vindecafli øi
prinøi unul de celælalt mai puternic decât oricând. Aproape tofli cei pe care
i-am rugat au acceptat sæ-øi împærtæøeascæ experienflele. Aceastæ carte este
în mare mæsuræ rezultatul contribufliei voastre. Suntefli o încurajare pentru
inima mea. Væ mulflumesc!

Depinde de tine, dragæ cititorule, sæ decizi cât de eficient am fost prin
prezentarea acestor experienfle. Dacæ alegi sæ træieøti o viaflæ puternicæ, sæ
ai o cæsnicie puternicæ øi sæ formezi o familie puternicæ, atunci eforturile
mele vor fi pe deplin ræsplætite. Fie ca cele mai bogate binecuvântæri sæ te
însofleascæ în timp ce vei citi aceastæ carte øi fie ca Dumnezeu, øi nu acest
særman servitor, sæ îfli îndrume paøii cætre o viaflæ puternicæ.
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Introducere
Ai fost vreodatæ descurajat de comportamentul tæu? Ai ascultat

vreodatæ o predicæ sau ai citit o carte având sentimentul cæ acele persoane
nu au cum sæ înfleleagæ problemele cu care te confrunfli tu? Te uifli vreodatæ
la colegii de serviciu, la vecini, la oamenii aparent spirituali de la bisericæ
sau chiar la pastor întrebându-te cum sunt ei cu adeværat în spatele uøilor
închise? Dacæ da, probabil cæ nu eøti singurul, pentru cæ mulfli dintre noi
se uitæ la cei din jur øi væd oameni care par cæ se poartæ normal sau cel
puflin disimuleazæ foarte bine. Apoi ne întrebæm dacæ noi suntem singurii
care se luptæ cu ispitele.

În timpul ræzboiului din Vietnam, trupele americane citeau adesea
veøti øi rapoarte distorsionate din care trægeau concluzia cæ toate celelalte
trupe câøtigau, în timp ce unitatea lor øi în special teritoriul lor înregistra
pierderi øi înfrângeri. Øi totuøi, dacæ am fi adunat soldaflii din toate unitæflile,
cu toflii ar fi relatat aceleaøi veøti deprimante øi ar fi vorbit de teritoriul lor
ca fiind cel care înregistra cele mai mari pierderi, în timp ce inamicul
continua sæ câøtige putere øi control.

Armata creøtinæ din zilele noastre nu se aflæ într-o stare mai bunæ.
Øtiu! Ocazional am stat de vorbæ cu mii de creøtini øi cu mulfli dintre ei am
discutat îndelung. Numai în ultimii zece ani am discutat cu câteva sute.
Bazându-mæ pe aceastæ cunoaøtere directæ, cred cæ dacæ un medic
specializat în evaluarea sænætæflii ecleziastice ar examina starea actualæ a
bisericilor, ar trebui sæ le ofere un certificat de handicap, fie parflial fie
total. Øocant!

Dar nu fli se mai pare atât de øocant când priveøti ce se aflæ în spatele
scenei, în spatele bunelor maniere de complezenflæ, atunci când ai øansa
sæ observi de aproape vieflile celor care stau în spatele tæu la rând la magazin
sau a celor care stau lângæ tine la bisericæ. Permite-mi sæ-fli prezint câteva
persoane reale, ca mine øi ca tine. Vei avea posibilitatea sæ te familiarizezi
øi mai mult cu ele în capitolele urmætoare. Dar înainte de toate, sæ-fli explic
intenflia acestei cærfli.
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Fiecare capitol se bazeazæ pe premisa cæ eøti o persoanæ interesatæ øi
cæ programul tæu este unul obiønuit - adicæ eøti græbit øi prins în agitaflia
zilei, lucrând de luni pânæ vineri. Astfel, duminica, prima zi a sæptæmânii,
este dedicatæ cititului unui capitol, iar zilelor care urmeazæ le sunt atribuite
activitæfli mai reduse. Dacæ nu te potriveøti tipului descris mai sus, eøti
liber sæ modifici structura studiului, astfel încât sæ se potriveascæ stilului
øi personalitæflii tale. Nu te strædui sæ treci peste capitole mai repede decât
îfli permite capacitatea de asimilare a informafliei dobândite.

Vei observa cæ nici o activitate nu este plænuitæ pentru ziua de sâmbætæ.
Nu e nici o greøealæ, ci autorii au înfleles cæ dupæ o sæptæmânæ de studiu øi
punere în aplicare a unor noi idei øi principii, este nevoie de o zi în care sæ
“venifli singuri la o parte… øi odihnifli-væ puflin” (Marcu 6:31). Foloseøte
acest timp, pe cât posibil, pentru a te odihni de toate grijile øi încercærile
lumii acesteia, sau ca o posibilitate de a recupera dacæ ai særit peste vreun
exercifliu.

Pentru început am pus instrucfliunile pentru activitæflile zilei de duminicæ
în aceastæ parte introductivæ. În restul cærflii acestea vor apærea la sfârøitul
fiecærui capitol. Acolo vei gæsi instrucfliunile pentru zilele urmætoare.

Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:
Timp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciune: Indiferent de pregætirea religioasæ sau de lipsa

acesteia, apropie-te de Dumnezeu ca øi cum ar fi prietenos, pentru cæ este.
Roagæ-L sæ te îndrume în timp ce citeøti øi sæ-fli elibereze mintea de toate
celelalte griji øi neliniøti. Roagæ-L sæ te atragæ spre El pentru cæ a promis:
“…te voi învæfla, øi-fli voi aræta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi
sfætui, øi voi avea privirea îndreptatæ asupra ta”(Psalm 32:8). Mai mult
decât toate, apropie-te de Dumnezeu øi roagæ-L sæ Se apropie de tine aøa
cum a fægæduit în Iacov 4:8: “Apropiafli-væ de Dumnezeu, øi El Se va
apropia de voi”.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Citeøte capitolul unu, “Bateriile nu sunt incluse”. Subliniazæ
sau marcheazæ ideile importante dupæ cum doreøti. Identificæ-te cu cele
prezentate în fiecare experienflæ. Bucuræ-te de øansa de a cunoaøte noi
familii. Øtiu cæ vorbesc în numele fiecærei familii care a contribuit la
apariflia acestei cærfli atunci când spun cæ sper sæ avefli de câøtigat, cel
puflin la fel de mult cât am avut noi prin împærtæøirea acestor experienfle.
Acum sæ continuæm cu “Bateriile nu sunt incluse”.
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Partea întâi
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CAPITOLUL 1

Bateriile nu sunt
incluse

“Eu nu pot face nimic de la Mine însumi.”
(Ioan 5:30)

fiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUI

Sæ realizezi cæ nu avem nici o putere sæ trecem peste slæbiciuneaSæ realizezi cæ nu avem nici o putere sæ trecem peste slæbiciuneaSæ realizezi cæ nu avem nici o putere sæ trecem peste slæbiciuneaSæ realizezi cæ nu avem nici o putere sæ trecem peste slæbiciuneaSæ realizezi cæ nu avem nici o putere sæ trecem peste slæbiciunea
naturii umane pentru a reuøi sæ træim o viaflæ puternicæ.naturii umane pentru a reuøi sæ træim o viaflæ puternicæ.naturii umane pentru a reuøi sæ træim o viaflæ puternicæ.naturii umane pentru a reuøi sæ træim o viaflæ puternicæ.naturii umane pentru a reuøi sæ træim o viaflæ puternicæ.

Julie era o tânæræ frumoasæ. Fafla ei era cufundatæ în lumina diafanæ a
lunii în timp ce se îndepærta uøor din strânsoarea unei îmbræfliøæri pasionale.

Îl privea pe Tim, bærbatul pe care-l iubea øi singura ei dorinflæ era de a
se apropia mai tare de el. Pentru un moment în mintea lui Tim licæri gândul
cæ ceea ce fæceau nu era bine. O, nu merseseræ prea departe, totuøi erau
din ce în ce mai apropiafli. Ea era o angajatæ a bisericii. Dacæ ar fi aflat
cineva s-ar fi iscat un scandal. Amândoi erau creøtini care doreau din
toatæ inima binecuvântarea lui Dumnezeu asupra relafliei lor, dar
sentimentele erau prea puternice øi în fond cine putea sæ afle? Au continuat
sæ se îmbræfliøeze pânæ la ræsæritul zorilor.

Odatæ cu ræsæritul veni øi un potop de uræ care s-a reværsat peste
perechea vinovatæ. Faptul cæ nu fæcuseræ nimic nu-i ajuta prea mult acum.
“De ce sæ nu ne cæsætorim?” întrebæ el. “Putem fi “cuminfli” pânæ

atunci. Pærea o alternativæ mult mai bunæ decât ruperea relafliei.
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Au încercat din ræsputeri dar mai devreme sau mai târziu unul dintre
ei avea sæ întindæ prea tare coarda îngæduinflei iar celælalt avea sæ cedeze.
Cu cât îngæduiau mai mult cu atât doreau mai mult. “Ajunseseræm sæ ne
urâm atât pentru ceea ce deveniseræm cât øi pentru ce nu eram” spuneau ei.
Erau creøtini lipsifli de putere. Am ales cumva un exemplu izolat? Cred cæ nu.

În Anglia am întâlnit un cuplu de creøtini foarte energici. Erau lucrætori
laici care flineau nenumærate studii biblice în fiecare sæptæmânæ øi aveau o
reputaflie minunatæ în bisericæ datoritæ lucrærii misionare. Paul øi Carolyn
erau lideri de succes, dar în spatele uøilor închise aceastæ fafladæ dispærea.
“Dacæ ne-ai fi vizitat atunci, ai fi gæsit o græmadæ de vase înghesuite sub
chiuvetæ. Când ai de prezentat treisprezece studii biblice n-ai cum sæ te
ocupi de ele. Aveam doar foarte puflin timp pentru studiu individual sau
pentru rugæciune øi, în ciuda eforturilor, nu puneam în practicæ învæflæturile
pe care încercam sæ le prezentæm altora. Într-o searæ, când ne aflam în
drum spre o întrunire, am avut una dintre cele mai mari dispute ale cæsniciei
noastre. Ni s-a oferit øansa sæ cælætorim în Europa de Est pentru a instrui
oamenii cum sæ flinæ studii biblice. Paul era de acord, dar eu m-am opus
simflindu-mæ depæøitæ de obligafliile pe care le aveam deja.

“I-ai spus cæ da, nu-i aøa?”
“Pæi, da, i-am spus cæ probabil vom fi interesafli.”
“Eøti neræbdætor sæ mergi, aøa-i?”
“I-am spus cæ va trebui sæ te întreb dar voiam sæ mæ duc.”
“Aøa-fli place flie sæ iei hotærâri nechibzuite. N-avem deja destule pe

cap? Ce facem cu persoanele cu care studiem deja?”
“Se vor descurca ei câteva sæptæmâni.”
 Discuflia a fost mai lungæ, dar am s-o scurtez, spunându-væ cæ, între

timp au ajuns la casa persoanei cu care flineau studiile. Carolyn mi-a spus:
“Ne-am certat. Nu m-am comportat ca o creøtinæ adeværatæ”. Paul a
adæugat: “Am tratat-o cu lipsæ de respect”.

Au coborât din maøinæ øi ajunøi la uøæ s-au transformat în creøtini
veseli øi fericifli.

 “Salut! Eøti pregætit pentru studiul din seara aceasta despre cea de-a
doua venire a lui Isus? Vrei sæ fii gata pentru a doua venire a lui Isus?”

Au flinut un studiu minunat, dupæ care s-au întors în maøinæ unde au
continuat cearta exact de unde o læsaseræ. Cu siguranflæ cæ oamenii care
fac astfel de fapte bune sunt creøtini. Oare pot fi øi ei lipsifli de putere?
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Øi apoi mai este øi Maria. Educatæ, profesionistæ, cæsætoritæ cu un
medic promiflætor, træind într-o casæ imensæ, Maria avea toate motivele sæ
aibæ o viaflæ fericitæ, sau cel puflin aøa credea ea. Iubea copiii øi dæduse
naøtere la patru în øase ani de cæsnicie, dar calitatea vieflii pe care o ducea
începuse sæ se deterioreze. “Mæ stræduiam sæ-mi pæstrez calmul øi sæ nu-mi
pierd cumpætul cu cei mici. Am încercat sæ fiu ræbdætoare øi sæ suport tot
zgomotul øi dezordinea din casæ, ceea ce este inevitabil când ai patru
copii cu vârste pânæ în øase ani. Dar deseori izbucneam øi le vorbeam
aspru. Devenise ceva normal. Nu voi uita niciodatæ seara în care am privit
lung la mine însæmi. Era târziu øi Edwin era plecat sæ asiste o naøtere.
Înainte de culcare copiii erau plini de energie øi foarte obraznici. Am
încercat sæ rezist pânæ când n-am mai putut, aøa cæ am cedat øi le-am atras
atenflia forflându-i sæ mæ asculte. Mæ simfleam oribil cæ am greøit din nou øi
am continuat sæ strig la ei, spunând cæ mi-am pierdut controlul din cauza
neascultærii lor øi am dat vina pe ei.

“Vouæ chiar nu væ pasæ de mine? am flipat eu.” Cu lacrimi în ochi,
fiica mea de cinci ani a ræspuns:

“Ba îmi pasæ. Încerc sæ-fli fac pe plac, dar, indiferent cât de mult mæ
stræduiesc, nu reuøesc. Nu voi fi niciodatæ în stare sæ-fli fiu pe plac!”

Cuvintele ei m-au frapat øi mi-au frânt inima. Mânia s-a transformat
în disperare când mi-am dat seama cæ ræneam copiii care-mi erau atât de
scumpi. Dupæ ce i-am dus la culcare am stat mult timp øi-am plâns. Eram
creøtinæ de ani de zile, dar asta nu mæ influenfla cu nimic. M-am rugat
Domnului pentru eliberare dar mæ simfleam færæ speranflæ.”

Soflul Mariei, Edwin, era un om de succes. Ca medic de familie a
devenit renumit øi în scurt timp i s-a oferit postul de director, dar preflul pe
care a trebuit sæ-l plæteascæ a fost mult prea mare. Responsabilitæflile sporite
au adus cu ele provocæri mai mari øi toate necesitau timp. “În noua poziflie
a trebuit sæ mæ confrunt cu câteva slæbiciuni ale caracterului meu øi simfleam
cum mæ îndepærtez treptat de soflie øi de familie. Chiar øi când eram acasæ
vorbeam tot timpul la telefon. Am fost un om religios toatæ viafla. Eram
fiul unui misionar, dar pe la treizeci øi nouæ de ani totul era o formalitate.
Aveam tot ce era mai bun: o soflie frumoasæ, copii minunafli øi o slujbæ
fantasticæ. Aproape toatæ lumea mæ læuda pentru calitatea muncii mele,
dar eram aproape mort în interior øi nimeni, nici mæcar soflia nu øtia cât de
mizerabilæ era viafla mea.”

Bateriile nu sunt incluse
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Creøtini mizerabili? Chiar aøa! În ultimii øaptesprezece ani am cælætorit
mult prin lume øi credefli-mæ cæ astfel de cazuri nu sunt excepflii de la
regulæ, ci chiar regula. Sunt persoane care aratæ minunat în exterior. Uneori
nici mæcar familiile lor nu øtiu asta, dar ei da: în suflet sunt amærâfli.

Øi totuøi existæ o scæpare, indiferent de cum aratæ trecutul tæu. Nu
conteazæ situaflia în care te afli acum. Lucrurile pot fi schimbate începând
de astæzi. Dar înainte de a privi la soluflie trebuie sæ privim îndelung la noi
înøine. Înainte de toate trebuie sæ înflelegem problemele pe care dorim sæ
le rezolvæm. Vino cu mine într-o cælætorie în timp, în viafla mea, pentru cæ
noi doi nu suntem chiar atât de diferifli øi fiecare dintre noi a experimentat
dezamægirea de a descoperi cæ bateriile nu sunt incluse.

Øi acum îmi amintesc sentimentul acela de emoflie a descoperirii când
primeam un cadou de Cræciun împachetat foarte frumos. Eram neræbdætor
sæ aflu ce este în interior. Oare era mænuøa de baseball pe care mi-o doream?
O cutie cu unelte? O pereche de teniøi de firmæ care m-ar fi fæcut cel mai
rapid copil din cartier? Am rupt ambalajul øi am descoperit un jeep în
miniaturæ. L-am scos imediat din cutie, nu mi-am pierdut timpul cu eticheta
sau instrucfliunile de folosire øi într-o secundæ deja îi “fæceam rodajul”.
Bruuum! Bruuum! Tiiit! Tiiit! Buf! Scoteam toate zgomotele potrivite
pentru motor, frânæ øi bineînfleles toate obstacolele imaginare pe care le
urcam sau prin care treceam în aventura mea pe patru rofli. Ce fericire era
în inima mea øi a fraflilor øi surorilor mele mai mici care se uitau la mine
cum mæ joc. Probabil cæ aø fi ræmas mulflumit mult timp la aceastæ joacæ
egoistæ dacæ nu ar fi intervenit cineva mai înflelept øi mai experimentat
decât mine. Mi-a spus:

“Fiule, ia adu maøinufla încoace!”
Eram ocupat cu împinsul vehiculului printr-o junglæ din covor, dar

cum am auzit vocea tatælui, i-am pus cu drag maøinufla în brafle. Mæ simfleam
mândru de parcæ aø fi fost în posesia unei maøini adeværate. Am observat
cæ recuperase ambalajul øi mi-a arætat douæ elemente pe care le salvase
dintre ræmæøiflele pachetului: o telecomandæ micæ øi o etichetæ pe care
scria “Bateriile nu sunt incluse”. Nu prea øtiam ce voiau sæ spunæ acele
cuvinte în legæturæ cu jeepul meu preflios, dar tata m-a tras mai aproape ca
sæ-mi explice. Mi-a spus cæ jeepul meu nu este ca toate celelalte maøinufle
pe care le împingeam. Aceastæ maøinuflæ era creatæ sæ foloseascæ un alt tip
de sursæ de putere. Mi-a arætat instrucfliunile øi mi-a explicat cum
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funcflioneazæ telecomanda. În timp ce intelectul meu în dezvoltare începea
sæ-i dea de cap acestui nou concept am izbucnit:

“Pæi asta înseamnæ cæ de-acum nu va mai trebui sæ-l împing!” Øi un
val de fericire mi-a inundat corpul.

“Aøa este fiule. Nu va mai trebui sæ-l împingi.”
Chiar øi ajuns la maturitate, nu am putut egala aceastæ experienflæ a

jucæriei færæ baterii. Dar dacæ ne oprim øi ne gândim cu toatæ sinceritatea,
ne dæm seama cæ majoritatea suntem ca micuflul Jimmy Hohnberger. Ne
împingem în viaflæ ca niøte maøinufle færæ baterii. Nu critic pe nimeni ci
vorbesc despre mine øi viafla pe care am dus-o. De mic am fost învæflat ce
este munca grea. Provin dintr-o familie stoicæ germanæ de oameni buni,
întreprinzætori øi încæpæflânafli. Atunci când ni se spunea sæ facem ceva, se
aøtepta de la noi sæ særim øi dacæ nu sæream, în scurt timp ne doream sæ fi
særit. Am privit religia prin aceeaøi prismæ. Dacæ asta mi-era dat sæ fac,
asta fæceam. Am fæcut-o øi astfel mi-am câøtigat reputaflia de copil bun,
numai cæ aveam o singuræ problemæ. Mæ duceam la bisericæ, mæ duceam
la øcoalæ, eram acceptat de bisericæ øi totuøi nu puteam controla domeniile
vieflii care adesea îmi dædeau bætæi de cap. Aveam dorinfla sinceræ sæ-L
slujesc pe Dumnezeu, dar era frustrant atunci când mæ împiedicam de
aceleaøi obstacole. Aveam un tip de religie lipsitæ de putere. În cele din
urmæ am renunflat sæ mai încerc deoarece pentru mine pærea cæ pur øi
simplu nu funcflioneazæ.

Câfliva ani mai târziu un client mi-a deschis Biblia øi din ceea ce
odinioaræ consideram a fi o carte de povestiri øi basme a ieøit logicæ, ordine
øi ræspunsuri la întrebærile pe care mi le puneam în legæturæ cu modul în
care ar trebui sæ træim. Toatæ viafla mi-am dorit ca cineva sæ-mi arate cum
sæ fii creøtin øi cum sæ fii împæcat cu Dumnezeu. Simfleam cæ prin
înflelegerea doctrinelor voi reuøi sæ ating acest flel. Aveam aceeaøi voinflæ
cu care am fost învæflat de mic øi am început sæ pun în aplicare cu
conøtiinciozitate învæflæturile Bibliei. Ceea ce nu am înfleles atunci era cæ
doctrina, oricât de corectæ ar fi, împreunæ cu o puternicæ dorinflæ omeneascæ
de a realiza schimbæri în viaflæ, nu este creøtinism. Nu, Biblia vorbeøte
despre acest aspect ca “având o formæ de evlavie dar tægæduindu-i puterea”
(2 Timotei 3:5).

Sæ te joci de-a biserica este o ofensæ atât pentru Dumnezeu cât øi
pentru om, iar aceasta era exact ceea ce fæceam eu. Mæ jucam de-a biserica.

Bateriile nu sunt incluse
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Aveam o religie de formæ sau aøa numita religie de amvon. Arætam destul
de bine în exterior, dar testarea caracterului se face înæuntru. E felul în
care mæ port cu soflia, cu copilul sau cu câinele meu. Gândurile pe care le
încurajez øi sentimentele care-mi sunt dragi determinæ dacæ religia pe
care o practic are vreun efect “salvator” asupra mea. Dacæ mæ împing
încoace øi încolo prin forfle proprii atunci religia pe care o am nu are nici
un rost.

Ucenicii aveau putere. Erau doar o mânæ de oameni øi totuøi au
ræsturnat lumea în mai puflin de o generaflie. În ziua de astæzi sunt milioane
øi milioane de creøtini øi totuøi se pare cæ nu au nici o putere. Probabil cæ
nu suntem ceea ce pretindem. Fii sincer cu tine însufli. Îfli pofli controla
temperamentul în orice situaflie? Dar sentimentele øi emofliile? Le-ai predat
Domnului? Te enervezi vreodatæ pe soflie, pe copii sau pe patron? Poftele
øi pasiunile tale sunt controlate de rafliune sau ele te controleazæ pe tine?
Dar cuvintele tale? Îfli filtrezi cuvintele prin Dumnezeu înainte de a le
articula? Te-ai mai duce la bisericæ dacæ s-ar pune o casetæ cu felul în care
te-ai purtat acasæ sæptæmâna trecutæ? Un pastor a venit sæ-mi vorbeascæ
într-o pauzæ de prânz în timpul unor seminarii de o zi. S-a aøezat la masæ
øi mi-a spus: “Jim, sunt un fæflarnic øi un øarlatan”.

M-am întors spre soflia mea, Sally, øi am întrebat-o înmærmurit:
“Ce-a zis?”
“A zis cæ este un fæflarnic øi un øarlatan!” a ræspuns ea mult prea tare.
“Øøt! Øtiu ce-a zis, numai cæ nu-mi vine sæ cred cæ a spus-o.” M-am

uitat la acest bærbat care stætea lângæ mine. Era conducætorul bisericii nu
doar liderul comunitæflii.

“Cum adicæ eøti ‘un fæflarnic øi un øarlatan’”?
“Pæi, atunci când sunt într-o, øtii tu, în faflæ, reprezentantul bisericii,

toatæ lumea crede cæ sunt un fel de gigant spiritual. Mæ prefac, pun o
mascæ, dar acasæ, cu soflia mea sunt un øarlatan.” El a fost sincer, prietene.
Noi suntem? Cum ar aræta filmul vieflii noastre?

Soneria mi-a trezit simflurile în timp ce-mi târam corpul obosit afaræ
din pat. Era 6:00 dimineafla. Am îngenuncheat lângæ pat øi am spus o
rugæciune scurtæ de tip listæ de cumpæræturi. Øtii, genul acela de rugæciune
care-L informeazæ pe Dumnezeu ce vrei sæ facæ pentru tine în acea zi.
Apoi mi-am fæcut duø, m-am îmbræcat cu unul dintre cele mai frumoase
costume pe care le aveam øi am coborât. Soflia îmi pregætise niøte pâine
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præjitæ øi un pahar de nectar. Dupæ ce am terminat de mâncat mi-am særutat
soflia øi cei doi bæiefli de ræmas bun øi m-am îndreptat spre uøæ. Am oprit
pe la poøtæ pentru cæ era deschis øi am ajuns la serviciu pe la opt. Fiind
proprietarul unei firme de asiguræri, lucram toatæ ziua pentru a-mi mulflumi
clienflii øi dacæ ai fi venit sæ faci afaceri cu mine, te-aø fi primit într-un
birou ordonat. În acest birou discutam cu clienflii øi cu angajaflii øi-i tratam
cu amabilitate creøtineascæ. Plecam de la serviciu pe la cinci. Zilele erau
din ce în mai lungi øi eram tot mai solicitat, dar asta nu mæ deranja. Din
punct de vedere financiar o duceam din ce în ce mai bine. Ajungeam
acasæ mort de obosealæ øi singura mea dorinflæ era sæ petrec restul zilei
lenevind în fotoliu. Soflia mea, care este una dintre cele mai paønice
persoane, mæ aøtepta cu un mesaj:

“Te-a sunat domnul Vandenburg.”
“Ce voia?” Era unul dintre clienflii mei. Dacæ primeam telefoane acasæ

de la clienfli putea sæ însemne multe, dar nu tocmai bine.
“N-a spus.”
“De ce nu l-ai întrebat?”
“Nu m-am gândit atunci.”
“Pæi de ce nu te-ai gândit?” Eram nervos iar tonul vocii ridicat. Sally

coborî umerii cu un aer vinovat. Toatæ ziua abia aøteptase sæ mæ vadæ, dar
acum øtia cæ toate øansele de a avea o searæ plæcutæ fuseseræ spulberate.

“Nu øtiu… pur øi simplu nu gândesc ca tine…”
“Nu crezi cæ ar cam fi cazul sæ învefli sæ gândeøti?” M-am îndreptat

furios spre telefon ca sæ-mi sun clientul. Nu øtiu cum se face, dar cu clientul
meu am fost în stare sæ mæ port foarte frumos în timp ce fata pe care
promisesem sæ o iubesc øi sæ o respect pânæ la moarte suferea din cauza
asprimii cu care am tratat-o.

Hai sæ læsæm aceastæ scenæ deoparte øi sæ privim spre o alta. Eram cu
toatæ familia în maøinæ øi ne îndreptam spre bisericæ. Aveam funcflii
importante. Eu flineam seminarii pentru adulfli, iar Sally se ocupa de cei
tineri, dar nici unul dintre noi nu avea mare lucru de oferit.

“Jim, întoarce-te cæ am uitat ceva!”
“Cum adicæ ai uitat ceva?” M-am întors, dar am continuat sæ o înflep

cu tot felul de injurii pentru cæ mi-a furat cinci minute din timpul meu atât
de preflios.

“Tu niciodatæ nu-fli aduci aminte nimic.”

Bateriile nu sunt incluse
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“Jim, am uitat doar un lucru,” spuse ea în mod rezonabil, deøi eu
depæøisem limita raflionalului.

“E timpul sæ învefli sæ gândeøti!” am izbucnit nervos.
“Ce n-aø da ca cei cærora le predai studii biblice sæ te vadæ acum.”
Era o formæ elocventæ de ridiculizare pentru cæ permitea propriei

conøtiinfle sæ mæ umileascæ øi sæ-øi batæ joc de mine.
Odatæ ajunøi la bisericæ eram deja supærafli unul pe celælalt øi

nervoøi dar am reuøit sæ ne punem mæøti zâmbitoare pe fefle øi sæ ne
vedem de treabæ øi de îndatoriri. Amândoi jucam foarte bine rolul de
“creøtinul Jimmy øi creøtina Sally”. A fost o etalare ridicolæ a
eforturilor umane ce a durat pe tot parcursul acelei zile. Pretindeam
cæ prezentæm altora calea cætre fericire øi pace în timp ce nouæ ne
lipseau cu desævârøire aceste caracteristici. Evitam privirile celuilalt,
ocaziile în care am fi fost prea apropiafli sau activitæflile care
presupuneau sæ ne purtæm ceva mai mult decât platonic. Ajunøi acasæ,
focul urii øi al furiei dispærea, iar în locul lui ræmânea un sentiment
distant de reflinere. Nici unul dintre noi nu-øi cerea scuze. Nu vorbeam
despre incident øi fæceam ce øtiam mai bine, adicæ ascundeam durerea
øi vinovæflia øi ne fæceam cæ totul e în regulæ. Dar nu era în regulæ, øi
undeva, în adâncul inimilor noastre, aproape împotriva voinflei,
mocneau cærbunii frustrærii aøteptând sæ izbucneascæ.

Nimic nu s-a schimbat timp de ani de zile. Frustrærile creøteau în fiecare
zi, iar ultima picæturæ care a umplut paharul a cæzut în ziua când am avut
“Marea Ceartæ”, cea mai cruntæ dintre toate. A fost o luptæ verbalæ cu
trânte øi târâri care au îngrozit copiii. Totul s-a sfârøit când mi-am încuiat
soflia pe veranda casei noastre imense. Striga øi mæ implora sæ o las sæ
intre în timp ce copiii noøtri, pe atunci de trei øi cinci ani, gemeau înfricoøafli
de furia tatælui lor.

Sally a fæcut o plimbare în josul stræzii. Dupæ un timp m-am calmat øi
am descuiat uøa. Când s-a întors, priveam øocafli unul la celælalt. Nu ne
venea sæ credem cum ne-am purtat. “Ce s-a întâmplat cu noi?” am întrebat
înmærmurit. Sally era atât de uimitæ încât doar a dat din cap. Imediat ne-am
luat o vacanflæ de zece zile øi ne-am dus sæ petrecem un timp împreunæ
într-o zonæ izolatæ din apropierea unui lac. Acolo puteam discuta øi evalua
situaflia. Concluzia a fost cæ nu eram creøtini, øi nici mæcar convertifli,
indiferent de ceea ce pretindeam.
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Conform standardelor lumeøti eram un om de succes. Dacæ aveam
îndoieli în aceastæ privinflæ, tot ceea ce trebuia sæ fac era sæ-mi verific
contul bancar. În fond, dacæ am bani, sunt prin definiflie un om de succes,
nu? Priveam doar în partea exterioaræ øi publicæ, dar testul bateriilor se
face în interior, în familie. Aici eram un ratat deprimat. Doream cu
disperare ceva care sæ mæ salveze de mine însumi. Nu øtiam exact cum sæ
definesc acel ceva pe care-l doream, dar cert este cæ-l doream. Trebuia sæ
existe ceva mai mult dincolo de ce gæsisem eu.

Când era pe acest pæmânt, Domnul Hristos a întâlnit în drumul Lui un
smochin cu un frunziø bogat. Fiind înfometat, a cæutat rod printre frunze,
dar pomul era gol. A blestemat acel pom: “De acum încolo în veac sæ nu
mai dea rod din tine”. Fiind bogat în frunze, pomul a indus în eroare
pretinzând cæ este roditor. Cei care privesc la frunze pot fi uøor pæcælifli
dar o examinare amænunflitæ îi dezvæluie goliciunea. Frunzele erau de fapt
înøelætoare.

Majoritatea bisericilor, ba nu, majoritatea creøtinilor sunt ca smochinul
blestemat. Se dau în spectacol jucându-se de-a biserica. Crengile lor sunt
acoperite cu frunze de prefæcætorie, tradiflii, forme, ceremonii øi ritualuri,
dar le lipseøte fructul care se naøte numai dintr-o legæturæ cu Dumnezeu.

Ce înseamnæ sæ fii creøtin? Ne unim cu Hristos pânæ devenim una. Ca
øi în cæsætorie, atunci când iei numele lui Hristos devii una cu El. Asta
înseamnæ a fi creøtin.

“Eu sunt Vifla, voi suntefli mlædiflele. Cine ræmâne în Mine, øi în cine
ræmân Eu, aduce multæ roadæ; cæci, despærflifli de Mine nu putefli face nimic”
(Ioan 15:5). Mlædiflele sunt una cu vifla øi trebuie sæ ræmânæ prinse dacæ
vor sæ aducæ roadæ sau sæ-øi menflinæ viafla. Singura dovadæ cæ suntem
legafli de Vie, adicæ de Hristos, este fæcutæ de roade. Isus a spus: “Dupæ
roadele lor îi vefli cunoaøte” (Matei 7:20).

Voinfla noastræ este pusæ la încercare øi acest lucru se întâmplæ cel
mai des acasæ. Suntem provocafli de soflie, de copii sau de anumite reparaflii
dificile. Atunci când suntem încercafli, religiozitatea superficialæ, de
spectacol, îl dæ de gol pe cel care o manifestæ. Vedefli, mult timp am crezut
cæ eu øi Hristos formæm un tot, dar în relaflia mea cu Dumnezeu eu eram
acel tot. Nu Hristos, ci eu eram cel care controla viafla. Iatæ-mæ, zeci de
ani dupæ experienfla cu jeepul, încæ mæ mai împingeam de colo-colo ca pe
o jucærie færæ baterii. Era deprimant!

Bateriile nu sunt incluse



24

Viaflæ din beløug

Din fericire, Domnul nu m-a læsat în starea asta, dar pe prietenul meu
Jeff problema lipsei de putere îl afectase atât de mult încât viafla pærea cæ
nu mai are sens. În caz cæ-l considerafli un ratat, dafli-mi voie sæ væ spun cæ
atât Jeff cât øi soflia lui terminaseræ o facultate. Au o casæ frumoasæ, iar
copiii lor aratæ ca mai tofli copiii membrilor din bisericæ. Nu era nici un
semn în exterior care sæ arate cât de gravæ era situaflia pentru el øi familia
lui, dar aceastæ familie se destræma. 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 o sutæ øaizeci
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, povestiri
biblice øi casete cu muzicæ pentru copii øi totuøi erau nemulflumifli. Dacæ
doar la atât se rezumæ viafla øi religia atunci mæ sinucid, s-a gândit Jeff,
nu vreau sæ mai sufær.

Îøi încærcæ cu grijæ pistolul de nouæ milimetri, 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 nimic 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.

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 cu 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.

“Eram deprimat,” spunea el. “Niciodatæ nu mai fusesem aøa, dar atunci
eram deprimat. Nu puteam face ca învæflæturile creøtine sæ funcflioneze în
viafla mea, deøi øtiam cæ ele puteau funcfliona. Eram ratat ca sofl, creøtin,
tatæ, din punct de vedere financiar øi nici mæcar nu aveam curajul sæ mæ
sinucid.”
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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, 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 el 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 faflæ de 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.

ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 1ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 1ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 1ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 1ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 1

DuminicæDuminicæDuminicæDuminicæDuminicæ
Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Cu care dintre personaje te-ai identificat øi de ce? Este

pentru cæ ai trecut pe acolo øi øtii cum e? Cum ai încercat în trecut sæ treci
peste aceastæ situaflie lipsitæ de putere? Cât de bine au mers metodele
aplicate? Eøti gata sæ încerci ceva diferit?

Luni:Luni:Luni:Luni:Luni:
Rugæciune: Rugæciune: Rugæciune: Rugæciune: Rugæciune: Astæzi cautæ-L pe Dumnezeu într-un mod practic. Roagæ-L

sæ te facæ sensibil la lipsa ta de putere în toate situafliile vieflii.
Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Adu-fli aminte de reacfliile tale la evenimentele de peste zi.

Acordæ atenflie deosebitæ zonelor din viafla ta unde ai greøit cel mai des
sau pe care îfli doreøti sæ le fi tratat cu mai multæ înflelepciune.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Când fli s-a pærut cel mai greu sæ fii creøtin: cu prietenii, la
serviciu sau acasæ?

Marfli:Marfli:Marfli:Marfli:Marfli:
Rugæciune:Rugæciune:Rugæciune:Rugæciune:Rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ te ajute sæ-fli supui eul øi sæ

analizezi sincer starea ta actualæ.

Bateriile nu sunt incluse
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Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Priveøte la acea zonæ cu probleme pe care ai identificat-o.
Majoritatea au gæsit cæminul ca fiind zona cu cele mai mari probleme.
Existæ o anumitæ activitate sau oræ din zi care te dæ peste cap? Copiii,
soflul, soflia sau socrii te scot din særite?

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Atunci când te gândeøti la acfliunile din timpul zilei, constafli
cæ au fost lucruri pe care fli-ai dori sæ nu le fi fæcut sau atitudini øi cuvinte
de care-fli pare ræu? E foarte posibil sæ fie chiar øi într-o zi în care fli-ai
urmærit cu grijæ acfliunile. Ce ne învaflæ aceasta despre lipsa noastræ de
putere?

Miercuri:Miercuri:Miercuri:Miercuri:Miercuri:
Rugæciune:Rugæciune:Rugæciune:Rugæciune:Rugæciune: Cere ajutor Domnului în acel domeniu al vieflii pe care

l-ai identificat ieri.
Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Astæzi ascultæ cu atenflie vocea tæcutæ a lui Dumnezeu în

timp ce-fli øopteøte-n gând. Vei fi surprins sæ auzi de câte ori te invitæ sæ
manifeøti lepædarea de sine în familie. Acum imagineazæ-fli cum ar fi
cæminul tæu dacæ ai avea puterea sæ aplici ceea ce-fli cere Dumnezeu. Nu
spun sæ-fli imaginezi un cæmin în care tofli ceilalfli sunt creøtini prin
comportament, ci impactul pe care l-ai putea avea dacæ toate acfliunile
tale ar fi cu adeværat creøtine. Vei fi la fel de surprins ca øi mine când am
descoperit cæ singura problemæ din viafla spiritualæ a copiilor mei nu era
alta decât propriul lor tatæ - eu!

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Ai descoperit ca øi mine cæ în timp ce-i învinovæfleam pe
cei din jur, adeværata problemæ eram chiar eu?

Joi:Joi:Joi:Joi:Joi:
Rugæciune:Rugæciune:Rugæciune:Rugæciune:Rugæciune: Din moment ce este greu sæ te înflelegi cu cei din cæmin,

este la fel de provocator sæ-i înflelegi pe cei din afara lui. Roagæ-L pe
Dumnezeu sæ te ajute sæ fii obiectiv atunci când evaluezi importanfla øi
rolul tæu în activitæflile de astæzi.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: O mare parte din timpul nostru o petrecem la serviciu sau
la øcoalæ. Probabil crezi cæ într-un anturaj ca acesta este uøor sæ fii creøtin,
dar deseori lucrurile care îfli distrag atenflia øi problemele zilei te pot
împiedica sæ depinzi de Dumnezeu. Examineazæ-fli ziua. Vezi dacæ-fli
aminteøti în tumultul acfliunilor cæ de fapt Dumnezeu este Cel care trebuie
sæ conducæ.
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Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Cum fli s-a pærut la serviciu? fii-a distras atenflia de la viafla
spiritualæ? Ce schimbæri pofli face pentru ca situaflia sæ fie mai simplæ?

Vineri:Vineri:Vineri:Vineri:Vineri:
Rugæciune:Rugæciune:Rugæciune:Rugæciune:Rugæciune: Pentru unii subiectul din aceastæ zi s-ar putea sæ fie cel

mai dificil. Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-fli ofere o nouæ viziune asupra
relafliilor cu acei oameni deosebifli pe care-i numim prieteni.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Îmi iubesc prietenii øi totuøi îmi dau seama cæ este uøor sæ
fiu influenflat de ei sæ fac lucruri pe care le regret. Presiunea anturajului
nu este ceva care trebuie sæ ne îngrijoreze doar în privinfla copiilor, ci este
ceva care-i afecteazæ øi pe adulfli.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Au existat anturaje în care fli-a fost greu sæ fii creøtin? Ai
avut prieteni care te-au ajutat sæ te apropii de cer, în timp ce alflii te
împiedicau sæ creøti în credinflæ? În compania cæror prieteni te simfli cel
mai slab?

Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:
Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Reflectæ asupra lucrurilor pe care le-ai învæflat despre tine

în aceastæ sæptæmânæ. Dacæ ai probleme cærora nu le gæseøti rezolvarea,
bucuræ-te, cæ Dumnezeu are o soluflie pentru tine. Cu toflii suntem niøte
jucærii færæ baterii, dar putem deveni plini de putere dacæ ne conectæm la
sursæ.

Bateriile nu sunt incluse
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CAPITOLUL 2

Trecând
dincolo

“Cæci tofli cei ce sunt cælæuzifli de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui
Dumnezeu.” (Romani 8:14)

fiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUI

Sæ te ajute sæ treci de bariera unei viefli conduse de EU øi sæ începi sæSæ te ajute sæ treci de bariera unei viefli conduse de EU øi sæ începi sæSæ te ajute sæ treci de bariera unei viefli conduse de EU øi sæ începi sæSæ te ajute sæ treci de bariera unei viefli conduse de EU øi sæ începi sæSæ te ajute sæ treci de bariera unei viefli conduse de EU øi sæ începi sæ
træieøti o viaflæ condusæ de Duhul Sfânt.træieøti o viaflæ condusæ de Duhul Sfânt.træieøti o viaflæ condusæ de Duhul Sfânt.træieøti o viaflæ condusæ de Duhul Sfânt.træieøti o viaflæ condusæ de Duhul Sfânt.

Pe vremea când eram doar un copil, televizoarele începuseræ sæ fie
din ce în ce mai cunoscute øi probabil cæ cei care suntefli de vârsta mea
încæ væ mai amintifli acele televizoare mari, grele, pline cu læmpi. Dupæ
standardele actuale acestea ar fi considerate extrem de nesigure. Lucrærile
de întreflinere ale acestor noi instrumente casnice presupuneau vizite dese
fæcute de o micæ armatæ de depanatori.

Tatæl unui prieten de-al meu era pasionat de televizorul sæu, dar într-o
zi i s-a stricat. A sunat urgent un depanator. Odatæ intrat pe uøæ, depanatorul
s-a îndreptat spre televizor øi l-a bægat în prizæ, serviciu care l-a costat pe
særmanul om o græmadæ de bani.

Cred cæ într-o anumitæ mæsuræ noi doi trebuie sæ facem acelaøi lucru
cu vieflile noastre. Nu merge sæ ne conducem singuri vieflile! Trebuie sæ
înflelegem cæ din punct de vedere intelectual soluflia este la fel de simplæ:
trebuie sæ ne conectæm la sursa de putere – Dumnezeu. Deøi suntem de
acord cu ideea cæ Dumnezeu este Cel care trebuie sæ ne conducæ vieflile,
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majoritatea oamenilor nu înfleleg acest concept. Printre cei care pretind a
fi creøtini sunt foarte puflini aceia care înfleleg cum sæ comunice cu
Dumnezeu la un nivel practic øi cum sæ-L lase sæ le cælæuzeascæ zilnic
gândurile øi acfliunile prin prezenfla Sa. Pentru mult prea mulfli oameni, a
fi creøtin este egal cu a avea o drujbæ nouæ. Au dus-o acasæ pentru cæ au
auzit cæ le va face viafla mai uøoaræ. Le plæcea sentimentul produs de
aceasta. Atunci când o flineau în mânæ se simfleau ca niøte adeværafli
muncitori forestieri. Totuøi, odatæ ajunøi acasæ, lucrurile nu stæteau chiar
aøa. Au dus-o în pædure øi au început sæ taie, dar se pare cæ indiferent de
cât de mult se stræduiau, nu progresau. Noua drujbæ era grea. Le era din
ce în ce mai greu sæ taie cu ea pentru cæ lua mult mai mult timp decât cu
toporul. În scurt timp au revenit la vechiul obicei de a tæia lemnul cu
toporul pentru cæ era mult mai simplu. Prietene, aceøtia nu au învæflat
niciodatæ cum sæ porneascæ øi sæ foloseascæ puterea motorului. Este o
parabolæ ridicolæ øi absurdæ, nu? Din pæcate, nu. Majoritatea zdrobitoare
a oamenilor încearcæ sæ foloseascæ creøtinismul pentru a-øi croi drum în
viaflæ, însæ færæ sæ se conecteze la Sursa care oferæ puterea de a face lucrurile
sæ meargæ.

Paul øi Carolyn, tânærul cuplu devotat din capitolul precedent, au
descoperit acest lucru printr-o idee care i-a venit lui Paul într-o perioadæ
de rugæciune øi meditaflie serioasæ. I se pærea cæ el øi un întreg grup de
lucrætori în domeniul evanghelizærii cultivau un ogor. Era un ogor atât de
mare încât nu-l puteai cuprinde cu ochii. El øi colegii lui erau foarte grijulii
în a cultiva terenul înarmafli cu… lingurifle. Exact! Cu lingurifle. Cu ochii
minflii putea vedea întreaga scenæ øi parcæ-L auzea pe Domnul chemându-l,
rugându-l sæ lase aceastæ muncæ zadarnicæ spunând: “Hai Paul, o sæ te
învæfl sæ foloseøti tractorul.”

Prietene, la aceasta ne cheamæ Domnul în acest capitol. A sosit timpul
sæ învæflæm cum sæ conducem tractorul, sæ pornim motorul øi sæ bægæm în
prizæ aparatura.

Deci, CUM facem toate astea? De unde începem?
Toatæ lumea speræ, doreøte, presupune cæ viafla pe care a dus-o pânæ

acum este doar o umbræ a ceea ce este sau ar trebui sæ fie dreptul nostru de
copii ai lui Dumnezeu. Biblia promite cu tærie biruinflæ øi pace interioaræ
pentru creøtin øi totuøi cât de puflini sunt aceia care reuøesc sæ o gæseascæ.
Acest lucru se întâmplæ pentru cæ eul dominæ vieflile, deciziile øi chiar øi

Trecând dincolo
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emofliile noastre. Putem pretinde cæ Hristos este Domn peste vieflile noastre,
dar adeværul este cæ, deøi Îi cerem deseori ajutorul, Îi legæm mâinile pentru
cæ nu-L læsæm sæ preia controlul.

Creøtinii din ziua de azi dau pe faflæ adeværata lor atitudine faflæ de
Dumnezeu prin metode expresive din punct de vedere cultural, cum ar fi
autocolantele. Unul foarte cunoscut suna cam aøa: “Dumnezeu este
copilotul meu”. Acesta este modul în care ne raportæm la El. Copilotul
ajutæ cæpitanul, urmeazæ ordinele acestuia, dar nu i se oferæ niciodatæ
control total. Noi doi trebuie sæ înflelegem cæ pânæ nu renunflæm la aceastæ
pretenflie de a conduce, eøecul va continua sæ ne bântuie. Deci, sæ studiem
împreunæ câteva modalitæfli de a depæøi starea actualæ pentru a ne îndrepta
spre ceva mai bun în sens practic.

În fiecare dimineaflæ primul øi cel mai important lucru pe care trebuie
sæ-l fac este sæ mæ predau lui Dumnezeu øi sæ accept planul Sæu pentru
viafla mea. Aceasta înseamnæ cæ aleg de bunævoie sæ predau altuia – adicæ
lui Dumnezeu – controlul asupra fiecærui aspect al vieflii mele. Ce înseamnæ
aceasta? Înseamnæ cæ trebuie sæ supun fiecare alegere, gând øi sentiment
controlului lui Dumnezeu. Apoi, aceastæ predare trebuie pæstratæ pe tot
parcursul zilei prin influenfla Duhului Sfânt asupra minflii mele.

Ne este atât de uøor sæ acceptæm acest lucru ca teorie, dar în viafla de
zi cu zi sunt o græmadæ de lucruri care ne distrag atenflia. Satana este un
expert al certurilor øi al conflictelor care ne stimuleazæ interesele øi ne
aflâflæ mintea. Câteodatæ pare cæ suntem cu totul inconøtienfli pentru cæ
facem mereu aceleaøi greøeli øi cædem în aceleaøi capcane. Putem depæøi
aceastæ situaflie numai atunci când Îi permitem lui Dumnezeu sæ ne salveze
din aceste capcane.

Mai demult am avut un prieten. Fæcuseræm multe unul pentru altul.
Ne înflelegeam foarte bine, dar la un moment dat s-a întors împotriva mea
øi a început sæ spunæ minciuni despre mine. În scurt timp s-au ræspândit
tot felul de zvonuri bazate pe aceste neadeværuri. M-a durut foarte tare øi
eram tentat sæ fiu mânios pentru cæ fusesem trædat. Dumnezeu mi-a vorbit
prin Duhul Sæu øi mi-a cerut sæ-I dau Lui toate aceste sentimente øi sæ-L
las pe El sæ le poarte. Este greu sæ renunfli la ræni øi sæ I le dai Lui sæ le
poarte, dar este calea cea mai siguræ spre fericire. Cu toflii ne-am ataøat de
astfel de sentimente cu care ne chinuim mintea mereu øi mereu. E ca un
bulgære care, rostogolit prin zæpadæ, devine din ce în ce mai mare pânæ
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când ia proporflii fantastice. Cât de bine ar fi dacæ ne-am debarasa imediat
minflile de aceste sentimente înainte ca ele sæ capete o greutate insuportabilæ
øi sæ ne zdrobeascæ sufletul øi spiritul, læsându-ne triøti øi deprimafli.

Predarea continuæ a tuturor acestor sentimente, gânduri øi acfliuni,
aduce eliberare în viafla de creøtin. Putem spune cæ suntem cu adeværat ai
Lui, atunci când suntem pe deplin predafli, îndeplinind în fiecare clipæ tot
ceea ce ne cere Dumnezeu. Atâta timp cât continuæm sæ creøtem în har øi
sæ ræmânem predafli, menflinem scumpa prietenie cu Dumnezeu. Atunci
când Dumnezeu ne cere ceva, iar noi spunem NU, în loc sæ ne consacræm,
trecem aproape imperceptibil de la o viaflæ condusæ de Duhul Sfânt la una
condusæ de EU.

Se spune cæ o imagine transmite mai mult decât o mie de cuvinte, aøa
cæ, dafli-mi voie sæ væ aræt una care înfæfliøeazæ douæ zile din viafla prietenului
øi coautorului meu, Tim Canuteson.

În munflii Pennsylvaniei luna noiembrie este un anotimp schimbætor
cu vânturi aprige care alterneazæ cu perioade mai temperate. Ploaia øi
zæpada se unesc ca øi cum aceste douæ fenomene ale naturii ar fi confuze.
Am fost acolo în noiembrie øi nu este anotimpul cel mai prielnic sæ te
apuci sæ spargi perefli ca sæ pui uøi noi, dar uneori astfel de situaflii sunt
inevitabile. Iatæ ce povesteøte Tim:

“Uøile sosiseræ cu câteva sæptæmâni înainte dar programul de lucru nu
mi-a permis sæ pun o zi deoparte decât foarte târziu spre sfârøitul lunii.
Era marfli dimineaflæ øi øtiam cæ pentru a rezista zbuciumului acelei zile
trebuia sæ mæ consacru Domnului, dar nu mæ simfleam “neconsacrat,” iar
urgenfla problemelor ce-mi stæteau înainte mæ forfla sæ mæ græbesc. Aøa-i
viafla, ne græbeøte tot timpul, pretinde sæ-i oferim toatæ atenflia øi ne
constrânge sæ acflionæm færæ sæ ne dea timp de gândire înainte. Am cedat
cererilor vieflii. În loc sæ-mi iau timp suficient øi sæ mæ asigur cæ sunt cu
totul predat Domnului în acea dimineaflæ, timpul personal cu Dumnezeu a
fost pe fugæ, dupæ care am plecat sæ plætesc uøa.

Sigur cæ nu eram complet neascultætor faflæ de Dumnezeu, dar nici
împæcat cu El nu eram. O voce tæcutæ mæ tot cicælea øi punea la îndoialæ
cæile mele – acflionam færæ îndrumarea lui Dumnezeu. La început mi-a
vorbit despre faptul cæ am scurtat timpul petrecut cu Dumnezeu, dar eu
øtiam una øi bunæ: “Dacæ începi repede, termini repede”. În sufletul meu
øtiam cæ încerc sæ mæ mulflumesc în prezent cu experienflele din trecut.

Trecând dincolo
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Aveam multe lucruri de fæcut, øi sæ-mi irosesc timpul meu preflios øi atât
de limitat (pentru cæ aøa mi se pærea) pe un devoflional care-fli ia o græmadæ
de timp, pur øi simplu nu se potrivea cu programul meu pentru ziua aceea.
Dumnezeu încerca sæ mæ ajute, sæ-mi îndrume paøii în timpul zilei, dar eu
nu eram dispus sæ mæ las condus.”

Tim este ca mulfli dintre noi. Dacæ nu trecem în mod voit de partea lui
Dumnezeu, suntem predispuøi sæ cedæm voinflei personale. În timp ce prima
alegere de dimineaflæ, refuzul cælæuzirii lui Dumnezeu, îi pærea ceva
neînsemnat, nu øtia cæ acest lucru dædea naøtere unui obicei.

“Urmætoarea alegere a venit dupæ ce am terminat mæsurætorile. Am
særit peste micul dejun ca sæ câøtig ceva timp øi sæ pot pleca la depozitul
de cherestea mai repede. În timp ce conduceam maøina, aceeaøi voce
tæcutæ continua sæ-mi vorbeascæ. Mesajul a fost foarte ræu primit. “Ar
fi trebuit sæ iei un mic dejun normal”, dar am început sæ caut argumente
care sæ înæbuøe de tot acea voce. Nu-mi place mâncarea de la micul
dejun, mai ales cerealele integrale, aøa cæ nu mi-a fost greu sæ gæsesc
argumente.

Dupæ ce am fæcut rost de cele necesare, am scos uøile vechi øi am dat
peste ceva neprevæzut în planurile mele. Uøile noi nu se potriveau cu
tocurile vechi, deci trebuia sæ schimb tocurile. Bineînfleles cæ nu aveam
materialul potrivit pentru o astfel de acfliune, aøa cæ m-am dus sæ caut. Mæ
simfleam presat de timp din cauza acestei noi probleme.

Întors acasæ am înlæturat tocul vechi øi am pus altul nou, descoperind
totodatæ cæ am uitat sæ iau cuiele potrivite pentru acest nou proiect. M-am
întors la magazin pentru a treia oaræ în acea dimineaflæ. Prima datæ m-am
dus la øase dimineafla. Acum era ora 11:30 dimineafla øi bæteam pasul pe
loc. Pierdusem aproape toatæ dimineafla. Au urmat geamurile de la uøi,
care nu au fost tocmai cele mai uøoare lucruri pe care le-am asamblat
vreodatæ. Mi-a luat o oræ sæ asamblez pærflile care formau tocul øi sæ le
prind la capete. Acum trebuia sæ nivelez uøa de la intrare øi sæ ølefuiesc
tocurile ca sæ se potriveascæ perfect.

Când am pus tocul la locul lui, am descoperit o nouæ problemæ: m-am
trezit cu douæ nivele, unul mic øi unul mare. Partea de sus a tocului era
prea micæ øi astfel uøa nu se încadra, iar partea de jos era prea mare øi uøa
nu putea fi prinsæ de toc. Aøa cæ, în timp ce ceasul ticæia trecerea
momentelor preflioase, m-am întors la magazinul de unelte ca sæ cumpær o
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cumpænæ de mærime medie. În tot acest timp deveneam din ce în ce mai
agitat. La magazin am primit o veste îngrozitoare: se apropia zæpada… øi
încæ repede. Acum chiar cæ trebuia sæ mæ græbesc. Situaflia devenea din ce
în ce mai enervantæ.

Tocul era în sfârøit nivelat øi am trecut la montarea uøii. Øi aceasta
m-a necæjit pentru cæ a trebuit sæ fac multe modificæri. Soflia øi copiii mæ
aøteptau cu masa pusæ, dar le-am spus sæ mænânce færæ mine pentru cæ
trebuia sæ-mi termin proiectul. O voce læuntricæ mæ avertiza clar øi ræspicat
cæ nu eram pe drumul cel bun. Eul punea stæpânire pe mine puflin câte
puflin. Domnea o stare de nervozitate øi eram supærat pe familie cæ mânca
færæ mine în timp ce eu lucram, deøi fusese alegerea mea.

Tocmai terminasem de montat øi strângeam mânerul când soflia a venit
la mine øi mi-a pus o întrebare foarte simplæ:

“Dragæ, de ce nu ai dat jos ornamentele din partea interioaræ a uøii?”
Nu o fæcusem pentru cæ aceastæ uøæ era puflin mai micæ decât cea

veche øi puteam lucra færæ ca ornamentele sæ mæ încurce, în plus, urmau
sæ fie înlocuite cu unele noi. Julie mi-a pus de mai multe ori aceastæ
întrebare, dar de fiecare datæ îi ræspundeam foarte evaziv:

“Nu te îngrijora în privinfla asta!”
Problema este cæ ea nu øtia cæ aveam de gând sæ le înlocuiesc cu

ornamente noi øi se temea cæ le stric. Mi-am pierdut cumpætul din cauza
întrebærilor ei øi am spus:

“Bine, dacæ vrei sæ dau jos amærâtele alea de ornamente ca sæ vezi ce
urât e færæ ele, o sæ le dau jos!”

Øi le-am dat jos. A încercat sæ-mi explice, øi chiar s-a gândit cæ poate
îmi dædeam øi eu seama cæ e o neînflelegere, dar eram frustrat øi obosit.

Uøa nouæ era puflin mai micæ decât cea veche øi astfel ornamentele
vechi nu se potriveau cu cele noi, aøa cæ m-am dus din nou la magazin ca
sæ cumpær materialul potrivit. Era al cincilea drum în ziua aceea øi în total
ar fi cam patruzeci øi cinci de kilometri! Era uøor sæ fac rost de tot ce
aveam nevoie pentru cæ aveau de toate, dar dupæ atâtea drumuri vânzætorul
a început sæ se uite cam ciudat la mine. M-am gândit cæ, în cazul în care
mai fac un drum, va trebui sæ mai cumpær unelte øi din alt domeniu.

Ajuns acasæ am astupat gæurile cu clei. Era frig. Soarele apusese, iar
vântul sufla puternic dinspre Canada. Aerul era înflepætor øi purta cu el un
miros de zæpadæ. Acum mæ puteam relaxa pentru cæ totul avea sæ se încheie
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cu ultimele douæ tæieturi øi câteva cuie. Nu mai aveam probleme. Uøa
avea sæ fie foarte rezistentæ la frig.

“Tatæ, e timpul de pærtæøie al familiei,” strigæ Ellen de la o fereastræ
de sus.

În fiecare searæ petrecem timp împreunæ distrându-ne, citind, jucându-ne
øi bucurându-ne cu toflii în familie. Nimic nu trebuia sæ ne deranjeze.

“Bine,” i-am ræspuns în timp ce bæteam ultimele cuie.
Acum aveam timp pentru familie pentru cæ nu mai eram presat de

nimic øi lucrul era pe terminate. M-am uitat spre fereastra ei, am dat din
cap aprobator øi m-am întors la treabæ ca sæ dau ultima lovituræ de ciocan.
Acest lucru mi-a distras atenflia øi mi-am dat cu ciocanul peste deget.

Am strâns cât am putut de tare degetul lovit øi dansam încolo øi încoace
prin întuneric, executând ceva ce trebuie sæ fi semænat cu dansul
ræzboinicilor indieni. Am intrat în casæ clætinându-mæ øi gemând, iar fiica
mea Ellen, cæreia cu câteva momente înainte îi ræspunsesem frumos, m-a
întrebat:

“Ai pæflit ceva, tati?”
Mæ durea ræu de tot. Nu era accidentul tipic în care îfli dai din greøealæ

peste deget cu ciocanul când nu nimereøti cuiul. Nu! Când a avut loc
impactul flineam uøa øi særacul deget nu a avut cum sæ se dea la o parte ca
sæ se fereascæ din calea ciocanului. Începea sæ se învinefleascæ øi se umfla
rapid. Nici nu mai încæpea îndoialæ cæ era rupt. Simfleam cum se miøcæ
osul.

Doar într-o astfel de crizæ îfli dai pe faflæ adeværatul caracter, iar eu
încurajasem toatæ ziua voinfla personalæ. Acum mæ sæturasem.

“Cum adicæ?” am zbierat. “Cât de proastæ pofli sæ fii sæ pui o întrebare
aøa stupidæ?”

Apoi m-a întrebat soflia:
“fii-ai dat peste deget?”
Încerca sæ mæ consoleze, dar eu am izbucnit în forflæ:
“Aha, acuma øtiu de la cine învaflæ sæ punæ întrebæri atât de inteligente.”
Pierdusem o zi. Terminasem proiectul, dar eram conøtient cæ avea

sæ-mi ia câteva zile sæ repar stricæciunile fæcute. Mæ refer atât la deget cât
øi la relafliile cu familia mea. Cum stæteam acolo øi mæ simfleam oribil,
mi-am adus aminte de o altæ zi în care am lucrat pentru un alt proiect, dar
lucrurile au stat cu totul altfel.
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Ca øi în ziua în care am montat uøa, mæ bucuram de o zi liberæ de la
serviciu, cel puflin pânæ la miezul nopflii când spitalul avea nevoie de mine.
Îmi plænuisem sæ pun lucrurile la punct prin curte. Vremea era potrivitæ
pentru astfel de activitæfli în aer liber. M-am trezit devreme. Luptându-mæ
cu dorinfla de a mæ culca la loc, am ieøit din cameræ øi pæøeam tiptil prin
casa încæ adormitæ. Dinspre camerele copiilor nu se putea auzi decât sunetul
lin al respirafliei liniøtite, øi totuøi nu-mi puteam da seama ce m-a trezit.
Deodatæ, am auzit un zgomot pe veranda din fafla casei. Am aprins lumina
øi am putut vedea trei vizitatori care aduceau foarte bine cu niøte copii pe
care i-ai prins cu mâna în cutia cu bomboane. Trei fefle mascate mæ priveau
în timp ce øase læbufle stæteau deasupra bolului cu mâncare pe care-l læsæm
în fiecare searæ pentru ratoni. Dându-øi seama cæ nu aveam de gând sæ-i
deranjez, au continuat sæ mænânce, luptându-se fiecare sæ ia cât mai mult.
Le-am admirat ciudæfleniile o vreme, dar mi-am dat seama cæ nu mæ trezise
ciondæneala lor.

Nu pot explica cum poate Dumnezeu sæ fie alæturi de mine øi în acelaøi
timp sæ fie alæturi øi de tine, dar aøa este. El era Cel care mæ chemase øi
aøtepta, ca un prieten secret, sæ mæ întâlneascæ. Dorea sæ toarne putere din
puterea Sa peste mine pentru ziua ce-mi stætea în faflæ øi avea nevoie doar
de cooperarea mea. Am luat cartea din care citisem în fiecare dimineaflæ
pentru a-mi îndruma gândurile, dar tot ceea ce-mi doream era sæ fiu în
comuniune cu Dumnezeu øi cartea a ræmas deschisæ, dar necititæ în fafla
mea. Am petrecut un timp tainic de introspecflie. Minutele trecuræ unul
câte unul øi la un moment dat mi-am dat seama cæ trecuseræ câteva ore.
Trei dimineafla se transformase pe nesimflite în cinci øi era vremea sæ-mi
trezesc soflia.

În timp ce mæ îndreptam spre dormitor, am putut observa primele
raze ale dimineflii care conturau coroanele pomilor. Væzând-o cum doarme
liniøtitæ, am îmbræfliøat-o uøor, uøurându-i trezirea. Erau atâtea lucruri pe
care voiam sæ i le spun, sæ-i aræt, sæ vizitæm, dar am simflit cæ nu era
momentul. În ciuda dorinflei mele de a mæ bucura de compania ei o voce
se împotrivea acestor impulsuri. În aceastæ voce liniøtitæ øi tæcutæ am auzit
chemarea lui Dumnezeu care se adresa inimii mele spunând: Are nevoie
de timp ca sæ se trezeascæ. Are nevoie sæ petreacæ un timp special cu
Dumnezeu. Are nevoie de timp pentru ca sæ se pregæteascæ pentru aceastæ
zi. Nu eram de acord cu ceea ce-mi cerea Dumnezeu, dar am înfleles cât de
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înflelept este acest gând, aøa cæ am renunflat la dorinfla mea øi am acceptat-o
pe a Domnului.

Nu mæ simfleam ca un învingætor atunci când m-am întors în sufragerie.
Træiam dupæ principii øi nu dupæ sentimente, iar sentimentelor øi emofliilor
nu le plæceau ideea de lepædare de sine pe care o cere Dumnezeu dacæ
vrei sæ-L urmezi cu adeværat.

De îndatæ ce m-am aøezat sæ citesc din carte, am auzit sunetul unor
paøi mærunfli øi un cap umflat de somn îøi croia drum spre poala mea. Era
atât de cald øi de moale în pijamaua pe care i-o fæcuse mama lui, aveam
senzaflia cæ mângâi un animal cald øi pufos.

Fiul meu a fost dintotdeauna o provocare pentru mine. Este încæpæflânat
øi iute, dar este øi deøtept, chiar mult prea deøtept øi asta nu este întotdeauna
spre binele lui. Se enerveazæ repede când mintea vrea sæ realizeze lucruri
pe care corpul sæu mult prea mic nu le poate realiza. Pe scurt, ne asemænæm
supærætor de bine. Când alege sæ se supunæ lui Dumnezeu øi sæ fie ascultætor
de pærinfli este cel mai dulce dintre copii. Când alege sæ fie neascultætor
poate sæ te scoatæ din minfli!

În timp ce-l flineam în brafle simfleam cum mæ încearcæ un sentiment
de împotrivire. Soflia abia se trezise, iar eu îmi terminasem studiul, aøa cæ
era responsabilitatea mea sæ-mi ajut fiul sæ se apropie de Dumnezeu. Încæ
nu putea citi bine, aøa cæ îi citeam eu, dar aceasta însemna sæ fac mai mult
decât sæ-i spun o povestire din Biblie. Trebuia sæ-l apropii de Isus øi sæ-i
prezint problema ascultærii într-un mod cât mai practic øi cât mai pe
înflelesul sæu. De foarte multe ori îi vorbesc despre cât de dispus este
Dumnezeu sæ ia de la noi sentimentele pe care nu le dorim: temeri, supæræri
øi mânie. Trebuie sæ-i aræt creøtinismul ca fæcând parte din cæmin, sæ-l
vadæ ca ceva ce influenfleazæ pe mama øi pe tata în fiecare zi. De obicei
soflia mea, Julie, este cea care-l ajutæ øi-l îndrumæ spre Dumnezeu unde
copilul nostru cel næzdrævan este modelat øi cizelat. Cu siguranflæ cæ unul
dintre cele mai mari privilegii în viafla de creøtin este sæ-fli îndrumi copiii
cætre Dumnezeu øi sæ-i învefli ce înseamnæ sæ pui creøtinismul în practicæ.
Problema este cæ nu-i putem învæfla cum sæ fie ascultætori dacæ noi înøine
nu suntem.

În timpul rugæciunii i-am cerut lui Dumnezeu cu toatæ seriozitatea sæ
ne ofere o inimæ curatæ øi o minte înfleleaptæ. Aveam nevoie sæ mæ predau
din nou Domnului, iar El a fæcut exact ce a promis: mi-a luat sentimentele
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negative øi dupæ acele minute petrecute împreunæ ne-am simflit întærifli pentru
întreaga zi. Eram predafli lui Dumnezeu øi gata sæ ascultæm de El indiferent
ce ne cerea. Este foarte important sæ începem fiecare zi în acest mod pentru
cæ este o decizie pe care trebuie sæ o iei de fiecare datæ, în fiecare zi.

Dupæ cum bine vezi, dimineafla se petrec foarte multe în casa noastræ
øi de fiecare datæ a trebuit sæ aleg în mod repetat sæ ræmân predat Domnului.
Dupæ ce am terminat, fiul meu s-a îmbræcat øi øi-a fæcut patul. Era aproape
øapte. Toatæ familia se bucuræ atunci când pregætesc eu micul dejun. Copiii
numesc asta: “mic dejun a la tati”. Asta nu înseamnæ cæ soflia mea este
leneøæ în bucætærie, dar are foarte multe lucruri de fæcut øi cum nu prea are
timp, pregæteøte cu multæ dragoste lucruri mai simple, adicæ: cereale cu
lapte, pâine præjitæ øi fructe. Mie îmi plac mult clætitele exotice, turtele,
merele coapte øi altele de acest gen, care sunt delicioase, dar îfli iau mult
mai mult timp pentru a le pregæti. Væzând-o pe Julie cæ se îndreaptæ spre
baie, mi-am dat seama imediat cæ micul dejun îmi aparflinea. Nu mæ
deranjeazæ pentru cæ îmi place sæ gætesc øi avantajul este cæ pot gæti exact
ce poftesc.

Dupæ micul dejun deja mæ gândesc sæ plec la treburile mele dar deøi
nu spune nimic, o væd pe Julie cât este de îngrijoratæ de pregætirea copiilor
øi de treburile casnice. Imediat un gând îmi apare øi øtiu cæ nu îmi aparfline:
Tim, strânge masa øi spalæ vasele în locul sofliei tale.

Nu voiam s-o fac. Nu aveam asta în plan, dar m-am conformat, iar
Julie s-a øi dus sæ pregæteascæ cele necesare pentru lecfliile copiilor înainte
ca aceøtia sæ-øi termine îndatoririle. Ambii copii începuseræ lecfliile înainte
ca eu sæ le spun cæ ies afaræ la treburile mele. A fost de ajuns o singuræ
privire spre birou ca sæ-mi dau seama cæ Julie calcula cheltuielile. Cu
siguranflæ voia sæ le plæteascæ în acea dimineaflæ. Ne place sæ facem bilanflul
cheltuielilor împreunæ, sau, mai bine spus, sofliei mele îi place sæ facem
acest lucru împreunæ dar nici mie nu-mi displace pentru cæ dacæ o las pe
ea, nu mai înfleleg unde se duc banii.

Eram gata sæ plec afaræ ca sæ pun la punct proiectul meu, dar iaræøi am
simflit cæ trebuie sæ-mi pun dorinflele mele deoparte øi sæ ajut la bilanfl.
Dupæ ce am terminat de fæcut bilanflul a apærut o altæ problemæ. Ambii
copii aveau nevoie de îndrumæri pentru urmætorul curs, dar Julie trebuia
sæ predea la fiecare în parte. Din nou am fost chemat de aceeaøi voce sæ
pun deoparte problemele mele øi sæ pun familia pe primul loc. M-am
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trezit predând foneticæ – materie la care nu mæ pricepeam deloc. Probabil
râdefli pentru cæ auzifli un scriitor spunând asta, dar flin sæ væ spun cæ în
øcoalæ nici nu øtiam cæ fonetica studiazæ sunetele!

Terminând cu predatul m-am întors la taxe. Dupæ ce Julie øi cu mine
le-am sortat øi plætit, am pregætit niøte pachete pentru poøtæ. Væzând cæ
soflia încæ avea o græmadæ de lucruri de fæcut am simflit îndemnul sæ o
ajut. M-am oferit sæ pregætesc masa de prânz. Când am terminat de gætit,
copiii terminaseræ lecfliile øi fiecare se ocupa de îndatoririle lui pentru
acea dupæ amiazæ. Câteva pachete erau pregætite pentru a le duce la poøtæ,
aøa cæ m-am græbit sæ ajung cu ele înainte sæ se închidæ. Întors acasæ am
petrecut un timp special cu familia bucurându-mæ de persoanele deosebite
alæturi de care am fost binecuvântat sæ træiesc.

Partea cea mai ciudatæ este cæ am descoperit cæ întreaga mea atitudine
se schimbase. În dimineafla acelei zile fusese foarte greu sæ-i pun pe cei
din jur pe primul loc øi ideile mele pe al doilea, dar acum totul mergea
mult mai uøor. De obicei soflia îmi maseazæ picioarele seara, dar de aceastæ
datæ eu eram cel care le masam pe ale ei. Dupæ ce s-au culcat copiii mi-am
særutat soflia înainte de a adormi. Sosise momentul despærflirii. Trebuia sæ
doarmæ, iar eu trebuia sæ plec la spital pentru schimbul de noapte. Nu
fæcusem nimic din ceea ce plænuisem pentru acea zi. Cu toate acestea
aveam sufletul împæcat cæ ziua nu pærea sæ fi fost pierdutæ deloc. Ne-am
særutat, iar ea a devenit serioasæ:

“Øtii, când væd felul în care te predai lui Dumnezeu, pot sæ trec øi eu
peste probleme mult mai uøor.”

I-am mângâiat pærul, am învelit-o cu un colfl al pæturii øi am stins
lumina la plecare. Îndreptându-mæ spre hol mæ gândeam la cuvintele ei øi
la evenimentele acelei zile. Toatæ ziua nu fæcusem nimic din ce mi-am
propus, cu toate acestea nu-mi amintesc sæ fi træit o zi mai fericitæ.

Alegerea conteazæ, gândeam eu în timp ce degetul zvâcnea de durere.
Îndrumarea lui Dumnezeu fusese aceeaøi în ambele zile. Diferenfla consta
în felul în care am abordat-o. Ieri, când montam uøile, de ce au fost atât de
pripite alegerile mele? Pentru cæ nu m-am supus voinflei lui Dumnezeu,
pentru cæ nu am læsat eul sæ moaræ øi pentru cæ nu i-am pus pe cei din jur
pe primul loc. Acesta este motivul pentru care am pierdut o zi. Fie ca
Dumnezeu sæ-mi ofere înflelepciunea sæ pot vedea ce reprezintæ cu adeværat
alegerile egoiste: inamicul fericirii øi al pæcii din viafla mea.”
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Vedefli, mintea omului este ca un site de Internet. Creezi o paginæ
Web øi tofli doritorii îfli pot vizita pagina. Fiecare vizitæ este consideratæ o
accesare, iar popularitatea paginii se mæsoaræ în funcflie de numærul de
accesæri. Dar tu? De câte ori eøti accesat de Dumnezeu în fiecare zi? Ai
vrea o statisticæ sau fli se pare mult prea deprimant sæ realizezi de câte ori
a încercat Dumnezeu sæ te determine sæ “stochezi” informaflii vitale, iar tu
ales sæ-I ignori mesajul? Am vorbit cu sute de oameni ca tine. Te simfli
frustrat încercând sæ duci o viaflæ de creøtin. Eøti descurajat øi vrei sæ renunfli
dar existæ o speranflæ. Aceastæ speranflæ o gæseøti atunci când experimentezi
ceea ce stæ scris în Efeseni 2:8: “Cæci prin har afli fost mântuifli, prin
credinflæ. Øi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu”.

Ce este harul lui Dumnezeu? Nu væ voi oferi o explicaflie teologicæ, ci
iatæ analiza mea practicæ øi realistæ. Dupæ aproape douæzeci de ani de
studiu øi de experienflæ am ajuns sæ definesc harul lui Dumnezeu astfel:
harul este prezenfla continuæ a lui Dumnezeu alæturi de mine în fiecare
clipæ a vieflii mele. Harul lui Dumnezeu cautæ permanent sæ mæ cucereascæ,
sæ mæ implore, sæ mæ cheme pentru cæ vrea sæ mæ salveze de pericolul
egoismului din suflet. Chiar aici øi acum Dumnezeu doreøte sæ mæ îndrume,
sæ mæ însofleascæ øi sæ-mi dea putere ca sæ fiu renæscut øi salvat. Dumnezeu
este cu mine øi-mi va aræta cum sæ ies din toate încurcæturile.

Hai sæ discutæm mai pe larg despre acest “dar divin”. Dacæ cineva
îmi oferæ un cadou, am fæcut ceva sæ-l obflin? Nu! E gratis! E al meu.
Tot ce trebuie sæ fac este sæ-l accept øi sæ-l deschid. Am vreun rol în
aceastæ acfliune? Da. Ce s-ar întâmpla dacæ aø lua cadoul frumos cu
ambalaj strælucitor, panglicæ, fundæ øi nu l-aø deschide niciodatæ, nu
l-aø lua cu mine acasæ øi nu l-aø folosi? Mi-a fæcut vreun bine? Nu!
Sigur cæ nu!

Dar mai existæ un aspect al cadourilor. Ai deschis vreodatæ un cadou
de la un prieten bine intenflionat sau membru al familiei øi a trebuit sæ-l
întrebi cu toatæ sinceritatea: “Asta ce mai e?” Mulfli dintre noi au trecut
printr-o astfel de experienflæ øi probabil cæ aici putem gæsi un indiciu de ce
darul divin al harului ræmâne adesea nedesfæcut øi neapreciat. Dumnezeu
oferæ gratuit acest dar, adicæ îndrumare fiecærui bærbat, femeie øi copil.
Dar alegând sæ ne conducæ voinfla noastræ în locul voinflei lui Dumnezeu,
øi repetând aceastæ experienflæ an de an, ne-am format în a ignora darul
Domnului pentru cæ pur øi simplu nu-i mai recunoaøtem valoarea.
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Salvarea omului este fæcutæ din douæ pærfli. Prima parte este harul. În
punerea în practicæ a acestor principii vom vedea cæ harul este întotdeauna
pe primul loc, întotdeauna precede gândurile, vorbele øi faptele noastre.
Harul este partea lui Dumnezeu øi întotdeauna este pe primul loc.

Credinfla este partea noastræ øi este întotdeauna pe locul doi. Exercitarea
credinflei este întotdeauna la timpul prezent, inseparabil legatæ de un verb
de acfliune. În Evrei capitolul 11, Pavel trece în revistæ persoanele care au
realizat ceva prin credinflæ. “Prin credinflæ Noe… a construit o arcæ pentru
a-øi salva familia. Prin credinflæ Avraam… s-a dus chiar dacæ nu øtia unde
se duce. Prin credinflæ Moise… a pæræsit Egiptul færæ sæ se teamæ de mânia
faraonului” (versetele 7-27). Pavel vorbeøte de asemenea øi de credinfla
lui Ghedeon, Barac, Samson, Iefta, David, Samuel øi a profeflilor, care
prin credinflæ au cucerit împæræflii, au fæcut dreptate øi au câøtigat ceea ce li
se promisese; au închis gura leilor” (versetele 32,33). Credinfla este
ræspunsul pe care-l oferim harului divin în orice clipæ øi în orice loc.
Credinfla este alegerea pe care o fac de a da ascultare glasului divin în
orice moment al vieflii printr-o strânsæ legæturæ cu Dumnezeu.

Cu câteva ierni în urmæ, în timp ce conduceam maøina pe strada North
Fork, m-am lovit de un bloc de gheaflæ. Conduceam cu vitezæ mare, iar
maøina a derapat oprindu-se în acel zid de zæpadæ. Chiar dacæ maøina
mea avea tracfliune pe toate roflile, mi-a fost foarte greu sæ ies de acolo.
Din fericire, un camion trecea pe acolo øi l-am rugat pe øofer sæ mæ scoatæ
din øanfl. “Am cablu de tractare”, i-am spus. “Pofli sæ mæ scofli de aici?”

A fost de acord øi m-a scos în câteva minute. Eram foarte fericit dar
nu am spus: “Uau! Ce cablu!” Ci am spus: “Uau! Ce maøinæ!”

Credinfla este ca acel cablu. Nu are nici o putere în sine dacæ nu mæ
leagæ de o sursæ de putere mai mare. Acelaøi lucru este valabil øi pentru
viafla de creøtin. Sunt multe metode prin care oamenii pot mima credinfla,
dar adeværata credinflæ este cea simplæ care ne conecteazæ la adeværata
Sursæ de putere.

Poate cæ acest concept poate fi simplificat dacæ privim la cele trei
elemente din care este compus. Majoritatea oamenilor gândesc despre
credinflæ cæ ar fi încredere. Nu este greøit, dar este incomplet. Credinfla
este încredere, dar încrederea este doar o parte a credinflei. Mulfli au impresia
cæ au credinflæ tocmai pentru cæ au încredere. Dar încrederea nu ne face
creøtini. Doar pentru cæ avem încredere nu înseamnæ cæ suntem convertifli,
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nu înseamnæ cæ ne vom purta cum se cuvine cu soflii sau sofliile noastre. A
crede nu înseamnæ cæ nu mai suntem ræi. “Chiar øi demonii cred øi
se-nfioaræ.”

Vedefli, încrederea nu este completæ prin sine însæøi. Pentru ca
încrederea sæ aibæ valoare realæ în vieflile noastre, trebuie sæ ne predæm
harului lui Dumnezeu, voinflei Sale øi sæ fim dispuøi sæ facem tot ceea ce
ne cere. Din pæcate, nu împletim încrederea cu predarea de sine, ci suntem
conduøi de sentimente sau emoflii, øi din aceastæ cauzæ avem necazuri.

Pe scurt, încrederea asiguræ motivaflie acfliunilor noastre, în timp ce
predarea este o alegere conøtientæ de a ne supune voinflei lui Dumnezeu.
Motivarea øi predarea sunt vitale, dar încæ lipseøte elementul de bazæ care
poate face ca aceastæ experienflæ sæ fie veritabilæ. Acest element este
dependenfla. Numai atunci când alegerea noastræ este de a fi dependenfli
de Dumnezeu, El poate lucra pentru noi øi prin noi.

Aceasta este problema multora care doresc din toatæ inima sæ devinæ
creøtini, dar nu au o experienflæ adeværatæ cu Dumnezeu. Atunci când ne
apropiem de Dumnezeu ne dæm seama cæ El doreøte sæ ne cælæuzeascæ
prin harul Sæu minunat. Cine n-ar dori o cælæuzire atât de intimæ? Dar în
ciuda dorinflei noastre ræmânem lipsifli de putere prin simplul fapt cæ nu
ne-am dezvoltat abilitatea de a ræmâne în permanenflæ dependenfli de
Dumnezeu øi nu I-am permis sæ lucreze în sufletele noastre, “atât voinfla
cât øi înfæptuirea”.

Atunci când o persoanæ suferæ un traumatism locomotor are nevoie
de îngrijire deosebitæ pentru a putea redobândi abilitæflile de a desfæøura
activitæfli zilnice cum ar fi sæ se spele, sæ mænânce øi sæ se îmbrace. Nici
un pacient nu reuøeøte sæ redobândeascæ aceste calitæfli dacæ nu depune
efort timp îndelungat. Tot aøa nu putem învæfla activitæflile unei viefli de
creøtin færæ sæ ne luptæm cu obiceiurile noastre împæmântenite.

Nu te simfli descurajat dacæ îfli este greu sæ treci de la viafla cu care
te-ai obiønuit la viafla pe care fli-o doreøti! Activitæflile din aceastæ carte
sunt exerciflii terapeutice. Îfli va lua mult timp sæ învefli cum sæ asculfli
glasul Domnului øi încæ øi mai mult timp sæ devii dependent de acesta.
Independenfla faflæ de Dumnezeu este cel mai mare blestem al vieflii mele,
ca øi al vieflii tale. Este zestrea ereditaræ øi cunoøtinflele dobândite pânæ la
un moment dat, dar asta nu înseamnæ cæ nu ne putem elibera de aceastæ
stare de neputinflæ. Cu siguranflæ vei avea momente de cædere. Nu renunfla.

Trecând dincolo
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Dumnezeu fægæduieøte cæ Cel care a început lucrarea cea bunæ în tine o
va duce la bun sfârøit. Aøa cæ, mergi înainte în aceastæ reînnoire a vieflii,
fiind încrezætor cæ Domnul îøi va îndeplini fægæduinfla!

Problema este cæ în aceastæ lume a pæcatului ne-am obiønuit sæ privim
dependenfla într-un mod cu totul greøit. Copiii adulfli care încæ mai sunt
dependenfli de pærinfli sunt privifli cu dezgust.T imp de peste patruzeci de
ani femeile au fost încurajate sæ urascæ ideea de dependenflæ. Adolescenflii
sunt neræbdætori sæ scape de ea. Fiecare dintre noi am fost instruifli sæ ne
dobândim independenfla øi în acest proces am devenit nepregætifli sæ
experimentæm ceea ce ar putea øi ar trebui sæ fie, cea mai avantajoasæ
relaflie în care poate intra omul. Dependenfla nu mai are o conotaflie
neplæcutæ atunci când constafli cæ independenfla nu-fli aduce succes.
Bebeluøii sunt cele mai dependente fiinfle de pe pæmânt. Fiinflele omeneøti
petrec mult timp al vieflii în dependenflæ de cei din jur. Dependenfla de o
altæ persoanæ la acest stadiu avansat al vieflii noastre este consideratæ o
insultæ, un afront adus mândriei, o insultæ la adresa abilitæflilor noastre.
Din foarte multe puncte de vedere suntem ca bætrânul motan de care
am auzit mai demult. Acest motan, fiind independent, ca mai toate
pisicile de altfel, øi-a pus în gând sæ se caflere pe un acoperiø. De ce
s-a urcat acolo este un mister cunoscut numai de el, dar odatæ ajuns
acolo, nu mai øtia cum sæ coboare, aøa cæ s-a blocat. Stæpânul acestui
motan l-a væzut øi s-a urcat pe o scaræ sæ-l salveze. Sæ analizæm
împreunæ aceastæ situaflie.

Motanul l-a væzut pe stæpân venind øi era sigur cæ acesta îl iubeøte øi
cæ dorea sæ-l ajute – aceasta este încrederea. S-a îndreptat spre stæpân
încredinflat cæ acesta îl va scæpa – aceasta este predarea. Dar atunci când
stæpânul l-a apucat øi a început sæ coboare cu el pe scaræ, motanul øi-a
înfipt ghearele în acoperiø øi s-a flinut cu disperare. Vedefli, dorea sæ iasæ
din încurcæturæ, dar nu chiar atât de mult încât sæ-l lase pe stæpân sæ preia
controlul. Nu era dispus sæ fie dependent øi toate eforturile depuse pentru
el nu erau suficiente sæ-l salveze de sine însuøi.

Noi doi suntem în încurcæturæ. Ca øi acel motan, suntem blocafli, ne
aflæm într-o situaflie periculoasæ din care nu avem cum sæ ieøim prin
propriile puteri. Færæ o dependenflæ exercitatæ continuu, încrederea øi
predarea, chiar dacæ au un rol vital în cadrul credinflei, nu ne pot salva. Sæ
væ dau un exemplu concret din viafla mea.
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Era 7 martie 1999. Tocmai terminasem o serie de întâlniri în Hawaii
øi ne bucuram de câteva zile libere în care ne puteam relaxa înainte de a
lua avionul spre Australia. Dupæ zile întregi de consiliere øi predicare
simfleam nevoia sæ mæ destind. Ne-am îndreptat spre o plajæ mai puflin
aglomeratæ unde plænuiseræm sæ facem surfing. Îmi place sæ mæ relaxez
în apæ. Când te afli pe vârful unui val øi te îndrepfli spre mal te pofli gândi
la multe, iar mintea are ocazia sæ se relaxeze.

Petrecusem douæ sæptæmâni predicând despre cum sæ træieøti o viaflæ
condusæ de Duhul Sfânt, dar predicarea nu este acelaøi lucru cu træirea
adeværului în orice moment. Iatæ-mæ deci pe plajæ privind valurile øi
admirând soarele. Cei care au fæcut surfing øtiu cæ nu toate valurile sunt la
fel. Existæ un anumit tip øi ritm, iar dacæ priveøti valurile, vei observa cæ
vin la mal în grupuri din care îfli pofli da seama de tipul lor. În acea zi, dupæ
al treilea sau al patrulea val venea øi valul cel mare. Nu-mi place sæ plutesc
pe valuri mici atunci când pot pluti pe cele mari. Cum stæteam pe plajæ,
am înfleles ritmul øi am strigat la Sally:

“Hai sæ mergem, dragæ!”
Mæ îndreptam spre apæ când mi-a venit acest gând în minte: Jim, scoate

ceasul pentru cæ s-ar putea sæ-l pierzi.
Ba n-o sæ-l pierd. Este prins bine øi apoi, am mai înotat aøa de foarte

multe ori. N-am de ce sæ-l dau jos. Cu aceste ultime cuvinte memorabile
am intrat în ocean.

Ajuns în apæ am încercat sæ mæ adaptez la ritmul valurilor pentru a le
prinde pe cele mari. Gândul a reapærut: Jim, scoate ceasul pentru cæ altfel
îl vei pierde.

Nici nu mæ gândesc! Nu eu. Nu Jim Hohnberger. Eu øtiu mai bine
decât Dumnezeu, sau cel puflin aøa credeam. Îl rog pe Dumnezeu sæ-mi
vorbeascæ în fiecare zi, sæ mæ îndrume, sæ mæ povæfluiascæ øi sæ mæ
întæreascæ astfel încât sæ nu intru în vreo încurcæturæ. Apoi, nu-L mai
ascult. Øi tu eøti aøa? Ai fæcut astfel? Amintifli-væ cæ asta se petrecea dupæ
douæ sæptæmâni de predicare continuæ despre cum sæ asculfli de Duhul
Sfânt. Iatæ-mæ! Deøi predicasem altora acest lucru, îi învæflasem, eu eram
cel care nu asculta. Lucrul care îl deruteazæ pe Jim Hohnberger este cæ
problema vine întotdeauna într-un mod diferit faflæ de cum crede cæ ar fi
trebuit sæ vinæ. Dacæ ar fi aceeaøi problemæ în fiecare zi, atunci am învæfla
sæ ascultæm. Nu?

Trecând dincolo
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Pânæ acum în aceastæ întâmplare am vorbit despre har, adicæ prezenfla
permanentæ a lui Dumnezeu care mæ îndrumæ øi îmi dæ putere ca sæ nu am
necazuri. Biblia îl descrie astfel: “Urechile tale vor auzi dupæ tine glasul
care zice: ‘Iatæ drumul, mergefli pe el!’ când vefli voi sæ væ mai abatefli la
dreapta sau la stânga”(Isaia 30:21). Când eram în ocean Dumnezeu încerca
sæ-mi spunæ ceva, sæ mæ lumineze. Aøa lucreazæ harul Domnului în prezent.

Dar tu? Te opui lucrærii Duhului Sfânt în viafla ta în acest moment?
Harul Domnului este mereu prezent. Este întotdeauna disponibil sæ te
ajute øi mereu gata sæ rezolve problemele pe care trebuie sæ le rezolvi.
Dar pe cât este de puternic harul, pe atât este lipsit de putere færæ credinflæ,
øi prin credinflæ mæ refer la o credinflæ adeværatæ, nu doar încredere, nici
mæcar încredere unitæ cu predare. Mæ refer la o credinflæ vie care transformæ
încrederea øi predarea într-o viaflæ condusæ de Duhul Sfânt.

Domnul încerca sæ mæ ajute prin darul harului Sæu. Deschideam acest
dar? Nu, pentru cæ cea mai mare greøealæ a lui Jim Hohnberger este dorinfla
de a-øi conduce singur viafla. Îmi place sæ mæ descurc singur. Vreau sæ iau
deciziile mele, sæ gândesc cum vreau øi sæ-mi conduc singur ziua. Sunt
foarte bun la asta – sau cel puflin aøa cred. Chiar dacæ pretind cæ sunt
creøtin, îmi place sæ mæ descurc singur øi îmi spun mereu cæ eu øtiu mai
bine decât Dumnezeu.

Uitând de ceasul meu, ne-am jucat pe câteva valuri øi ne-am obiønuit
cu apa. Privind marea, am prins ritmul øi øtiam cæ valul cel mare se apropia.
Am spus:

“Iatæ-l cæ vine, dragæ, îl vezi?”
Acele valuri vin cu o forflæ fantasticæ. Pentru a ajunge pe val nu stai sæ

aøtepfli sæ vinæ øi sæ te ridice. Trebuie sæ-fli iei ceva timp înainte sæ te miøti
ca atunci când vine valul sæ te îndrepfli cu el spre mal. Mi-am întins braflul
înainte ca sæ încep sæ împing cu putere, iar ceasul mi-a zburat de la mânæ,
a plutit un pic dupæ care a dispærut în ocean.

Am prins valul øi în timp ce acesta mæ aducea la mal mæ întrebam:
“Doamne, voi asculta vreodatæ?” Eram mânios øi privind în jur mi-am
dat seama cæ Sally pierduse valul cel mare. Încæ era în locul de unde
pornisem. M-am dus înapoi la ea øi în timp ce mæ apropiam øi-a dat seama
cæ ceva nu era în regulæ.

“Ce e?” a întrebat.
“Am prins valul, dar mi-am pierdut ceasul.”
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“Pæi, hai sæ-l gæsim.”
Mæ uitam pur øi simplu la scumpa mea soflie inocentæ. Øtiam cæ nu are

nici un sens sæ-l mai caut. Când vin acele valuri mæturæ tot nisipul de pe
fund. Aratæ ca o maøinæ de spælat. N-ai nici o øansæ sæ gæseøti ceva.

Soflia mi-a spus:
“Hai sæ ne rugæm pentru asta.”
Acum, øtifli cæ Dumnezeu putea gæsi acel ceas øi øtifli cæ, dacæ dorea,

putea trimite un înger ca sæ-l gæseascæ pentru mine. Dar eu am privit
lucrurile logic. Aøa tind sæ fie bærbaflii. Øtiam cæ nu exista nici o øansæ sæ
gæsim acel ceas, aøa cæ am spus:

“Bine, roagæ-te tu.”
Analizasem situaflia øi øtiam cæ ceasul dispæruse. Uitându-mæ la soflia

mea, atât de încrezætoare øi hotærâtæ, mi-am spus: Femeia asta e nebunæ!
Dupæ ce s-a rugat a început sæ caute pe fundul oceanului cu picioarele

øi mi-am spus: Sper cæ glumeøti! M-am uitat în jur sæ væd dacæ mai observa
cineva ce fæcea aceastæ femeie træsnitæ. M-a privit ca øi cum ar fi spus:

“Dar tu n-ai de gând sæ caufli?”
 În nici un caz nu voiam sæ mæ fac de râs. Am spus:
“Cautæ tu, dragæ.”
Îmi era ruøine. Nu voiam sæ o vadæ cineva pe Sally cæutând. La scurt

timp dupæ aceea, Sally a întins mâna øi mi-a dat ceasul. Ce mustrare pentru
un pastor! Nu-i aøa cæ e grozav? Dumnezeu a trimis un înger sæ-mi gæseascæ
ceasul øi acel înger este cea cu care m-am cæsætorit.

Nu conteazæ ce fel de probleme ai. Dumnezeu spune: “…Nicidecum
n-am sæ te las, cu nici un chip nu te voi pæræsi”. Aøa cæ putem zice plini de
încredere: “Domnul este ajutorul meu, nu mæ voi teme: ce mi-ar putea
face omul?” (Evrei 13:5,6). Dumnezeu are întotdeauna o soluflie, chiar øi
pentru problemele ce par imposibil de rezolvat. Soluflia Sa este harul øi
dacæ vefli avea credinflæ, cum a avut soflia mea, vefli gæsi ceasul! I-am spus
sofliei mele cu umilinflæ:

“Draga mea, tocmai ai pus în practicæ învæflæturile pe care le-am
predicat acest weekend. Mulflumesc!”

Vedefli, Sally a fost cea care a gæsit ceasul. Ea a dat dovadæ de credinflæ.
Træim o viaflæ de credinflæ constantæ? Nu! De aceea este atât de greu.

Încercæm sæ ne realizæm religia prin puterea firii pæmânteøti øi ignoræm
harul. Ne bazæm pe încredere în Dumnezeu øi în doctrinæ. Cunoaøterea de
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Dumnezeu øi cunoøtinflele biblice nu l-au fæcut creøtin pe diavol. El
cunoaøte mai multe despre adevær decât am putea noi spera vreodatæ sæ
cunoaøtem øi crede în Dumnezeu, dar nu s-a predat Domnului øi nu este
dependent de El. Aøa cæ væ întreb, a cui religie o urmæm? Ce fel de
experienflæ avem?

Mulfli dorim, speræm øi încercæm cu disperare sæ fim creøtini, dar ne
lipseøte cheia care ar putea deschide uøa spre experienfla pe care o dorim
cu toflii. Prieteni, lucrurile pot sta cu totul altfel. Poate fi altfel începând
de astæzi! Dacæ punefli în practicæ mæcar învæflæturile din acest capitol,
viafla dumneavoastræ va fi transformatæ cu totul. Da, va fi ciudat øi poate
chiar puflin înfricoøætor sæ væ læsafli conduøi. Nu disperafli de fiecare datæ
când nu ascultafli cum trebuie sau lucrurile nu merg bine. Nu ne aruncæm
copiii atunci când nu ascultæ sau uitæ. Øi Tatæl nostru din ceruri ne iubeøte
la fel. Øtie cæ acest lucru este o noutate pentru noi. Øtie cât de grea este
schimbarea øi este la fel de bucuros de progresul copilului mult iubit.

Øtiu cæ sunt unii care spun: “Nu ai cum sæ înflelegi. Dacæ ai veni de
unde vin eu øi ai avea un trecut ca al meu, ai øti cæ nu are cum sæ funcflioneze
pentru mine”. Ei bine, prietene, indiferent de trecut, indiferent de cât de
rænifli am fost sau cât de înverøunafli ne-am simfli, Dumnezeu înflelege øi El
este, nu Jim Hohnberger, Cel care te invitæ sæ experimentezi cælæuzirea
Sa continuæ.

Karen înflelege ce înseamnæ sæ ai o copilærie dificilæ, un trecut dureros,
iar circumstanflele vieflii doar… mai puflin fericite. Ea povesteøte:

“Eram doar o fetiflæ când mi s-a furat puritatea, frumuseflea øi bucuria
pe care orice copil are dreptul sæ le aibæ. Cel care le-a furat a fost o rudæ
mai în vârstæ care m-a expus unor activitæfli extrem de nepotrivite vârstei
mele. Îmi sucea mintea forflându-mæ sæ fac øi sæ væd lucruri pe care chiar
øi mintea mea de copil øtia cæ erau greøite. Îmi spunea lucruri de genul:

“Pærinflilor tæi nu le va pæsa. Øi ei fac asta.”
A continuat aøa ani de zile. Eram atât de confuzæ. Violarea încrederii

pe care orice copil ar trebui sæ o aibæ în adulfli m-a distrus emoflional øi
m-a fæcut sæ fiu neîncrezætoare øi temætoare în preajma oricui. Singura
persoanæ alæturi de care mæ simfleam bine era mama mea.

Devenisem foarte timidæ øi retrasæ. Când m-am dus la øcoalæ, profesorii
au observat asta imediat, dar nu s-au interesat destul de mult încât sæ
descopere care era adeværata cauzæ. Au concluzionat cæ am nevoie doar
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de ceva ajutor pentru a mæ putea integra øi au început sæ-mi acorde atenflie
deosebitæ. M-au schimbat din clasæ în clasæ, mi-au ales prieteni øi i-au
cerut mamei mai multe sugestii. Eforturile lor erau færæ folos. Tot ce voiam
era sæ nu mi se mai acorde atâta atenflie. Deja atræsesem prea multæ atenflie
greøitæ din partea adulflilor. Privind în jur la colegii mei øi væzând cæ aceøtia
nu primesc atâta atenflie din partea adulflilor m-am gândit cæ trebuie sæ fie
ceva în neregulæ cu mine. Din aceastæ cauzæ nu mi-a plæcut øcoala øi nu
am avut rezultate prea bune.

În øcoala generalæ am învæflat sæ-mi iau apærarea. Erau bæiefli mari øi
ræi care chinuiau alfli copii, iar eu eram o flintæ constantæ. Ei nu se limitau
numai sæ-øi batæ joc øi sæ necæjeascæ, deøi erau specialiøti øi în asta, ci la
orele de lucru manual îmbrânceau copiii care lucrau cu obiecte ascuflite
iar pe fetele care lucrau la maøina de cusut le ciupeau chiar atunci când
degetele erau foarte aproape de ac. Era foarte periculos øi de fiecare datæ
o strigam pe mama sau pe profesori sæ-mi vinæ în ajutor. Dar ei nu-mi
înflelegeau plânsul. Profesorilor pærea cæ le este teamæ de bæiefli, din moment
ce ignorau comportamentul acestora øi mergeau mai departe. Asta mæ
fæcea atât de furioasæ. Am fost forflatæ sæ învæfl cum sæ mæ apær. Mæ
strâmbam la ei øi înjuram pânæ plecau, dar înæuntru plângeam din cauza
nedreptæflii celor mari care nu-i apæræ pe cei slabi.

Ajunsæ în liceu, am început sæ mæ distrez. Mæ maturizam devenind o
fatæ “normalæ”, care avea necazuri din cauzæ cæ vorbea prea mult øi aøa
mai departe. Bæieflii nu mi se mai pæreau atât de ræi øi am ieøit cu câfliva
dintre ei, ca prieteni, øi m-am simflit în siguranflæ. În ultimul an de liceu
am început sæ-mi dau întâlnire cu unii dintre bæieflii mai mari care pæreau
de treabæ øi drægufli. Odatæ am ieøit cu un tip despre care prietenii mi-au
spus tot felul de zvonuri, cum cæ ar face parte dintr-o gaøcæ, dar am ales sæ
nu iau în seamæ avertizærile lor. În fond, mergea la øcoalæ cu noi øi toatæ
lumea îl cunoøtea. Pærea de treabæ øi m-am încrezut în bunætatea lui.

Nu øtiam cæ mæ pregætise pentru ceilalfli membri din gaøcæ. Acea noapte
a fost de iad. Nu voi intra în detalii pentru cæ nu ar face decât sæ glorifice
faptele lor satanice, dar privind în urmæ, îmi dau seama cæ a fost un miracol
cæ am reuøit sæ ajung acasæ a doua zi… în viaflæ!

Nu le-am spus niciodatæ pærinflilor ce s-a întâmplat. Îmi era teamæ sæ
nu-mi rænesc pærinflii, aøa cæ am mærturisit cele întâmplate numai prietenei
mele. Am decis cæ cea mai bunæ cale era sæ mæ port ca øi cum nimic nu
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s-ar fi întâmplat. Am încercat sæ fac asta, dar nu era deloc uøor. Zvonul
s-a ræspândit øi oamenii au început sæ vorbeascæ. Øtii cum este. Din
moment ce eu nu am spus nimic despre ce s-a întâmplat cu adeværat,
s-a dus zvonul cum cæ eu aø fi o uøuraticæ. A fost oribil. Acea noapte
mi-a bulversat viafla øi nu mæ puteam apæra. Chiar øi øefii de la locul
unde lucram cu jumætate de normæ au început sæ-mi punæ întrebæri.
Nu a durat mult pânæ când gura lumii m-a transformat într-o fatæ cu o
reputaflie proastæ.

În acest timp am început sæ mæ întâlnesc cu Ron. Ce persoanæ
minunatæ! Avusesem o relaflie nemaipomenitæ timp de patru luni, pânæ
când zvonul despre trecutul meu a ajuns la el, øi astfel øi-a pierdut tot
respectul pentru mine. Ne-am despærflit la câteva luni dupæ absolvire. Nu
mæ puteam apæra de gura lumii øi prin ea eram violatæ mereu øi mereu.
Inima mea era zdrobitæ øi am început sæ frecventez barurile ca sæ mai uit
de problemele vieflii.

Am devenit foarte independentæ, am închiriat o casæ cu o prietenæ øi
m-am bucurat de o viaflæ socialæ extrem de zgomotoasæ. Mæ descurcam
foarte bine din punct de vedere financiar, dar în interior eram un cadavru
ambulant.

Ron s-a întors în viafla mea, dar eram confuzæ cu privire la sentimentele
lui faflæ de mine. Spunea cæ-i pasæ de mine øi cu siguranflæ simfleam øi eu
ceva pentru el, dar flirta øi cu alte fete. Mesajele neclare pe care le trimitea
mæ fæceau sæ fiu foarte confuzæ. În adâncul inimii îmi doream sæ fiu iubitæ
de aceastæ persoanæ responsabilæ øi bunæ.

Atunci când Ron m-a cerut în cæsætorie am acceptat, în ciuda
problemelor noastre. În sfârøit, simfleam cæ cineva mæ iubea øi mæ dorea!
Prietenii erau bucuroøi pentru mine, chiar dacæ unii glumeau spunând
lucruri de genul:

“Nu vei rezista. Vei divorfla într-un an. Nu vei ræmâne credincioasæ
soflului tæu.”

Unora dintre ei le pærea ræu cæ pierdeau o prietenæ de petreceri. Am
început sæ primesc telefoane de ameninflare aproape în fiecare noapte.
Aceste telefoane au continuat pe toatæ durata logodnei øi-mi spuneau clar
øi ræspicat cæ mæ vor omorî. Se pærea cæ le fæcea plæcere sæ împærtæøeascæ
planurile lor de a-mi pune capæt zilelor. Pærea cæ voi primi aceste telefoane
la infinit, dar ultimul telefon a sosit în dimineafla nunflii.
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Cæsnicia pærea minunatæ… la început. Dar cu trecerea timpului Ron
øi cu mine ne depærtam tot mai mult unul de celælalt. Renunflasem la fostul
meu stil de viaflæ, la independenflæ øi la prieteni de dragul lui Ronnie, în
timp ce el nu renunflase la ai lui. Nu putea sæ înfleleagæ de ce obiectam de
fiecare datæ când ieøea cu bæieflii. Aveam nevoie de el. El era viafla mea
acum, dar eu eram doar o parte din viafla lui. Înainte de prima noastræ
aniversare m-am pomenit în biroul unui bærbat despre care se spunea cæ
ar fi cel mai bun psihiatru din Dallas. Îl voi læsa pe Ron sæ spunæ mai
multe despre asta.”

Ron povesteøte:
“Dupæ cea de-a treia øedinflæ Karen a sosit acasæ foarte mânioasæ øi

mi-a spus cæ nu se va mai duce niciodatæ! Îi dædeam mulfli bani acestui
consilier, foarte mulfli bani, pentru a o ajuta pe soflia mea øi sæ ne salveze
cæsnicia, numai cæ ceea ce dorea acesta era sæ devinæ amantul sofliei mele.
Nu ajutase, ba chiar a complicat øi mai tare situaflia.”

Karen continuæ:
“Ron are dreptate. Din acel moment situaflia s-a înræutæflit. Eram din

ce în ce mai instabilæ emoflional. Am luat singura Biblie pe care o aveam
øi m-am rugat deasupra ei, plângând øi implorându-L pe Dumnezeu sæ mæ
salveze. Auzisem cæ Isus salvase multe persoane øi doream sæ aflu dacæ
acest lucru este adeværat. Am început sæ frecventæm o bisericæ evanghelicæ,
ne-am læsat de bæut øi credeam cæ am devenit creøtini. Ron nu mai ieøea
cu bæieflii øi astfel eram din ce în ce mai mulflumitæ de cæminul nostru øi de
Ron. Oamenii de la bisericæ erau drægufli, dar eu nu ræspundeam. Nu eram
interesatæ sæ-mi fac noi prieteni. Doream ca soflul meu sæ-mi fie prieten.

Am început sæ mergem din bisericæ în bisericæ sperând sæ gæsim una
care învæfla din Biblie. Pe atunci eram însærcinatæ cu primul copil øi doream
cu disperare sæ gæsesc o bisericæ în care sæ-mi pot creøte copiii. Am primit
niøte invitaflii prin poøtæ care anunflau o serie de întâlniri în care toate
învæflæturile vor fi din Biblie. Era tocmai ce ne doream. Ne-au arætat adevær
øi nu teorie. Niciodatæ nu crezusem cæ Biblia poate fi atât de uøor de
înfleles. Eram încântafli øi curând ne-am alæturat acestei biserici, dar ceea
ce nu ne-au învæflat era cum sæ-L læsæm pe Dumnezeu sæ ne conducæ vieflile
în fiecare zi.

Doi ani mai târziu s-a næscut a doua fiicæ. Acei ani au fost unii dintre
cei mai fericifli din cæsnicia noastræ. Am început sæ ne facem planuri sæ ne
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mutæm la flaræ, pe o proprietate a pærinflilor mei. Apoi, Ron a fost forflat sæ
se mute cu slujba la Maryland. Maryland! Nu era tocmai locul ideal în
care mi-ar fi plæcut sæ locuiesc, dar am mers la Maryland. Am gæsit o
bisericæ tradiflionalistæ øi am început sæ credem cæ într-adevær creøtinismul
funcfliona în vieflile noastre. Atunci am învæflat multe lucruri practice pe
care le învaflæ Biblia. De exemplu, am învæflat cum sæ mæ îmbrac într-un
stil mult mai feminin øi sæ renunfl la hainele mulate øi decoltate. Am devenit
membri activi øi chiar am flinut studii biblice. Eram devotatæ cæsniciei øi
copiilor. Pentru prima datæ am început sæ ne prindem de Dumnezeu øi
unul de celælalt. Eram sinceri øi ne dædeam toatæ silinfla, dar în timp ce ne
transformam vieflile în exterior, doream sæ înving forfla emofliilor din viafla
mea. Într-adevær, vieflile noastre erau mai bune, mult mai bune decât la
început, dar încæ nu aveam ceea ce cæutam.

Totuøi, Dumnezeu lucra în aceastæ perioadæ sumbræ a vieflii, øi pentru
prima datæ în viafla mea am ajuns sæ înfleleg ce înseamnæ firea pæmânteascæ.
Firea, acea parte din mine care se supæra øi se enerva pe soflul meu, era
sursa tuturor problemelor. Firea era acea parte din mine care dorea sæ fac
toate lucrurile cum îmi plæcea, sæ-mi conduc viafla, sæ iau toate deciziile
singuræ. M-am supus voinflei mele toatæ viafla. Nu øtiam altceva sau mæcar
cæ exista o alternativæ, pânæ când am vorbit cu Jim Hohnberger, de la care
am luat niøte casete.

Lucrurile pe care le spunea m-au uimit øi în acelaøi timp eram foarte
fericitæ cæ se pot aborda problemele øi altfel. Îmi dædea speranfla cæ soflul
meu poate fi bærbatul de care aveam nevoie. Cel mai important lucru a
fost cæ m-a ajutat sæ mæ privesc într-o luminæ nouæ øi sæ-mi dau seama
care era adeværata sursæ a problemelor mele. Sentimentele øi emofliile m-au
controlat toatæ viafla, dar acum øtiam cæ lucrurile se pot schimba. Firea nu
mai trebuia sæ mæ conducæ.

Aceastæ descoperire, cæ firea era acum cel mai mare duøman, m-a
fæcut sæ-mi pun tot felul de întrebæri. Am început sæ ascult vocea øoptitæ a
lui Dumnezeu care vorbea conøtiinflei øi pentru prima datæ în viafla mea
am descoperit cæ puteam ræspunde øi altfel. E atât de emoflionant! Aø dori
sæ væ împærtæøesc câteva întâmplæri.

Eram în oraø cu fetele mele øi fæceam ultimele cumpæræturi înainte de
a pleca în excursie, în afara statului. Terminaseræm øi eram emoflionate de
cælætoria ce ne stætea în faflæ, când maøina nu voia sæ mai porneascæ. Ploua,
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de fapt turna cu gæleata, iar eu parcasem pe o stradæ aglomeratæ øi øtiam
cæ nu existæ nici o øansæ ca cineva sæ parcheze lângæ mine, riscând un
accident, doar pentru a-mi împinge maøina ca sæ porneascæ.

L-am sunat pe Ron la serviciu, dar tocmai plecase. Am încercat la un
prieten, dar erau plecafli cu toflii. În sfârøit, am gæsit o companie de tractæri
øi mi s-a spus cæ vin pentru douæzeci øi cinci de dolari. Eram atât de
ispititæ sæ gândesc ræu despre soflul meu, pentru cæ îmi spusese cæ maøina
merge bine. Dar la fel de repede Dumnezeu mi-a vorbit inimii,
amintindu-mi cæ am multe lucruri pentru care ar trebui sæ fiu
recunoscætoare. Era ziuæ, eram în siguranflæ øi uscate în maøinæ øi mai
mult decât atât, aveam celularul la mine. M-am rugat: Da, Doamne, îfli
mulflumesc pentru aceste binecuvântæri. Au sosit oamenii øi mi-au pus
maøina în miøcare.

“Acum trebuie sæ meargæ,” m-au asigurat ei, “bateria este bunæ”.
M-am îndreptat recunoscætoare spre bancæ. Din pæcate, dupæ vechiul

meu obicei, am oprit maøina cât timp scoteam banii øi atunci când am
bægat cheia în contact mi-a ræspuns prin tæcere.

Recunoscætoare. Of, de ce am oprit motorul?
“Fetelor, mæ tem cæ de data asta n-o sæ meargæ.”
Cum am spus aceste cuvinte negative, Dumnezeu mi-a vorbit din nou

inimii încurajându-mæ sæ rostesc cuvinte încurajatoare fetelor mele.
Aøteptând ca cineva sæ vinæ sæ ne ajute, am cæutat cablurile de tractare,
ceea ce nu este chiar atât de uøor când ai maøina pregætitæ pentru vacanflæ!

Între timp gândurile zburau astfel: De ce nu a ajuns Ronnie acasæ?
Trebuie sæ øtiu ce sæ fac cu maøina asta. Sæ o duc la mecanic? Nu prea
am încredere sæ merg cu ea la drum lung. De ce nu-mi dæ o maøinæ cum
trebuie?

Dumnezeu m-a chemat sæ renunfl la acele gânduri øi sæ-l privesc pe
soflul meu cu ochi mai buni. Îmi amintesc cæ acum câfliva ani mi-a dat o
maøinæ nouæ, iar el avea o maøinæ veche øi stricatæ, ca sæ economiseascæ
bani. Acela era sacrificiu de sine! Eram recunoscætoare cæ Ronnie nu este
genul care sæ-øi facæ datorii pentru o maøinæ scumpæ.

Cineva m-a ajutat øi curând a pornit motorul. În drumul spre casæ am
gæsit un bancomat øi am luat ce ne trebuia, de data asta færæ sæ opresc
motorul. În cele din urmæ am dat de Ron øi a fost de acord sæ ne întâlnim
la o benzinærie unde, plin de energie, s-a uitat sæ vadæ care era problema
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øi a rezolvat-o. Atunci când m-am întâlnit cu Ronnie eram foarte fericitæ.
Îmi pærea bine sæ-l væd øi l-am întâmpinat cu o îmbræfliøare øi un særut.
Ronnie a fost atât de dulce! Øi-a exprimat pærerea de ræu pentru cele
petrecute. Eram atât de bucuroasæ cæ L-am læsat pe Dumnezeu sæ-mi
redirecflioneze gândurile. În trecut l-aø fi întâmpinat cu o atitudine rece øi
învinuitoare. Acum, datoritæ predærii în mâna lui Dumnezeu, aveam inimi
vesele.

Altædatæ, Ronnie trebuia sæ meargæ la doctor ca sæ-øi scoatæ o bucatæ
de metal din ochi. Nu voiam sæ mæ duc cu el. Ultimele zile fuseseræ dure
din cauza problemelor. Relaflia noastræ era un pic zdruncinatæ, iar
sentimentele erau tulburi. Nu voiam sæ iert øi sæ uit. Cu toate acestea
m-am rugat Domnului sæ punæ iertare în inima mea øi sæ punæ zel în viafla
mea. Mamele øtiu cum sunt anumite sæptæmâni. În acea sæptæmânæ fæcusem
nenumærate drumuri la doctor. Bætrânul pe care îl îngrijeam cæzuse øi a
trebuit sæ-i punæ mâna în ghips. La asta se adaugæ øi vizita la stomatolog
cu fiica mea, aøa cæ nu aveam chef sæ mai aøtept în biroul vreunui doctor.
A sosit øi îndemnul din partea Domnului: Karen, vreau sæ-l însofleøti pe
Ronnie la doctor.

Pe drum încæ mæ mai luptam cu firea. Nu voiam sæ fac asta, dar m-am
gândit cæ poate e ceva în neregulæ cu ochiul. Poate cæ avea probleme øi de
aceea dorea Domnul sæ merg øi eu.

Sala de aøteptare era plinæ. Fetele au gæsit locuri, iar Ronnie a luat un
teanc de documente care trebuiau completate øi s-a aøezat pe un scaun
pliant, singurul loc ræmas liber. Stæteam aplecatæ deasupra lui în timp ce
completa foile. Tocmai atunci a plecat un cuplu øi au læsat un loc perfect
pentru noi doi. I-am spus:

“Haide, putem sta pe scaun.”
A dat din cap øi nu øi-a ridicat ochii de la acele foi. M-am dus øi m-am

aøezat. Cu siguranflæ va veni curând, gândeam eu. Nu vine, Doamne. Este
soflul meu. Ar trebui sæ stea cu mine. I-am fæcut semn sæ vinæ øi sæ se
aøeze lângæ mine, dar din nou a refuzat. Respingere! Ce am? Port una din
rochiile în care îi place sæ mæ vadæ. Doamne, vrei sæ-l iubesc øi uite ce-mi
face!

Karen, nu mai anticipa. Soflul tæu va veni sæ stea lângæ tine. Eu îfli
iubesc soflul. N-ai de unde sæ øtii ce gândeøte øi nu mai presupune cæ te
respinge.
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Stæteam liniøtitæ øi aveam pace în suflet. Nici nu mæ mai uitam când
sau dacæ Ronnie o sæ se aøeze lângæ mine. Câteva minute mai târziu a
venit øi s-a aøezat lângæ mine. Avea nevoie de ajutorul meu pentru câteva
întrebæri din formular. Mæ simfleam atât de bine sæ-l am lângæ mine.

Eram în camera de examinare cu Ronnie, øi toatæ atenflia era îndreptatæ
asupra asistentei când, deodatæ, am tras cu ochiul la bærbatul pe care-l
iubesc. Uau! E Ronnie. Mæ simt tânæræ, Doamne. Pot sæ glumesc puflin?

“Da. Karen, te duc pe tine øi pe Ronnie la un nivel mai înalt al
experienflei voastre creøtine. Dar am nevoie de cooperarea ta.”

I-am prins pentru un moment privirea lui Ronnie øi l-am tachinat
mimând câteva cuvinte în spatele asistentei. Aceasta a plecat. Acum chiar
cæ puteam sæ mæ distrez. M-am ridicat øi am început sæ fac pe doctorifla.
Râdeam împreunæ pe tæcute când a intrat doctorul. Mi-era ruøine cæ m-a
prins jucându-mæ de-a doctorul øi pacientul. M-am simflit un pic stânjenitæ
când am dat mâna cu el øi mi-a zâmbit.

Eram foarte recunoscætoare când am reflectat asupra providenflei divine
øi asupra planurilor pe care le avea pentru noi în ziua aceea. Începusem
ziua cu un sentiment de ræcealæ faflæ de Ronnie, dar când a plecat la serviciu
dupæ vizita medicalæ, m-am despærflit de el cu un sentiment atât de proaspæt,
de parcæ am fi petrecut un sfârøit de sæptæmânæ într-o stafliune. Aøa se
desfæøoaræ viafla mea. Zi de zi învæfl cum sæ fiu din ce în ce mai
neîncrezætoare în fire, mai dispusæ sæ-mi predau sentimentele, mai
îndrægostitæ de sofl, de copii øi de viaflæ.”

Copilæria lui Karen este foarte diferitæ de creøterea mea “normalæ” øi
probabil øi de a dumneavoastræ øi cu toate acestea cu toflii ne putem
identifica cu Karen. De ce? Pentru cæ indiferent de trecut, fie cæ este mai
bun, fie cæ este, Doamne fereøte, mai ræu, ceea ce avem în comun este
suferinfla. Nimeni n-a fost atât de protejat încât sæ nu fi fost neînfleles,
rænit sau manipulat. Dezamægirile øi durerea sunt aceleaøi pentru toatæ
lumea øi înflelegem suferinflele aproapelui doar raportându-ne la
propriile suferinfle. Pæcatul i-a afectat pe tofli într-o mæsuræ mai micæ
sau mai mare øi ca øi victimele unei epidemii, unii au simptome mai
pronunflate. Dar cu toflii au nevoie de tratament ca sæ nu fie ræpuøi de
boalæ. Posibilitatea ca tu øi eu sæ avem probleme, care sunt mai
acceptabile din punct de vedere social decât ale altuia, nu atenueazæ
din gravitatea situafliei noastre.
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Creøtinii din ziua de azi doresc o comuniune adeværatæ cu Dumnezeu,
aøa cum era în timpurile biblice. Oamenii se vaitæ uneori: “Pæi lucrurile
erau mult mai simple pe-atunci pentru cæ Dumnezeu le vorbea oamenilor
øi le spunea ce sæ facæ”. Ei bine, prietene, acel tip de relaflie intimæ cu
Dumnezeu este la îndemâna tuturor. Este la fel de dispus sæ vorbeascæ cu
tine sau cu mine cum era dispus sæ-i vorbeascæ lui Pavel sau lui David.
Legætura permanentæ dintre om øi Dumnezeu este izvorul unui har salvator
øi a unei credinfle vii. Aceasta este experienfla evanghelicæ ce ne salveazæ.
Nu doctrina sau cunoøtinfla noastræ de Dumnezeu este cea care ne
mântuieøte, ci o continuæ comuniune a sufletului cu Dumnezeu. Este o
punte de legæturæ peste præpastia care ne desparte, este trecerea de la o
viaflæ condusæ de fire la una mai bunæ, condusæ de Duhul Domnului. Numai
recunoscând lipsa noastræ de putere øi apelând prin credinflæ la puterea
cerului putem fi eliberafli de legæturile pæcatului øi ale egoismului care
ne-au flinut captivi atâta vreme.

Am auzit mai demult povestea unui om care trebuia sæ treacæ peste un
râu cu o frânghie agæflatæ de o creangæ. În aceastæ situaflie era nevoie sæ-øi
ia avânt, sæ prindæ frânghia øi sæ se arunce pe malul celælalt unde putea da
drumul frânghiei.

Omul din povestea noastræ øi-a luat avânt øi în legænare a traversat
râul, dar aici, n-a vrut sæ dea drumul frânghiei. Când aceasta s-a legænat
înapoi ca un pendul la locul de unde plecase, tot nu i-a dat drumul, iar
atunci când frânghia øi-a încetinit balansul, a strigat la prieteni:

“Nu cred cæ voi reuøi!”
 Într-adevær nu avea sæ reuøeascæ øi urma sæ ræmânæ acolo încercând

din ræsputeri sæ se flinæ pânæ când l-au læsat puterile øi a cæzut în râu.
Majoritatea creøtinilor sunt ca acest om. Îøi fac avânt ca sæ pæræseascæ

vechiul stil de viaflæ dar nu sunt dispuøi sæ renunfle øi sæ treacæ la o viaflæ
nouæ, descoperind astfel cæ se aflæ într-o situaflie mai rea decât se aflau la
început. Se flin cu disperare øi fiecare moment al vieflii este o luptæ pe care
în mod inevitabil trebuie sæ o piardæ. Nu læsa ca acest lucru sæ fli se întâmple
øi flie. Treci mai departe la o viaflæ nouæ. Este de cealaltæ parte øi te aøteaptæ
sæ træieøti aceastæ experienflæ. Singura întrebare care se ridicæ este: “Eøti
dispus sæ dai drumul?”
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ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA A DOUA:ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA A DOUA:ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA A DOUA:ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA A DOUA:ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA A DOUA:

Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:
Timp pentru rugæciune: Continuæ sæ-L caufli pe Dumnezeu ca pe un

prieten. Gândeøte-te la El ca la o persoanæ care este mereu alæturi de tine,
un ghid dornic sæ-fli arate calea øi un prieten care te susfline øi este mereu
dispus sæ-fli ridice moralul atunci când eøti descurajat.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Citeøte “Trecând dincolo”.
Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Dupæ ce ai citit despre cum øi alfli oameni au trecut dincolo,

mediteazæ asupra dorinflei tale de a avea o astfel de experienflæ. Dacæ alegi
sæ mergi mai departe, flinta ta ar trebui sæ fie sæ duci o viaflæ condusæ de
Duhul Sfânt în cele mici, øi aceasta sæ creascæ øi sæ se transforme într-o
relaflie de continuæ dependenflæ de Dumnezeu. Aminteøte-fli cæ acest proces
de schimbare se face treptat øi dacæ-fli pui flinte ireale în dorinfla de a-fli
schimba viafla pe loc øi pentru totdeauna, vei fi descurajat. Este mai bine
sæ faci schimbæri mici øi susflinute decât sæ încerci sæ faci schimbæri majore
care te pot face sæ te simfli frustrat.

Luni:Luni:Luni:Luni:Luni:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ te facæ atent la

fiecare instrucfliune pe care fli-o trimite. Am privit oamenii cu telefoane
celulare. Sunt foarte atenfli sæ audæ când sunæ. Sarcina ta, începând de
astæzi, este sæ te pregæteøti sæ asculfli vocea liniøtitæ a lui Dumnezeu.
Roagæ-L sæ te facæ atât de sensibil încât cea mai micæ øoaptæ a lui Isus
sæ-fli capteze atenflia. Apoi  roagæ-L sæ-fli ofere o inimæ dispusæ sæ acflioneze
conform instrucfliunilor.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Ziua de astæzi va fi deosebitæ! În sfârøit trecem de la partea
teoreticæ la partea practicæ. A træi o viaflæ condusæ de Duhul Domnului
presupune sæ ai o minte dornicæ sæ asculte vocea lui Dumnezeu øi deøi
acest lucru pare a fi simplu, mulfli dintre noi ne-am învæflat sæ ignoræm
îndemnurile Duhului øi astfel ne este foarte greu sæ fim atenfli. Foloseøte
un ceas sau orice obiect care are alarmæ øi potriveøte-l sæ sune din oræ în
oræ. Te va ajuta sæ menflii o atitudine receptivæ. Vei fi uimit, ca øi mine,
cât de repede uitæm.To atæ atenflia era captatæ de diferite activitæfli øi uitam
cæ Dumnezeu era cel care-mi conducea ziua. Încearcæ acest lucru câteva
ore.

Trecând dincolo
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Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Cum te-ai descurcat? Ai primit vreun gând din partea
Domnului? Nu fi îngrijorat dacæ nu eøti sigur. Încæ nu eøti învæflat cu vocea
Duhului Sfânt. Cu timpul o vei recunoaøte ca pe vocea unui prieten
apropiat.

Marfli:Marfli:Marfli:Marfli:Marfli:
Timp pentru rugæciune: Continuæ sæ ceri o sensibilitate deosebitæ

pentru a putea distinge glasul Domnului.
Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Alege o activitate pe care o faci în mod repetat în timpul

zilei. Dacæ lucrezi într-un birou, s-ar putea ca aceasta sæ fie ræspunsul la
telefon. Un tâmplar ar putea alege folosirea unui ciocan. O mamæ ocupatæ
s-ar putea sæ aleagæ schimbatul scutecelor. Nu te chinui prea tare sæ alegi
ceva. Pur øi simplu alege ceea ce te îndeamnæ Duhul atunci când citeøti
aceste rânduri øi alege aceastæ activitate ca fiind o chemare la rugæciune
øi dependenflæ. Opreøte-te înaintea fiecærei activitæfli øi roagæ-L pe
Dumnezeu sæ-fli redirecflioneze gândurile. Dacæ vei face acest lucru, vei
descoperi cæ ai început sæ pui în practicæ acel tip de dependenflæ pe care
Domnul doreøte sæ o introducæ în toate activitæflile tale zilnice.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Activitatea aleasæ te-a ajutat sau a fost doar o formalitate?
De ce? Ce crezi cæ te-ar putea ajuta sæ-fli aduci aminte. Plænuieøte sæ încerci
ideea ta, data viitoare.

Miercuri:Miercuri:Miercuri:Miercuri:Miercuri:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-fli arate relaflia

deosebitæ asupra cæreia doreøte sæ te concentrezi astæzi. S-ar putea sæ fie
relaflia pe care o ai cu soflul sau soflia, cu copilul sau cu prietenul.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Astæzi atenflia se îndreaptæ asupra celor din jur. Permite
acestei noi sensibilitæfli pe care ai exersat-o sæ aibæ o influenflæ practicæ
asupra celor pe care îi iubeøti. Cautæ îndrumarea Domnului de fiecare
datæ când îfli aminteøti de ei øi mai ales atunci când eøti alæturi de ei. Fæ un
efort sæ-fli filtrezi cuvintele prin Dumnezeu înainte de a le vorbi. Fii foarte
atent la nevoile lor. Poate cæ existæ ceva ce pofli face pentru a le uøura
greutæflile zilnice.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Ai observat vreo schimbare în felul în care te porfli cu ei?
Dar ei?
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Joi:Joi:Joi:Joi:Joi:
Timp pentru rugæciune: Astæzi roagæ-L pe Dumnezeu sæ-fli arate care

este punctul tæu slab. Aceasta înseamnæ cæ trebuie sæ te ocupi de problemæ
înainte ca aceasta sæ vinæ. Dacæ problema ta este mâncatul între mese,
atunci poate cæ vei alege sæ bei un pahar mare de apæ de fiecare datæ când
te simfli tentat, astfel înlocuind obiceiul prost cu unul bun.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Menflinerea unei relaflii de dependenflæ cu Dumnezeu
influenfleazæ atitudinea ta faflæ de problemele cu care te confrunfli.

Vineri:Vineri:Vineri:Vineri:Vineri:
Timp pentru rugæciune: Gândeøte-te la succesele øi eøecurile din

aceastæ sæptæmânæ. Roagæ-L pe Dumnezeu sæ te ajute sæ înflelegi fiecare
situaflie astfel încât data viitoare sæ te descurci mai bine.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Dupæ momentele de rugæciune reflecteazæ la acele situaflii
care te-au condus la purtare creøtinæ øi la cele care te-au îndepærtat.
Activitatea din aceastæ zi este sæ încerci pe cât posibil sæ stai într-un anturaj
propice creøterii.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Ai început procesul de schimbare? Nu te simfli descurajat
dacæ fli se pare puflin ciudat, ci continuæ sæ faci experienfle cu Dumnezeu.
Te aøteaptæ o experienflæ extraordinaræ dacæ alegi sæ mergi mai departe.
Fie ca experienfla ta sæ se dezvolte øi sæ se materializeze într-o bucurie de
a fi ataøat de Dumnezeu øi de a primi îndrumarea Sa.

Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:
Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Ca de obicei, aceasta este ziua în care îfli încarci bateriile

spirituale øi întæreøti experienfla acumulatæ pe drumul stræbætut pânæ acum
alæturi de Dumnezeu. Dacæ ai særit peste vreo activitate în aceastæ
sæptæmânæ, poate cæ îfli vei lua timp astæzi sæ recuperezi, dar ia-fli timp
astæzi sæ-L asculfli pe Dumnezeu nu doar în momentele de devofliune de
dimineaflæ, dar încearcæ sæ-I asculfli glasul în partea cea mai aglomeratæ a
zilei. Fie ca Dumnezeu sæ continue sæ te binecuvânteze!

Trecând dincolo
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CAPITOLUL 3

Te conectezi
øi primeøti

“Ræmânefli în Mine, øi Eu voi ræmânea în voi. Dupæ cum mlædifla nu
poate aduce roadæ de la sine, dacæ nu ræmâne în viflæ, tot aøa, nici voi

nu putefli aduce roadæ, dacæ nu ræmânefli în Mine.” ( Ioan 15:4)

fiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUI

Scopul acestui capitol este sæ te ajute sæ dezvolfli o legæturæScopul acestui capitol este sæ te ajute sæ dezvolfli o legæturæScopul acestui capitol este sæ te ajute sæ dezvolfli o legæturæScopul acestui capitol este sæ te ajute sæ dezvolfli o legæturæScopul acestui capitol este sæ te ajute sæ dezvolfli o legæturæ
experimentalæ, expusæ în capitolul precedent, pentru a avea o relaflieexperimentalæ, expusæ în capitolul precedent, pentru a avea o relaflieexperimentalæ, expusæ în capitolul precedent, pentru a avea o relaflieexperimentalæ, expusæ în capitolul precedent, pentru a avea o relaflieexperimentalæ, expusæ în capitolul precedent, pentru a avea o relaflie

adeværatæ øi vie cu Dumnezeu. Aøa cum mlædifla trebuie sæ fie prinsæ deadeværatæ øi vie cu Dumnezeu. Aøa cum mlædifla trebuie sæ fie prinsæ deadeværatæ øi vie cu Dumnezeu. Aøa cum mlædifla trebuie sæ fie prinsæ deadeværatæ øi vie cu Dumnezeu. Aøa cum mlædifla trebuie sæ fie prinsæ deadeværatæ øi vie cu Dumnezeu. Aøa cum mlædifla trebuie sæ fie prinsæ de
viflæ, tot aøa øi noi trebuie sæ pæstræm o legæturæ vie cu Hristos ca fiindviflæ, tot aøa øi noi trebuie sæ pæstræm o legæturæ vie cu Hristos ca fiindviflæ, tot aøa øi noi trebuie sæ pæstræm o legæturæ vie cu Hristos ca fiindviflæ, tot aøa øi noi trebuie sæ pæstræm o legæturæ vie cu Hristos ca fiindviflæ, tot aøa øi noi trebuie sæ pæstræm o legæturæ vie cu Hristos ca fiind

prinøi de El, sæ primim înflelepciune øi putere pentru fiecare zi.prinøi de El, sæ primim înflelepciune øi putere pentru fiecare zi.prinøi de El, sæ primim înflelepciune øi putere pentru fiecare zi.prinøi de El, sæ primim înflelepciune øi putere pentru fiecare zi.prinøi de El, sæ primim înflelepciune øi putere pentru fiecare zi.

A træi o viaflæ condusæ de Duhul Sfânt presupune sæ renunfli la controlul
personal, sæ fii dependent de îndrumarea harului lui Dumnezeu în orice
circumstanflæ a vieflii øi sæ te prinzi de Hristos, indiferent cât de dificilæ
crezi cæ ar fi situaflia. Odatæ ce am trecut de partea cealaltæ øi am
experimentat harul cooperând cu El, marea luptæ a vieflii de creøtin este sæ
menflii permanent aceastæ experienflæ.

Creøtinul reînnoit seamænæ mult cu bæieflii mei øi cu mine atunci când
ne hotærâm sæ facem ceva împreunæ. Le-am spus:

“Bine bæiefli, din moment ce væ place alpinismul, væ voi aræta cum se
face. Existæ o singuræ problemæ… nu øtiu nimic despre alpinism, dar vom
învæfla împreunæ.”
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Am fæcut mult sport de aventuræ în viafla mea, dar n-am încercat
niciodatæ alpinismul. Am luat cele mai bune cærfli care tratau acest subiect
øi am început sæ studiem cu atenflie, pânæ când am înfleles teoretic fiecare
manevræ. Apoi, am cumpærat cel mai bun echipament pe care ni-l puteam
permite. Am vorbit despre alpinism atât de mult încât dacæ i-ai fi auzit pe
bæieflii mei vorbind, ai fi spus cæ sunt profesioniøti în domeniu. Sosi øi
ziua cea mare când ne-am îndreptat spre stânci pentru a ne testa
cunoøtinflele.

Nu øtiam prea multe despre cæflæratul pe stânci øi eram exagerat de
atent. Sæ fi væzut sistemul meu de ancorare! În final am asigurat frânghiile
pânæ când chiar øi mie mi se pæreau sigure. Apoi l-am invitat pe Matthew
sæ vinæ primul. S-a apropiat de margine øi privind în jos, i s-a pærut cæ ar
fi mai bine sæ-i ofere lui Andrew aceastæ øansæ. Ezitând, Andrew s-a
strecurat în faflæ øi s-a uitat peste margine. Reacflia lui a fost:

“În nici un caz! Du-te tu, tatæ!”
“Da! aprobæ Matthew. Du-te tu primul!”
Aøa cæ m-am dus pe marginea stâncii øi m-am uitat în jos. Afli observat

vreodatæ cum, privitæ de sus, distanfla pare a fi de douæ ori mai mare decât
atunci când priveøti de la poale? Ei bine, mi-am luat echipamentul øi m-am
pregætit sæ alunec uøor pe stâncæ. Sæ fi væzut cum aræta frânghia! Sunt
sigur cæ øi acum mai sunt urmele degetelor pe ea. În viafla mea nu am
strâns ceva în mâini cu atâta disperare. Odatæ trecut de marginea præpastiei,
chiar mi-a plæcut drumul pânæ jos. Dupæ ce am urcat pe cærare înapoi la
locul de unde plecasem, am coborât pe rând cu soflia øi bæieflii. În ziua
aceea am învæflat multe despre alpinism, dar credefli cæ bæieflii ar fi coborât
în acea præpastie dacæ nu le deschideam eu calea?

Sigur cæ nu! Din pæcate este exact ce fac majoritatea pærinflilor creøtini.
Le spunem copiilor felul în care ar trebui sæ meargæ. Studiem alæturi de ei
øi ne asiguræm cæ au înfleles principiile, dar noi nu coborâm în præpastie,
nu suntem deschizætori de cale øi apoi ne întrebæm de ce copiii noøtri nu
devin creøtini. Partea cea mai rea este atunci când væd cæ mama øi tata
plutesc pe valurile vieflii færæ o direcflie anume.

Ce afli crede despre ideea de a face alpinism færæ frânghii? Este de-a
dreptul ridicol, nu? Ei bine, milioane de oameni fac acest lucru în fiecare
zi. Fifli atenfli cæ aceøtia nu sunt oameni din lume ci chiar creøtini buni ca
mine øi ca tine, care merg la bisericæ, cred în Biblie øi îøi iubesc vecinii.

Te conectezi øi primeøti
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Ca øi bæieflii mei, aceøtia vorbesc despre dependenfla de Dumnezeu de
parcæ s-ar implica în astfel de activitæfli în fiecare zi. În realitate, tot ceea
ce pot face este sæ vorbeascæ frumos, pentru cæ nu au fapte cu care sæ
întæreascæ spusele. De ce? Pentru cæ a trece de partea cealaltæ înseamnæ
cæ EUL øi dorinfla personalæ trebuie sæ moaræ. Trebuie sæ devenim
dependenfli de altceva. Dacæ nu eøti dispus sæ te laøi cu toatæ greutatea pe
frânghie, nu vei putea face decât sæ aræfli, sæ te porfli øi sæ vorbeøti ca un
adeværat alpinist. Creøtinismul adeværat presupune mai mult decât vorbærie,
mai mult decât cunoøtinfle acumulate. Este o legæturæ adeværatæ øi trainicæ
cu Dumnezeu. Acest tip de creøtinism este rar, mult mai rar decât crezi øi
de aceea mæ simt onorat sæ îfli fac cunoøtinflæ cu familia Waters. Cu mult
timp în urmæ, chiar mai înainte sæ øtim cæ vom fi asociafli în lucrarea de
slujire, Dumnezeu ne-a oferit posibilitatea sæ cunoaøtem aceastæ familie.
Ceea ce îi deosebea de ceilalfli era alegerea lor de a-I sluji lui Dumnezeu.
Aceastæ decizie nu avea limite convenflionale, ci era o alegere liberæ de a
se dærui cu orice prefl lucrærii lui Dumnezeu. În cele din urmæ au devenit
partenerii noøtri de slujire, dar pentru mine sunt mai mult decât niøte simpli
slujitori ai lui Dumnezeu. M-au inspirat continuu øi m-au provocat în
decursul anilor prin cæutarea unei legæturi mai strânse cu Dumnezeu. Astfel,
am fost foarte entuziasmat când au acceptat sæ ne împærtæøeascæ câteva
din experienflele lor. Sæ-l însoflim pe Tom în treburile casnice.

“Tocmai terminasem de reparat ceva prin casæ øi aveam øurubelnifla
în mânæ. Urmætorul lucru pe care trebuia sæ-l fac era sæ spæl maøina, aøa
cæ am pus øurubelnifla în buzunarul din spate øi m-am îndreptat spre maøinæ.
Intenflionam sæ parchez maøina mai aproape de casæ, dupæ care trebuia sæ
iau detergentul øi celelalte ustensile. Totuøi, în timp ce mergeam, am primit
un îndemn: Tom, mai întâi pune øurubelnifla la locul ei.

Mereu mi-am învæflat copiii sæ punæ lucrurile la locul lor înainte de a
se apuca de altceva, dar înclinaflia inimii era de a face totul dupæ bunul
plac. În fond, ce diferenflæ era dacæ mai întâi aduceam maøina øi apoi
puneam øurubelnifla la locul ei? Ei bine, poate cæ era o mare diferenflæ. Îmi
aduc aminte cæ odatæ îmi fæceam bagajele øi Domnul mi-a pus în gând sæ
nu uit sæ iau pælæria cu mine. Sigur cæ o sæ-mi iau pælæria, m-am gândit,
dar nu m-am dus sæ o iau. Abia dupæ ce am ajuns la destinaflie mi-am dat
seama cæ-mi uitasem pælæria acasæ – la ore depærtare! Pentru majoritatea
oamenilor acest lucru ar fi fost doar o neplæcere, dar pentru mine era o
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adeværatæ problemæ. Sæ spunem doar cæ atunci când pærul începe sæ se
ræreascæ în creøtet, nu mai ai aceeaøi protecflie ca înainte øi astfel m-am
întors acasæ cu creøtetul capului ars de soare. Aceastæ experienflæ, deøi
neplæcutæ, m-a pregætit sæ fiu mai atent la instrucfliunile primite din partea
lui Dumnezeu.

“Bine Doamne, mai întâi voi pune øurubelnifla la loc,” am spus.
Ducând-o la locul ei, mi-am dat seama cæ detergentul, gæleata øi mai multe
din lucrurile de care aveam nevoie pentru a spæla maøina erau chiar lângæ
cutia cu unelte. Le-am strâns øi m-am dus la maøinæ. Am ascultat de glasul
Domnului øi am descoperit cæ nu a fost atât de ræu pe cât eram tentat sæ
cred. Deschizând portiera, am intrat înæuntru øi m-am aøezat, când am
realizat ce s-ar fi putut întâmpla. Dacæ aø fi fæcut aceeaøi miøcare cu
øurubelnifla în buzunar, aceasta ar fi perforat tapiseria øi nu ar fi afectat
numai maøina, ci ar fi dus la o situaflie delicatæ care ar fi pus în pericol
legætura cu Dumnezeu. Eram atât de recunoscætor cæ am ales sæ cedez
acelui gând.”

Mæ voi întoarce la Tom mai târziu, dar afli observat cum a lucrat harul
în viafla lui? Care a fost ræspunsul lui Tom? Harul lui Dumnezeu cheamæ
la fapte. Tot ce a fæcut a fost sæ creadæ cæ este un gând din partea Domnului,
sæ renunfle la dorinflele sale øi sæ se ducæ sæ punæ unealta la locul ei. Apoi,
a trebuit sæ ræmânæ dependent de Dumnezeu, chiar øi atunci când
instrucfliunile erau foarte precise. Mai târziu øi-a dat seama cæ Dumnezeu
øtia totul de la început dar ascultarea, adicæ credinfla, a venit înainte sæ
aibæ o viziune claræ asupra motivului.

Poate cæ uneori nu înflelegem de ce Dumnezeu cere anumite lucruri
de la noi sau nu înflelegem unele lucruri pe care El le face sau de ce îngæduie
sæ trecem prin anumite dificultæfli. Totuøi, putem sæ ne încredem în El ca
într-un Tatæ iubitor øi sæ ne încredem în judecata øi în înflelepciunea Sa.
Nu trebuie sæ cunoaøtem motivul, trebuie doar sæ exersæm încrederea în
îndrumarea Sa øi sæ ne predæm voinflei Sale – chiar øi atunci când calea
pare grea - sæ depindem cu totul de Dumnezeu, ca El sæ rezolve problemele
cu care ne confruntæm.

Tofli aceia care au încercat sæ træiascæ cu adeværat o viaflæ de creøtin
s-au raportat la dependenflæ ca la un adevær intelectual øi au descoperit cæ
este mult mai uøor sæ fii de acord cu adeværul prezentat, dar cæ este mult
mai greu sæ pui în practicæ dependenfla care sæ devinæ o realitate în timpuri

Te conectezi øi primeøti
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de crizæ. Foarte multe persoane cer ajutor lui Dumnezeu atunci când se
târæsc prin problemele vieflii, dar asta nu înseamnæ sæ fii dependent.
Adeværul este cæ foarte puflini sunt aceia care au experimentat dependenfla
totalæ de Dumnezeu. Spun acestea pentru cæ milioanele de creøtini activi
au mai puflinæ putere decât cei doisprezece apostoli. Dacæ am învæfla secretul
dependenflei, nu am mai fi atât de neajutorafli.

Trecerea de la vechiul stil de viaflæ condus de EU la o viaflæ condusæ
de Duhul Sfânt nu este niciodatæ uøoaræ; nu pentru cæ Dumnezeu a ales în
mod arbitrar sæ ne facæ drumul mai anevoios, ci pentru cæ dorinfla inimii
este de a ne guverna singuri vieflile cedând apetitului, dorinflelor øi
pasiunilor. Dacæ nu alegem sæ renunflæm complet la aceste lucruri øi sæ-i
oferim controlul Tatælui nostru Cel înflelept, vom duce o viaflæ nenorocitæ
în încercarea noastræ de a fi creøtini adeværafli. Minflile noastre vor dori sæ
meargæ mai departe pe calea Domnului, în timp ce fiecare fibræ a fiinflei
noastre se va lupta sæ se întoarcæ la vechiul stil de viaflæ.

Îfli va fi dor de multe lucruri de care te-ai ataøat. Dacæ ne-am detaøa de
lucrurile lumeøti øi ne-am ataøa de cele cereøti, viafla noastræ spiritualæ
n-ar mai avea atâtea suiøuri øi coborâøuri care nu ne permit sæ rupem
lanflurile ce ne leagæ de Satana. Nu este niciodatæ uøor sæ scæpæm de
legæturile lui, pentru cæ opune rezistenflæ atunci când dorim salvare øi
suntem dispuøi sæ fim dependenfli de Dumnezeu. El se bucuræ de orice
religie care îi dæ voie eului sæ træiascæ, pentru cæ prin noi nu avem nici o
putere, dar dacæ începem sæ depindem de Dumnezeu, atunci vræjmaøul
øtie cæ va pierde lupta.

Trebuie sæ înflelegem cæ în luptele din viafla noastræ nu bætælia exterioaræ
este cea care ne poate înfrânge, ci alegerea de a asculta de firea pæmânteascæ
este cea care distruge sufletul. Una dintre lecfliile cele mai grele pe care
trebuie sæ le învæflæm este sæ devenim neîncrezætori în NOI. Poate cæ suntem
sinceri atunci când cerem ajutor Domnului, dar continuæm sæ flinem în
mâinile noastre cârma vieflii. Încearcæ sæ te identifici cu mine în experienfla
pe care am avut-o cu Domnul în mijlocul sælbæticiei.

Auzisem zvonuri despre cabana unui vânætor. Unii oameni cunoøteau
zona, dar nimeni nu væzuse cabana. Era genul de poveste care te intrigæ øi
în acelaøi timp te face sæ te întrebi dacæ este adeværatæ. Întotdeauna mi-a
plæcut sæ explorez necunoscutul, aøa cæ nu a durat mult pânæ m-am decis
sæ merg în acea zonæ pentru a vedea dacæ zvonurile erau adeværate.
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Am descoperit cæ, dacæ vrei sæ petreci un timp deosebit de comuniune
cu Dumnezeu, sælbæticia îfli poate oferi un refugiu departe de întreruperi,
de telefoane, de grijile apæsætoare ale lucrærii de slujire care nu înceteazæ
sæ te preocupe, nici dacæ te stræduieøti sæ le uifli. Ador aceste zile speciale
petrecute în sælbæticie. Le-am numit momentele Enoh, dupæ personajul
din Vechiul Testament care a fost mai aproape de Dumnezeu decât oricare
altcineva. Dupæ astfel de zile mæ întorc cu o minte împrospætatæ, cu un
spirit renæscut øi umilit în fafla Celui care este infinit mai puternic decât
mine. Astfel, mi-am pregætit rucsacul øi am pornit pe cærare spre o nouæ
aventuræ.

Mi-am întins cortul lângæ un lac de munte al cærui mal era o îmbinare
de pietriø cu bolovani læsafli de apele glaciare. Înainte de culcare m-am
gândit la toate persoanele care au stat cu mine în cort. Erau oameni buni
care pæreau a fi creøtini din cap pânæ-n picioare, dar care nu puteau dormi
øi nu se puteau relaxa de frica urøilor grizzly care dau târcoale acestei væi.
Nu neglijez pericolul pe care-l reprezintæ aceste animale, din moment ce
am petrecut ultimii douæzeci de ani din viaflæ în mijlocul lor. Aceastæ
nonøalanflæ nu se bazeazæ pe supoziflii, ci pe încrederea cæ Dumnezeu
controleazæ fiecare aspect al vieflii mele. El este Cel care m-a condus sæ
træiesc în sælbæticie øi nu cred cæ m-a adus pânæ aici doar ca sæ mæ ofere
drept hranæ uøoaræ unui animal sælbatic. Acesta este motivul pentru care
eu dorm liniøtit în timp ce alflii îøi fac griji.

Trezindu-mæ de dimineaflæ, I-am prezentat Domnului planurile pentru
acea zi, rugându-L sæ mæ ajute sæ gæsesc cabana øi astfel am început o zi
provocatoare. Am stræbætut zona în lung øi în lat, cercetând fiecare loc øi
cerând ajutor Domnului, dar în ziua aceea m-am întors la locul de campare
færæ nici un rezultat. Cæutarea mea fusese o mare nereuøitæ. Eram mort de
obosealæ øi foarte derutat. Cerusem ajutor Domnului dar am eøuat. De ce?
Am fæcut focul, am încælzit niøte apæ øi am fæcut ceai de scorfliøoaræ în
timp ce soarele aluneca încet spre apus.

“De ce nu am gæsit-o, Doamne? Tu øtii unde este.”
Nu sosi nici un ræspuns. Tæcere.
Deodatæ, în timp ce razele soarelui continuau sæ alunece la orizont,

am væzut ceva pe partea cealaltæ a væii. Nu! Nu putea fi… M-am repezit
dupæ binoclu øi am væzut conturul unei cabane. Soarele dispærea încet în
spatele acesteia. Se afla într-o zonæ prin care trecusem de nu øtiu câte ori

Te conectezi øi primeøti
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în ziua aceea. “De ce nu mi-ai arætat-o mai înainte, Doamne? Eram acolo,
doar la câfliva metri de ea. De ce nu mi-ai arætat-o atunci, Doamne?”

Pentru cæ tu erai cel care cæuta, Jim. Tu deflineai controlul expedifliei,
Eu doar te urmam. Ai dorit binecuvântarea Mea pentru eforturile tale.
Abia dupæ ce eforturile tale au eøuat ai fost dispus sæ asculfli, sæ Mæ laøi
pe Mine sæ conduc.

Adeværata luptæ este sæ te prinzi de Dumnezeu, sæ-L laøi sæ-fli rezolve
problemele vieflii, sæ-L accepfli ca îndrumætor øi conducætor. Tendinfla de
a ne descurca singuri, de a ne purta cum vrem øi de a spune tot felul de
lucruri færæ sæ le mæsuræm este atât de înrædæcinatæ în noi încât necesitæ
mult efort sæ fim deschiøi la îndrumarea Domnului.

I-am rugat pe prietenii mei Paul øi Carolyn sæ relateze cum o lucrare
simplæ s-a transformat într-un coømar care a durat douæ zile. Îi compætimesc
pentru lupta lor øi cred cæ øi tu vei fi de acord. Paul spune: “Carolyn øi cu
mine lucram færæ oprire pentru evanghelizare, când ne-am dat seama cæ
nu era de ajuns doar sæ ne dorim o schimbare în vieflile noastre. Genul de
relaflie pe care ne-o doream cu Dumnezeu nu se putea realiza pur øi simplu,
ca din întâmplare, ci trebuia sæ ne luæm timp pentru a ne preda pe deplin
lui Dumnezeu øi fæceam tot ce ne stætea în putere sæ ne ræspundem singuri
la rugæciuni.

Mai întâi ne-am uitat la locul unde stæteam. Locuiam într-o rulotæ
dintr-un parc aglomerat din Midlands, Anglia. Întotdeauna ne-a plæcut
curæflenia øi ne-am gândit cæ, dacæ reducem spafliul, atunci cæminul nostru
va fi mult mai uøor de întreflinut. Sunt de pærere cæ ambientul ne
influenfleazæ mintal, fizic øi spiritual. O casæ curatæ este mult mai
odihnitoare pentru locatarii sæi. Deveneam din ce în ce mai conøtienfli de
inconvenientele locuinflei noastre. Nu puteam merge mai mult de câfliva
metri færæ sæ vorbim cu vecinii, ascultându-le muzica øi uneori øi limbajul
colorat. Ne-am dat seama cæ, dacæ ne-am fi crescut copiii în acest anturaj,
ar fi fost greu sæ le controlæm relafliile. Era evident cæ trebuia sæ ne mutæm
într-o zonæ mai liniøtitæ. Totuøi, în Anglia, acest lucru este uøor de spus,
dar greu de fæcut, chiar øi dacæ ai resursele necesare pentru a cumpæra o
casæ la flaræ. Noi nu aveam nimic în afaræ de o dorinflæ puternicæ øi încrederea
cæ Dumnezeu va deschide o cale.”

Carolyn adaugæ:
“Paul are dreptate. Øtiam cæ Dumnezeu dorea sæ stæm într-un loc mai
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bun, dar cæutaseræm peste tot în Anglia, Scoflia øi mai ales în fiara Galilor
însæ færæ nici un rezultat. Era greu sæ fii ræbdætor. Oamenilor le place ca
toate sæ se întâmple imediat, dar Dumnezeu era Cel care ne conducea
vieflile. Afacerea lui Paul prosperase în acei ani de cæutare øi economiile
noastre crescuseræ, dar tipul de proprietate pe care-l cæutam depæøea
posibilitæflile noastre financiare.

Ne-am lærgit orizontul øi am fæcut o cælætorie în Irlanda, unde am
gæsit o cæsuflæ pæræsitæ pe care ne-o permiteam øi pe care speram sæ o
putem renova. Structura de piatræ era într-o stare atât de deplorabilæ încât
trebuia datæ jos cu totul, iar interiorul reconstruit. Cu toate acestea, simfleam
cæ Domnul fusese cel care ne-a condus øi ne-am întors în Anglia destul de
optimiøti. Acestea, pânæ când am descoperit cæ sunt însærcinatæ. Nu-mi
venea sæ cred! Nu fæcea parte din planurile noastre. Doream ca mai întâi
sæ ne mutæm, sæ reparæm cæsufla øi sæ o aranjæm. Sænætatea mea nu era
prea bunæ øi doream sæ îmbunætæflesc câte ceva înainte de a ræmâne
însærcinatæ. Plænuiseræm sæ avem un copil peste patru ani, dar iatæ-mæ –
însærcinatæ! Eram atât de îngrijoratæ pentru cæ planul fusese dat peste cap.
Deøi acest copil a sosit pe nepregætite, ne-am continuat planurile øi când
ne-am mutat eram într-un stadiu avansat al sarcinii.

Din moment ce viitorul nostru cæmin, cæsufla pæræsitæ, nu putea fi locuitæ
prea curând, ne-am hotærât sæ aducem în Irlanda rulota cumpæratæ de curând
cu douæ mii cinci sute de dolari øi sæ locuim în ea temporar. Ne-am græbit
sæ pregætim un loc pentru ea lângæ cæsuflæ. Locul ales, neprotejat din cauza
vânturilor puternice din timpul iernii, s-a dovedit a fi o alegere proastæ.
Deøi nu ne plæcea faptul cæ trebuia sæ mutæm rulota pe care tocmai o
instalaseræm, øtiam cæ, cu cât fæceam acest lucru mai repede, cu atât era
mai bine.

Ajutat de un pædurar din zonæ øi de un fermier care avea un tractor,
Paul s-a pregætit sæ mute rulota în noua locaflie. Am dat jos tablourile de
pe perefli øi eram pe punctul de a da jos øi vesela din dulap, când Paul m-a
oprit. M-a asigurat:

“Nu ai de ce sæ mufli vesela, dragæ; nu va pæfli nimic.”
Eram øovæielnicæ, dar l-am ascultat. În fond, el øtia mai multe despre

cum se mutæ o rulotæ øi nici nu trebuia mutatæ prea departe. Cu toate
acestea, amândoi aveam sentimentul cæ va merge mai ræu decât ne
aøteptam.

Te conectezi øi primeøti
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Iniflial Paul a vrut sæ mute singur rulota, dar când maøina s-a dovedit a
fi neputincioasæ pentru aceastæ acfliune, a cerut ajutor fermierului care era
unul dintre puflinii oameni pe care am reuøit sæ-i cunoaøtem dupæ douæ
luni de stat în Irlanda. Aceastæ schimbare rapidæ de planuri urma sæ aibæ
consecinfle. Paul a uitat cæ la câfliva metri în fafla rulotei era un øanfl. Roflile
dintr-o parte trebuia sæ treacæ peste øanfl øi Paul plænuise sæ aducæ rulota
pânæ la margine, ca sæ poatæ vedea exact pe unde va trece øi sæ punæ o
punte peste øanfl. Fermierul, neøtiind de acest lucru, a început sæ tragæ
rulota. Tocmai când toatæ lumea se bucura cæ tractorul era destul de puternic
øi cæ sistemul nostru funcfliona bine, s-a auzit o pocnituræ care a oprit totul.

Fiind însærcinatæ, nu puteam fi de prea mare ajutor, aøa cæ mi-am luat
fluierul øi m-am urcat pe un mic deal ca sæ privesc de acolo întreaga
operafliune. Pærea cæ totul este în regulæ atunci când rulota a fost pusæ în
miøcare, încet, cu grijæ, când o parte a rulotei s-a înclinat brusc øi aræta ca
o epavæ pe cale sæ se scufunde. Chiar øi de la distanflæ puteam vedea prin
ferestrele rulotei cum toate lucrurile care nu au fost puse la loc sigur zburau
în toate direcfliile, urmate de un sunet chinuitor de veselæ spartæ. Voiam sæ
alerg øi sæ evaluez pagubele. Eram încercatæ de tot felul de sentimente.
Bombæneam: Da, sigur cæ da, Paul, vesela este în siguranflæ! Øi totuøi, nu
øtiu cum se face cæ, în tumultul sentimentelor care clocoteau în mine, am
simflit îndemnul sæ stau pe loc øi sæ nu acflionez dupæ impuls. Nu m-am
miøcat, ci am privit cum Paul investiga problema.”

Paul continuæ:
“Carolyn se lupta sæ ræmânæ unde era, în timp ce eu îmi doream sæ fiu

în altæ parte, nu conta unde! Nu-mi venea sæ cred ce am væzut! Roflile erau
în øanfl øi primul gând a fost: ‘De ce nu mi-ai amintit, Doamne?’, dar vina
era numai øi numai a mea. Fermierul øi pædurarul erau ocupafli, aøa cæ au
plecat fiecare la treburile lor. Eram conøtient cæ va trebui sæ scot singur
roflile din øanfl øi cæ-mi va lua mult timp. Fermierul mi-a promis cæ se va
întoarce în câteva ore øi cæ mæ va ajuta sæ termin treaba.

Mæ simfleam frustrat øi abandonat din cauza incompetenflei mele. Am
dat târcoale rulotei pentru a evalua situaflia, dar în realitate mæ chinuia
gândul cæ va fi foarte greu sæ ies din aceastæ situaflie. Planurile pentru ziua
aceea erau date peste cap, promisiunile fæcute lui Carolyn erau spulberate,
Dumnezeu pærea cæ m-a abandonat din cauza prostiei mele øi când m-am
îndreptat spre uøæ, abia flinându-mæ de Isus, am zærit-o pe Carolyn.”
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Carolyn povesteøte:
“Am coborât dealul cu disperarea pe urmele mele. Voiam atât de mult

sæ-l pun la punct pe Paul. Ispita era irezistibilæ! Din cauza lui s-a spart
vesela primitæ la nuntæ. Simfleam cæ dorinfla de a da curs acestor impulsuri
era o nevoie fizicæ. Despærflifli de Dumnezeu suntem într-adevær niøte
oameni vrednici de disprefl, dar El este credincios øi drept. Chiar aøa slabi
øi supuøi pæcatului, Dumnezeu era alæturi de noi øi ne pregætea o cale de
scæpare neaøteptatæ. Paul m-a privit øi mi-a spus:

“Sæ nu cumva sæ spui ceva.”
În acele momente, øtiind ce este în sufletul meu, mi-am dat seama cæ

avea dreptate. Nu era furios øi nici nu încerca sæ se dezvinovæfleascæ, ci
pur øi simplu a recunoscut cæ tæcerea era cea mai bunæ alegere. Am dat
din cap øi am tæcut. În ciuda crizei cu care ne confruntam øi a necazului în
care eram, nu ne-am dezlipit de Salvatorul nostru øi asta ne-a unit. În
loc sæ dau vina pe el, în inima mea au apærut sentimente de milæ øi de
compasiune pentru soflul meu. Øtia cât de ræu îmi pare øi øtiam cæ øi
lui îi pærea la fel de ræu. Am plecat pentru a-l læsa sæ-øi termine treaba
liniøtit.”

Paul continuæ:
“Carolyn are dreptate. Am muncit mult sæ scot rulota din øanfl. Nu

puteam sæ ridic rulota de patru tone mai mult de câfliva centimetri cu cricul
de douæ tone. Puneam pietre sub rofli, împingeam rulota mai departe øi
repetam procesul, înaintând de fiecare datæ cu doar câfliva centimetri. În
ciuda aerului rece de noiembrie transpiram abundent, dar am reuøit sæ
termin pânæ la întoarcerea fermierului. La sosirea lui a apærut o altæ
problemæ. Nu puteam întoarce rulota ca s-o putem miøca cum plænuiseræm.
Singura posibilitate era sæ o cæræm câfliva kilometri în josul stræzii, unde
sæ o întoarcem, dupæ care sæ o aducem la locul ei. Eram foarte îngrijorat
pentru cæ øtiam starea roflilor din spate, iar arcul era îndoit. Roflile mici ale
acestor rulote nu sunt fæcute pentru a fi remorcate prea des. Camionul cu
care a fost livratæ avea o platformæ specialæ pe care a fost transportatæ.
Roflile nu erau potrivite pentru miøcarea pe care o anticipam, mai ales cæ
fuseseræ scæpate în øanfl. Dacæ se rupea osia, undeva pe drum, singura
casæ pe care o aveam urma sæ ræmânæ înflepenitæ în acel loc. Totuøi, neavând
altæ opfliune, am încredinflat-o fermierului. Te rog, Doamne, nu læsa sæ se
rupæ osia!”

Te conectezi øi primeøti
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Carolyn adaugæ:
“Aveam sufletul la guræ în timp ce-l priveam pe Paul cum mergea pe

lângæ rulotæ. Cæminul meu, singurul bun material pe care-l aveam în aceastæ
flaræ, pleca. Emofliile începeau sæ punæ stæpânire pe mine. Sæ fiu sinceræ,
tot ceea ce-mi doream era sæ plâng în hohote. Nu mai puteam privi, aøa cæ
am fugit la adæpostul cæsuflei. Era frig, poate cu puflin mai cald decât pereflii
de piatræ. Intrând înæuntru, am væzut dulæpiorul de baie cumpærat la
reducere. Intenflionam sæ-l curæfl øi sæ-l vopsesc. Dumnezeu era atât de
bun! Mi-a dat ceva de fæcut cu mâinile, din moment ce în rest nu puteam
fi de prea mare ajutor. Am început sæ curæfl din ræsputeri metalul. În timp
ce cæminul meu se îndrepta încet în josul stræzii, probabil pentru a nu se
mai întoarce niciodatæ, în adæpostul ræcoros al cæsuflei, cu pruncul miøcând
în mine, Dumnezeu mi-a permis sæ-mi îngrijesc ‘cuibul’ øi pentru câteva
clipe am uitat de grijile zilei.”

Paul spune:
“Strada avea o curbæ øi astfel nu mai vedeam ce face Carolyn. Mergeam

în tæcere pe lângæ rulotæ, mulflumind lui Dumnezeu cæ mi-a ræspuns
rugæciunilor. Osia stricatæ încæ mai rezista. Acum trebuia doar sæ întoarcem
rulota la locul potrivit. Doar câfliva metri øi acest coømar lua sfârøit, dar
nu a fost sæ fie.

Noua locaflie era pe un delulefl øi tractorul fermierului nu era destul de
puternic pentru a cæra rulota peste aceastæ movilæ de pæmânt. Maøinæria a
funcflionat extraordinar de bine, având în vedere faptul cæ nu fusese
construitæ sæ îndeplineascæ astfel de sarcini. Priveam acele rofli mari de
tractor cum înainteazæ în noroi, încercând sæ punæ rulota la loc potrivit øi
mæ rugam: Te rog, Doamne, fæ ca acest coømar sæ se sfârøeascæ. Mi-e
foame, mi-e frig øi sunt obosit. Îmi doream atât de mult sæ termin treaba
cât mai repede, dar deocamdatæ acest lucru era imposibil.

Atunci când firea îfli provoacæ necazuri existæ mereu tentaflia sæ joci
jocul învinuirilor - învinuieøte fermierul, învinuieøte tractorul,
învinuieøte-L pe Dumnezeu - orice, numai sæ faci eul sæ se simtæ mai
bine. Din fericire, nu numai eul trimitea mesaje minflii, ci øi Dumnezeu
care nu ne pæræsise. O, nu, doar ne ducea la un nivel mai înalt în relaflia cu
El. Mi-a amintit cæ acest servitor al Sæu ne-a ajutat mult în ziua aceea øi
cæ a fæcut tot ce i-a stat în putinflæ, datæ fiind situaflia. Astfel, în loc sæ-l
acuz pe nedrept pentru lipsa de echipament, i-am mulflumit frumos pentru
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ajutorul sæu øi mi-am îndreptat atenflia asupra casei noastre mobile care
trebuia aranjatæ pentru a înnopta în ea.

Trebuia sæ gæsesc o cale sæ aduc apa øi cablurile de electricitate la o
distanflæ mai mare decât cea pe care o plænuisem. Tocmai terminam de
instalat apa, când am auzit paøii lui Carolyn în rulotæ, deasupra mea. Cu
siguranflæ, voia sæ vadæ cât de mari erau pagubele øi îmi doream, de dragul
ei, ca pagubele sæ nu fie chiar atât de mari.”

Carolyn spune:
“De cum a aprins Paul lumina, m-am græbit sæ væd pagubele. La prima

vedere aræta foarte ræu. Cuptorul meu cel nou zæcea pe podeaua bucætæriei,
dar în afaræ de câteva zgârieturi aræta destul de bine.

În dulap, câteva vase din porflelan erau ciobite dar nu era chiar atât de
ræu. Doar douæ farfurii erau sparte.

În sfârøit, am luat obiectul care mæ interesa øi mæ îngrijora cel mai
tare. M-am gândit cæ acel obiect pe care l-am væzut cæzând era mult iubita
mea orgæ electronicæ. Mi-era teamæ de ce am sæ gæsesc øi nu aveam speranfle
prea mari, datæ fiind starea ei fragilæ. Am bægat-o în prizæ, øi, minunea
minunilor, funcfliona!

“Îfli mulflumesc, Doamne!” am ræsuflat uøuratæ.
Paul spune:
“În seara aceea am træit o experienflæ de neuitat. Când am intrat în

casæ, Carolyn era liniøtitæ cæ stricæciunile erau minore øi superficiale øi
fæcea tot ce putea ca sæ semene din nou cu o casæ. Fusese o zi grea. Ne era
foame. Lucrasem din greu toatæ ziua, iar Carolyn era însærcinatæ. Masa de
searæ a fost o adunæturæ de alimente puse la nimerealæ cu energia care ne
mai ræmæsese. Abia aøteptam sæ ne spælæm, dar încæ nu era apæ caldæ. Nu
fusese curent toatæ ziua, øi apa era cu puflin mai caldæ decât temperatura
aproape de înghefl din rulotæ. Am trecut printr-o încercare grea øi epuizantæ,
dar mulflumim lui Dumnezeu cæ nu ne-am pierdut încrederea în El nici
mæcar o clipæ. Am fost ispitifli, lovifli øi hærfluifli de Satana care s-a folosit
de firea noastræ pæmânteascæ pentru a ne distruge, dar amândoi øtiam cæ
eram prinøi de Însuøi Dumnezeu øi primeam putere din puterea Sa. Harul
Sæu ne ajutæ sæ ne ridicæm deasupra pæcatului øi a eului.

Dupæ cinæ am cæzut frânfli de obosealæ, dar eram fericifli øi am adormit,
deøi eram în pantæ din cauza terenului denivelat, øtiind cæ mâine va trebui
sæ o luæm de la capæt în încercarea de a muta rulota pânæ la poziflia finalæ.

Te conectezi øi primeøti
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Dimineafla pærea cæ a sosit prea repede. Dupæ altarul de dimineaflæ øi
micul dejun am conectat telefonul pentru a suna dupæ un cric puternic.
Væzusem unul la un magazin øi ne-am dus sæ-l închiriem pentru douæzeci
øi patru de ore. Era un cric greu care se manevra cu mâna øi cu care nu
mai lucrasem pânæ atunci. Curând am descoperit de câtæ forflæ aveam nevoie
pentru a-l manevra øi mi-am dat seama cæ mæ confrunt cu o misiune
imposibilæ.

Folosind mai mulfli pomi, am împins rulota spre locul stabilit. Pânæ la
amiazæ nu mai aveam pomi øi am decis cæ ar fi mai bine sæ folosesc niøte
tufiøuri. Am rugat-o pe Carolyn sæ se uite øi sæ-mi spunæ dacæ, sau mai
sigur, când încep sæ cedeze.

“Trage,” am strigat. “Se miøcæ?”
“Nu!”
“E bine, pentru cæ rulota se miøcæ!”
Øtiu cæ sunæ incredibil, dar este adeværat. Am adus rulota în locul

dorit folosind acele tufiøuri. Øi ca o binecuvântare în plus, o pasære foarte
prietenoasæ a zburat de pe rulotæ pe tufiø øi stætea acolo foarte liniøtitæ.
Pasærea aceea ne-a dat øi mai multæ forflæ øi speranflæ. Ne-a amintit cæ
Dumnezeu era cu noi. Când a apus soarele, în cea de-a doua zi de luptæ,
rulota nu era exact în poziflia pe care o plænuiseræm dar era destul de
aproape!

M-am târât sub rulotæ pentru a nivela terenul øi pentru a ataøa utilitæflile.
Mæ luptam sæ mai rezist. Degetele erau atât de îngheflate încât cu greu am
reuøit sæ prind cablurile. Eram ud, plin de noroi, slæbit, extenuat øi extrem
de tentat sæ-mi plâng de milæ. A început sæ ningæ øi vântul înflepætor sufla
cu putere în jurul meu, chiar dacæ mæ aflam într-un loc mai adæpostit.
Este greu sæ pui de o parte inconvenientele øi sæ te concentrezi doar asupra
iubirii lui Dumnezeu øi a felului în care îfli poartæ de grijæ. Dar meditând
mi-am dat seama cæ lucrurile puteau sta øi mai ræu. Partea cea bunæ era cæ
în timpul acestei crize nu ne-am îndepærtat de Dumnezeu. Øtiam cæ Satana
a încercat sæ ne distrugæ, iar Isus ne-a susflinut în timpul acestui asalt. În
lumina acestor gânduri din minte, am mai îndurat câteva minute de chin,
ducând la îndeplinire sarcinile.”

Carolyn concluzioneazæ:
“Oare cum de am supraviefluit în aceastæ problemæ când, în trecut,

probleme mult mai mici ne-ar fi fæcut egoiøti øi am fi intrat în conflict
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unul cu celælalt? Eram aceiaøi oameni, cu aceleaøi înclinaflii spre egoism
øi pæcat. De aceastæ datæ, diferenfla a fost cæ am ales sæ ne prindem de Isus
înainte øi în timpul crizei. Am mai avut probleme de atunci øi vom mai
avea multe de înfruntat în viitor, dar acele douæ zile ne-au ræmas întipærite
în minte. Acolo, pe acele dealuri bætute de vânt, în mijlocul primei ierni
irlandeze, am realizat cæ Dumnezeu ne poate susfline în orice situaflie a
vieflii.”

Dumnezeu doreøte sæ ne susflinæ în orice problemæ cu care ne
confruntæm, în orice ispitæ, în orice crizæ a vieflii! De ce oare doar puflini îi
permitem sæ deflinæ controlul? Pentru cæ relaflia noastræ cu Dumnezeu este
una de convenienflæ, este cineva la care pofli apela dacæ lucrurile îfli scapæ
de sub control, dar în rest este o entitate care nu vrem sæ se amestece în
vieflile noastre. Nu øtim ce pierdem! Dumnezeu nu este ca un monarh
pæmântesc care face parte din elita societæflii øi nu se amestecæ printre
oamenii de rând. Hristos a arætat cæ Dumnezeu nu face diferenfle între
persoane. Chiar øi cei mai depravafli membri ai societæflii s-au apropiat de
El. Astæzi doreøte din toatæ inima sæ te numeri øi tu printre prietenii Lui.
Dumnezeu se îngrijeøte de noi cu o dragoste puternicæ øi nemærginitæ,
care priveøte mai departe de pæcatul care ne-a degenerat øi vede ce am
putea deveni, dacæ ne-am uni øi am comunica cu El.

Îfli aminteøti cum era când te întâlneai cu acea persoanæ deosebitæ øi te
prindeai de fiecare cuvânt pe care-l spunea? Fiecare scrisoare era cititæ de
zeci de ori, fiecare declaraflie de dragoste øi acceptare era prefluitæ în timp
ce inima bætea ceva mai repede, iar zilele pæreau mai senine pentru cæ
øtiai cæ persoana aceea te iubeøte. Ei bine, ceea ce experimentæm la nivel
omenesc este deschis pentru fiecare sæ experimenteze cu Dumnezeul
universului. Spre deosebire de semenii noøtri, pæmântenii, care nu ne
înfleleg tot timpul øi, din neatenflie, ne rænesc prin ræceala øi prin lipsa lor
de interes, Dumnezeu nu înceteazæ niciodatæ sæ ne ridice de jos, sæ ne
ierte când am greøit øi sæ ne iubeascæ, chiar øi atunci când suntem foarte
greu de iubit. Cuvintele nu pot descrie ce-i aøteaptæ pe cei care aleg sæ
aibæ o legæturæ strânsæ cu Dumnezeu. Nu trebuie sæ væ imaginafli cæ
Dumnezeu se aflæ într-un cer îndepærtat. Nu. Trebuie sæ væ gândifli la El
ca la un tovaræø de drum care væ îndrumæ în fiecare zi.

Uneori, când viafla este grea øi drumul ni se pare anevoios, ne dorim
un prieten important sau bogat care sæ ne ajute, sæ ne scoatæ din necaz. Øi
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totuøi, cel mai înflelept, cel mai bogat øi cel mai puternic Monarh care a
existat vreodatæ ne oferæ prietenia Sa, mult mai avantajoasæ decât oricare
alta oferitæ de lumea aceasta. Este mai bunæ decât a-l cunoaøte pe
preøedinte, mai bunæ decât a fi prieten cu cel mai bogat om din lume sau
cu cel mai mare sportiv. Pare incredibil, dar mulfli dintre noi ignoræm sau
respingem oferta Lui!

De multe ori aceastæ respingere este neintenflionatæ. Uneori, chiar øi
cei care pretind a fi creøtini neglijeazæ prietenia cu Isus, deøi îi poartæ
numele. Ce pæcat, pentru cæ prieteniile nu sunt numai un motiv în plus de
bucurie, dar ne øi îmbogæflesc intelectual.

Tom Waters este un astfel de prieten. Am petrecut mult timp împreunæ,
dar încæ mæ surprinde prin modul sæu de a gândi øi de a privi lucrurile. Îl
voi læsa pe el sæ væ prezinte o experienflæ pe care a avut-o în timpul unui
“moment Enoh”.

“Nu øtiu de ce aceastæ dorinflæ vine doar în anumite momente, dar
aproape cæ pot auzi chemarea sælbæticiei. Aceastæ chemare este de fapt o
dorinflæ a inimii de a petrece timp în naturæ comunicând cu Dumnezeul
naturii, Tatæl meu ceresc. Îi spun deseori sofliei mele cæ mæ “cheamæ”
munflii. Zâmbeøte øi spune:

“Când vrei sæ mergi?”
Øtie cât de schimbat sunt dupæ o asemenea experienflæ.
De aceastæ datæ simflisem chemarea de câtva timp. I-am spus lui

Dumnezeu cæ voi pleca de îndatæ ce se topeøte zæpada. Era primævara
târziu øi luând o hartæ a zonei muntoase în care locuim am început sæ caut
un traseu cu orientare spre sud. Nu mai fusesem acolo, dar mæ gândeam
cæ în zona aceea s-a topit zæpada. Acest amænunt este foarte important,
având în vedere faptul cæ locuim într-o zonæ în care ninge foarte mult.

Cu o noapte înainte de a pleca, am ascultat radioul, iar prognoza meteo
nu era deloc bunæ. Se apropia o furtunæ cu ploaie øi vânt puternic. Ei bine,
mi-am spus, nu ies pe o vreme ca asta. A doua zi vremea era mohorâtæ. În
timp ce mæ plimbam dis-de-dimineaflæ cu soflia mea Alane, nori negri se
ciocneau deasupra capetelor noastre. Ici øi colo picuri de ploaie avertizau
apropierea furtunii.

“Te mai duci?” întrebæ Alane în timp ce privea aceastæ scenæ.
Înainte sæ pot ræspunde NU, Dumnezeu mi-a spus: “Pe Mine M-ai

întrebat ce ar trebui sæ faci?”
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“Pæi, nu, Doamne, adicæ… øtiu cæ va veni furtuna øi… chiar vrei sæ
mæ duc?”

“Da, Tom, vreau.”
Astfel am acceptat ræspunsul Domnului øi am spus:
“Da dragæ, plec. Cred cæ Domnul a plænuit ceva deosebit pentru mine

în aceastæ cælætorie.”
 Sigur cæ mæ gândeam la starea vremii, dar habar nu aveam cât de

preflios avea sæ fie acest timp deosebit petrecut cu El.
M-am pregætit sæ plec dupæ masa de prânz. Mæ aøtepta un drum de

aproape cinci kilometri pe care trebuia sæ-l parcurg înainte de læsarea serii.
Când Alane a væzut lucrurile pe care le pregætisem pentru aceastæ cælætorie,
s-a îngrijorat:

“Dragul meu, nu cred cæ ai luat destulæ mâncare.”
“Sunt sigur cæ am luat destulæ,” am ræspuns. “Mereu te îngrijorezi cæ

nu mænânc destul. Am o græmadæ de mâncare. De fapt, am atât de multæ
încât voi da jos o parte.” Alane nu a spus nimic, dar se uita întrebætoare în
timp ce dædeam jos o parte din provizii.

Am pornit la drum având deasupra un cer mohorât, dar færæ semne de
furtunæ. Mæ gândeam la ce înseamnæ sæ te predai lui Dumnezeu, adicæ sæ
te oferi Domnului cu totul, læsându-L sæ-fli ia viafla øi sæ o foloseascæ dupæ
cum doreøte. Aceasta era flinta sau scopul acestei cælætorii.

Cu aceste gânduri în minte, am înaintat destul de mult pe cærare, când
ceva mare øi negru a særit din tufiøuri øi am tresærit! Involuntar am fæcut
un pas sau doi înapoi øi am luat tubul paralizant pe care-l port mereu cu
mine, în caz cæ mæ atacæ vreun urs. Dupæ ce mi-am revenit mi-am dat
seama cæ nu era un urs, ci un câine de vânætoare, un Labrador foarte
frumos. Inima îmi bætea cu putere în timp ce creierul se zbætea sæ proceseze
informaflia cæ eram în siguranflæ. Era doar un câine.

Câinele a fæcut øi el câfliva paøi înapoi, fiind la fel de speriat ca øi
mine. Dându-ne seama cæ nu era nici un pericol, am început sæ ne apropiem
unul de celælalt. Cu siguranflæ era câinele mult iubit al vreunui proprietar.
Era foarte cuminte øi avea zgardæ, aøa cæ mi-era foarte greu sæ-mi imaginez
cum a ajuns prin sælbæticie. Nu-mi place sæ recunosc acest lucru, dar primul
gând pe care l-am avut despre acest câine adorabil a fost: O, nu! Acest
câine îmi va distrage atenflia. Am venit aici pentru a petrece un timp
deosebit cu Dumnezeu… singur.

Te conectezi øi primeøti



74

Viaflæ din beløug

Dorind sæ ocolesc problema, i-am spus câinelui:
“Øezi,” øi mi-am continuat drumul.
Speram cæ stæpânii lui erau undeva prin apropiere øi cæ acest câine îi

va gæsi, dar continua sæ mæ urmeze. Nu aveam nici o idee ce sæ fac cu
câinele aøa cæ m-am rugat: “Bine Doamne, dacæ dintr-un oarecare motiv
vrei sæ petrec acest timp cu câinele, atunci iatæ ce voi face: îi voi spune sæ
stea, iar eu voi merge mai departe. Dacæ stæ, øtiu cæ nu am de ce sæ mæ
îngrijorez, iar dacæ mæ urmeazæ, atunci voi øti cæ acesta este planul Tæu.
Întorcându-mæ din nou spre câine, am spus cu mai multæ hotærâre:

“Øezi!”
Mi-am amintit imediat de momentele în care încercam sæ-mi impun

autoritatea de pærinte mai mult prin tonul vocii decât folosind autoritatea
pe care ne-o oferæ Dumnezeu atunci când “ne conectæm” la puterea Lui.
Ei bine, dintr-un motiv necunoscut câinele a executat porunca, aøa cæ eu
mi-am continuat drumul în sus pe potecæ, fericit cæ am putut evita o
problemæ.

Mæ apropiam de micul lac de munte lângæ care plænuisem sæ-mi pun
cortul, am trecut de un deluøor øi m-am trezit înconjurat de o mare de
zæpadæ. Era evident cæ aceastæ zonæ nu fusese expusæ soarelui øi am fost
uimit sæ descopær cæ nu mai aveam nici o potecæ de urmat, iar zæpada era
foarte mare. Øtiam cæ lacul este în apropiere, aøa cæ am studiat harta øi
m-am rugat ca Dumnezeu sæ mæ ajute sæ-l gæsesc. Pæøeam anevoios,
înaintând cu greu prin næmefli, pânæ la extenuare. Dupæ o oræ øi jumætate
m-am læsat pægubaø øi m-am aøezat sæ mæ odihnesc. Dupæ ce mi-am revenit,
o arætare mare øi neagræ a ieøit din pædure øi m-a speriat din nou! Mi-am
dat seama imediat cæ era câinele øi am spus în gând: Bine Doamne, cred
cæ vrei ca acest câine sæ fie cu mine, dar ai bunævoinfla sæ-mi spui odatæ
unde se aflæ lacul?

Ræspunsul s-a auzit doar înæuntrul conøtiinflei mele. Dar în mintea
mea a ræsunat atât de puternic, de parcæ cineva a vorbit cu voce tare.
Dumnezeu a spus: Da, am vrut de mult sæ-fli spun, dar nu M-ai întrebat
niciodatæ. Ai vrut doar ajutorul Meu, iar Eu te-am ajutat, dar dacæ vrei
sæ-fli aræt, iatæ ce trebuie sæ faci: continuæ sæ mergi pe creasta dealului
pânæ vei ajunge la râu, mergi în susul râului pânæ ajungi la lac.

Stæteam acolo printre pomi øi zæpadæ uimit de informaflia simplæ, logicæ
øi corectæ pe care am primit-o. Sigur cæ puteam urma râul pânæ la lac. Pur
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øi simplu nu-mi trecuse prin cap cæ era cel mai bine aøa. Am urmat acest
plan øi am ajuns la râu în mai puflin de zece minute. Dupæ încæ zece minute
eram lângæ lac øi eram gata sæ-mi aøez cortul. Mai târziu am refæcut traseul
corect øi mi-a luat numai øase minute sæ ajung în locul unde mæ pierdusem
prima datæ. Rætæcisem mai bine de douæ ore din cauza încæpæflânærii mele
de a face totul dupæ mintea mea.

Stând lângæ lac, puteam vedea cum se dezlænfluie cerul. Ce spectacol
înfricoøætor! Vântul bætea în rafale deasupra suprafeflei lacului creând valuri
în timp ce nori întunecafli se adunau deasupra mea, luminafli de fulgere.
Tunetele ræsunau în ecoul munflilor. Furtuna anunflatæ era pe cale sæ se
dezlænfluie øi øtiam cæ trebuia sæ campez cât mai repede!

M-am græbit sæ instalez cortul øi în timp ce fæceam acest lucru, mi-am
dat seama cæ nu-l mai montasem niciodatæ singur. Întotdeauna am avut
încæ o pereche de mâini care sæ mæ ajute. Din fericire, cortul nu mi-a dat
bætaie de cap. Am aruncat rucsacul înæuntru øi mæ pregæteam sæ intru øi
eu când pæmântul a fost luminat de un fulger puternic. Tunetul a fost atât
de aproape øi de asurzitor, încât s-a zguduit pæmântul, iar acel ceva mare
øi negru a intrat în cort dupæ mine!

Eram dispus sæ-mi petrec sfârøitul de sæptæmânæ cu acest câine, dar
NU sæ øi dorm cu el. Aøa cæ am început sæ-l împing afaræ din cort. Særacul
câine nu voia sæ mæ pæræseascæ øi a durat ceva timp sæ-l împing înapoi
afaræ pânæ când doar capul i-a ræmas înæuntru, dar mai mult de atât nu am
putut. Am tras fermoarul de la intrare în jurul capului sæu øi cu un ultim
efort am reuøit sæ-l dau afaræ. Am intrat în sacul de dormit în timp ce afaræ
s-a declanøat furia furtunii, iar câinele se înghesuise în folia cortului øi
încerca sæ stea cât mai aproape posibil. S-a împins atât de tare în cort,
încât picioarele mele stæteau pe corpul lui.

În noaptea aceea am experimentat cea mai înfricoøætoare furtunæ din
viafla mea, øi eram singur! Întunericul era copleøitor øi se pærea cæ Satana
se apropie, scoflând din subconøtient toate temerile mele vechi. Mi-a amintit
cæ nu mai era nici o fiinflæ omeneascæ pe o razæ de câfliva kilometri øi dacæ
se întâmpla ceva, eram neajutorat øi singur. A reapærut frica de întuneric
øi de sælbæticie. Mereu øi mereu trebuia sæ predau aceste temeri Domnului
øi sæ-L rog sæ le îndepærteze. În adâncul sufletului øtiam cæ Satana nu era
prea încântat de faptul cæ doream sæ petrec acest timp deosebit cu
Dumnezeu øi încerca din ræsputeri sæ-mi distragæ atenflia øi sæ mæ
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descurajeze. Øtia pe ce butoane sæ apese, øtia de toate slæbiciunile mele,
dar Dumnezeu era alæturi de mine! Înainte ca furtuna sæ se opreascæ, aveam
liniøte øi pace în suflet pentru cæ m-am predat lui Dumnezeu.

De dimineaflæ câinele era încæ la picioarele mele, chiar la uøa cortului,
cât i-am îngæduit de aproape øi Dumnezeu mi-a vorbit în liniøtea gândurilor
mele.

Tom, mæ tratezi ca pe un câine! Sunt mereu lângæ tine. Niciodatæ nu
te-am pæræsit. Îmi spui când sæ intru øi când sæ ies. Mæ ignori øi ori de
câte ori vrei, sunt lângæ tine pentru cæ te iubesc cu o iubire veønicæ.

Nu pot exprima ce efect a avut asupra mea aceastæ constatare din
sælbæticie. Avea dreptate! Aøa Îl tratam în încercarea mea de a mæ conduce
singur. Dar El încæ mæ mai iubea, iar ræspunsul inimii mele a fost dorinfla
de a mæ schimba. Mi-am luat angajamentul sæ am o relaflie mai strânsæ cu
Dumnezeu. Doream sæ fiu mai conøtient de prezenfla Sa, sæ recunosc cæ
este mereu cu mine øi sæ-L las sæ fie Tovaræøul meu de drum øi Prietenul
meu cel mai credincios.

M-am uitat la câine øi dupæ felul în care mæ privea mi-am dat seama
cæ îi era foame, era foarte flæmând. Dintr-o datæ mi-am dat seama cæ
Dumnezeu dorea sæ împart mâncarea mea cu câinele. Cu ochii minflii deja
mæ vedeam cum am luat mâncarea din rucsac când eram acasæ øi mæ
væitam în sinea mea: O, nu, soflia mea avea dreptate! N-o sæ am destulæ
mâncare nici pentru mine iar acum trebuie sæ împart øi cu câinele!

Nu voiam sæ împart cu nimeni. Scosesem proviziile din rucsac dupæ
ce mæ ridicasem de la masæ. Acum îmi era foame, dar proviziile erau prea
pufline pentru pofta mea de mâncare øi în nici un caz nu aveam de unde sæ
împart, dar øtiam cæ Dumnezeu dorea ca eu sæ fac asta. A trebuit sæ aleg.

“Bine Doamne, voi da jumætate.”
Tom, nu trebuie sæ dai jumætate. Tu ai 72 de kilograme, iar câinele

nu cântæreøte mai mult de 20. Nu-fli cer sæ oferi jumætate, ci o parte din
mâncare.

Nu este chiar atât de greu sæ te predai. Astfel, simflind pacea care a
venit în urma alegerii mele øi apreciind împærflirea proporflionalæ fæcutæ
de Dumnezeu, am început sæ pregætesc o masæ pentru amândoi. Când
totul era pregætit, am mâncat dar, trebuie sæ spun aici øi acum cæ am fost
impresionat de manierele acestui câine. Era atât de flæmând! Se putea
vedea cu uøurinflæ acest lucru din privirea lui pofticioasæ dar nu a fæcut



77

nici o miøcare sæ ia mâncarea pânæ nu i-am oferit-o eu. Ce exemplu deosebit
de stæpânire de sine øi spirit altruist. Ce mustrare pentru atitudinea mea
egoistæ când mæ zbæteam øi nu voiam sæ împart cu nimeni.

Pânæ miercuri noaptea, acel câine frumos a fost tovaræøul meu øi
începusem sæ mæ obiønuiesc cu el. Nu a lætrat, nici n-a mârâit vreodatæ cât
a fost cu mine, aøa cæ am fost øocat când în noaptea aceea a început sæ
mârâie; la început mai uøor, apoi din ce în ce mai tare. Nu trebuia sæ øtiu
prea multe despre câini ca sæ-mi dau seama cæ se întâmpla ceva afaræ. Am
ieøit din sacul de dormit øi am desfæcut fermoarul cortului. Nu vedeam
nimic, dar câinele lætra cu putere uitându-se spre lac.

Pentru cæ terenul era puflin ridicat în dreptul apei, nu puteam vedea ce
l-a deranjat. M-am ridicat în picioare ca sæ væd mai bine øi astfel am zærit
un elan mare øi puternic. Era extraordinar cæ am avut ocazia sæ-l væd, dar
câinele m-a trezit pentru cæ l-a væzut ca un potenflial pericol øi m-a avertizat.
Nu puteam sæ nu mæ gândesc la toate momentele în care Dumnezeu a
fæcut acelaøi lucru pentru mine øi de fiecare datæ am ignorat sau am
îndepærtat sfatul Sæu. Din nou m-am hotærât sæ-L pun pe primul loc în
viafla mea øi sæ-L am mereu alæturi.

Vineri øtiam deja cæ merg alæturi de doi tovaræøi. De o parte îl aveam
pe Dumnezeul universului, iar de cealaltæ parte câinele pe care mi L-a
trimis. Trecuseræ doar câteva zile de când pæøisem pe aceleaøi poteci,
rugându-mæ din când în când în timp ce înaintam, dar acum vorbeam tot
timpul cu Dumnezeu. Când am pornit la drum am spus:

“Doamne, aø dori sæ vorbesc cu Tine mai des,” øi imediat mi-a venit
în minte gândul cæ pot vorbi cu El cum vorbesc cu Jim. Deci, iatæ-mæ
vorbind cu Domnul în timp ce mæ plimbam, iar El îmi ræspundea. Am
avut o conversaflie minunatæ. La un moment dat, mi-am dat seama cæ
numai eu vorbeam øi puneam întrebæri. M-am gândit sæ-I pun o întrebare
lui Dumnezeu ca øi cum te-aø fi întrebat pe tine, dacæ te plimbai cu mine.

“Doamne,” am început, “despre ce vrei sæ vorbeøti?”
Nu-I mai pusesem niciodatæ o întrebare ca asta.
“Despre cer,” a fost ræspunsul Sæu.
“Despre cer?”
“Da, despre cer, unde fli-am pregætit o casæ.”
Aceasta nu este o noutate pentru cei care au citit Ioan capitolul 14

unde scrie: “În casa Tatælui meu sunt multe locaøuri” øi “Mæ voi duce øi
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væ voi pregæti un loc,” dar efectul pe care l-a avut acest mesaj personalizat
nu poate fi descris în cuvinte. Dumnezeu mæ iubea øi mi-a pregætit un loc!
Am fost foarte atent la ceea ce a continuat.

Fiule, trebuie sæ învefli sæ depinzi cu totul de Mine, sæ învefli sæ te
predai cu totul, ca sæ Mæ pofli primi. Dacæ eøti dispus, Îfli voi spune în
fiecare moment ce înseamnæ acest lucru, la fiecare pas. Doar atunci când
te predai voinflei Mele, când singura ta dorinflæ este sæ Mæ iubeøti cu
toatæ inima ta, aøa cum te iubesc Eu pe tine, atunci vei descoperi cæ
Cerul începe aici pe pæmânt øi vei locui cu Mine în Cer.

Când am ajuns la camionetæ øi am deschis portbagajul ca sæ-mi pun
rucsacul, câinele a særit în maøinæ. Am închis uøa øi mi-am spus: “Stæpânul
acestui câine are camionetæ”. Ajuns acasæ, am avut parte de o primire
cælduroasæ, deøi trebuie sæ recunosc cæ noul meu tovaræø era în centrul
atenfliei. Desigur cæ mæ aøteptau multe probleme øi încercæri, dar ceva se
schimbase øi familia mea a observat schimbarea imediat. De ce? Am venit
din munfli conøtient de toværæøia lui Hristos. Eram hotærât sæ mæ las condus
de El øi stræluceam de bucuria pe care o simfli doar atunci când te uneøti cu El.”

Pe tot parcursul zilei Tom a experimentat prezenfla lui Dumnezeu.
Oricine poate experimenta aceasta, dar este foarte greu atunci când suntem
prea ocupafli pentru a asculta glasul lui Dumnezeu. În sælbæticie este mai
uøor sæ-L auzi pentru cæ sunt mai pufline lucruri care sæ-fli distragæ atenflia.
Totuøi nu trebuie sæ mergefli în sælbæticie pentru a obfline o astfel de
experienflæ. Ne putem concentra asupra glasului lui Dumnezeu chiar dacæ
suntem în New York sau Atlanta, dacæ suntem dispuøi sæ depunem efortul
de a îndepærta lucrurile care ne distrag atenflia. Oricine poate sæ-L asculte
pe Dumnezeu øi sæ se predea, dacæ este dispus.

Aø dori sæ v-o prezint pe Janell. Avea treisprezece ani øi era o
adolescentæ ca oricare alta care træia într-un cæmin “creøtin”. Nu-i plæcea
sæ facæ treabæ prin casæ, se certa cu sora ei øi purta haine care atrægeau
atenflia bæieflilor, inclusiv ceea ce ea numea un “bikini decent”. Era o
adolescentæ foarte sensibilæ, ca mai tofli cei de vârsta ei. Dorinfla sa de a fi
creøtinæ era ascunsæ sub poleiala de toane øi de impertinenflæ a unei persoane
care nu este împæcatæ cu sine sau cu Dumnezeu. Auzind despre Evanghelia
practicæ în câteva dintre predicile noastre, Janell s-a decis sæ-I ofere lui
Dumnezeu posibilitatea de a lucra în viafla ei. O voi læsa sæ-øi spunæ
povestea cu propriile cuvinte.
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“Am cunoscut-o pe Sally, soflia lui Jim, øi chiar dacæ îmi dau seama
cæ nu a fæcut-o intenflionat, lucrurile pe care mi le-a prezentat m-au
cutremurat. Sally nu vorbea doar despre Isus ci øi despre experienfla sa cu
Isus. Ceea ce m-a atras la Sally a fost cældura plinæ de graflie pe care o
avea. Træia genul de viaflæ pe care mi-o doream eu, o viaflæ despre care
vorbeau pærinflii mei øi mulfli alflii, dar pe care nu au reuøit sæ o obflinæ.
Vorbea tandru despre soflul øi bæieflii ei øi despre cum aceøtia aveau grijæ
de casæ, fæceau mâncare øi chiar se pregæteau pentru musafirii care trebuia
sæ soseascæ înainte ca ea sæ ajungæ acasæ.

Mæ simfleam vinovatæ. Blândeflea sa øi cuvintele sale tandre erau atât
de diferite de cuvintele dure øi tæioase din casa mea. Mai exact, mæ simfleam
vinovatæ din cauza obiceiurilor din casa noastræ. Nu-mi plæcea sæ fac curat
în casæ øi îmi evitam îndatoririle, inclusiv lucrurile simple ca spælatul
vaselor. M-a uimit faptul cæ bæieflii, da bæieflii, puteau fi mai buni decât
mine în acest domeniu. Mândria era rænitæ, dar ceea ce mæ durea cu
adeværat era cæ familia lor era creøtinæ, în timp ce familia mea øi cu mine
nu eram. Am væzut în mod clar cât de mare era nevoia de schimbare deøi
nimeni nu-mi reproøase nimic. Plinæ de ruøine øi pærere de ræu m-am decis
sæ mæ schimb øi imediat m-am dus sæ o ajut pe mama la lucrurile pe care
trebuia sæ le facæ.”

Povestea lui Janell nu se terminæ aici, dar eu mæ voi opri pentru cæ
vreau sæ studiem împreunæ viafla ei øi simplitatea Evangheliei. Nu a fost
nevoie de o predicæ extraordinaræ de la amvon pentru a o câøtiga ci a
væzut pe cineva care-L reflecta pe Hristos. Se simflea vinovatæ. Nu cunoøtea
profunzimea prezentærilor biblice øi nici termeni teologici, dar era dornicæ
sæ punæ în practicæ tot ce înflelegea øi asta este tot ce ne cere Dumnezeu.
Dacæ menfline aceastæ supunere, va continua sæ progreseze, pas cu pas,
pentru cæ Dumnezeu va continua sæ-i facæ cunoscutæ voia Sa. Øi noi avem
aceeaøi luptæ. Vom face ce ne cere Dumnezeu? Dacæ da, supunerea øi
dependenfla totalæ de Dumnezeu vor aduce o pace øi o bucurie interioaræ
în vieflile noastre care depæøeøte orice siguranflæ omeneascæ. Niciodatæ nu
am væzut acest lucru mai bine ilustrat decât în viafla partenerului meu în
lucrarea de slujire, Tom Waters.

Ne-am întâlnit mai multe familii pentru a petrece împreunæ o zi
deosebitæ, de laudæ la adresa lui Dumnezeu, într-o vale retrasæ a unui
munte. Mai întâi am fost îndemnat de Dumnezeu sæ iau cu mine pixul cel
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mai bun. Nu aveam nici un motiv sæ iau un astfel de obiect pentru o
plimbare pe munte. E ridicol, m-am gândit, dar am cedat acestui îndemn
divin. Atunci când grupul nostru de maøini a ajuns la destinaflie, dintr-o
datæ am simflit cæ trebuie sæ parchez separat. Era atât de puternic acest
sentiment, încât a trebuit sæ-mi întorc maøina. Nimeni nu a înfleles de ce
eram atât de insistent øi nici eu nu-mi puteam explica acest lucru. Trebuia
sæ mæ supun vocii interioare, în ciuda faptului cæ a deranjat câteva persoane
care trebuia sæ-øi mute maøinile ca sæ-mi facæ loc.

Nu eram singurul care primea îndemnuri ciudate în dimineafla aceea.
Alane, soflia lui Tom, a simflit cæ trebuie sæ umple micul recipient pentru
cærbune activat pe care-l poartæ în borsetæ. Chiar øi în timp ce îl umplea se
lupta cu ea însæøi. E ridicol, îøi spunea. Oricum, e nevoie de foarte puflin
pentru o înflepæturæ de albinæ.

Valea aceea era o splendoare, înconjuratæ de un peisaj de munte
extraordinar, iar în apropiere se putea vedea un vârf de munte maiestuos.
Era un loc de o frumusefle primordialæ care ne îndrepta gândurile spre
Creatorul nostru øi ne fæcea sæ ne dæm seama de nimicnicia noastræ ca
oameni, precum øi de nevoia noastræ de Mântuitor. Acolo, în mijlocul
acelor munfli grandioøi, am studiat vieflile creøtinilor valdenzi care în timpul
perioadei întunecate au fugit de persecuflie în munfli øi în sælbæticie. Aceøti
creøtini remarcabili au pæstrat lumina Cuvântului lui Dumnezeu øi
experienfla adeværatei træiri creøtine. În cele din urmæ discuflia noastræ s-a
terminat øi, inspirafli de munflii la care priviseræm toatæ ziua, unii dintre
noi s-au decis sæ urce pe vârf. Eu nu am fost la locul faptei când lucrurile
au început sæ o ia razna, aøa cæ-l voi læsa pe Tom sæ væ spunæ ce s-a
întâmplat mai departe.

“Mergeam alæturi de fiul meu care pe atunci era destul de mic. Aproape
de vârf, mi-am dat seama cæ mergeam mai încet decât ceilalfli, aøa cæ
ne-am dat la o parte pentru a-i læsa sæ treacæ pe lângæ noi pe poteca îngustæ.
Din nefericire, am dat peste un roi de viespi cu corn. Acest tip de viespi
sunt foarte agresive øi injecteazæ venin pânæ când sunt omorâte. În acel
moment eram îngrijorat doar pentru fiul meu øi l-am aruncat pur øi simplu
în braflele unui prieten care era mai sus, pentru a-l îndepærta de pericol.
Totuøi, viespile au început sæ-øi facæ lucrarea! M-am trezit cu douæ ciupituri
urâte pe faflæ. Nu mai fæcusem niciodatæ alergie la o înflepæturæ, dar simfleam
cum fafla øi gâtul încep sæ se umfle øi din cunoøtinflele mele medicale
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øtiam cæ acesta era începutul unui øoc anafilactic øi cæ puteam muri pe
vârful acestui munte frumos înainte de sosirea ajutoarelor. Trebuia sæ cobor
de pe munte øi asta foarte repede!”

În vale, Sally privea la grupul de pe munte. A væzut reacflia lui Tom øi
øi-a dat seama imediat cæ ceva nu era în regulæ. A luat borseta de prim
ajutor, dar prin intervenflia divinæ, a luat-o pe cea a Alanei, cea cu
recipientul umplut cu cærbune activat.

Eu conduceam grupul pe munte øi fiind aproape de vârf, am væzut-o
pe Sally ridicându-se øi fugind spre poalele muntelui. Apoi am auzit
strigætul cæ Tom este rænit. Probabil cæ Dumnezeu mi-a dat aripi pentru
cæ am ajuns la Tom la scurt timp dupæ Sally. Era o imagine oribilæ. Fafla
lui era atât de desfiguratæ, încât l-am recunoscut cu greu. Respira greu øi
tot corpul sæu se umfla devenind dur øi înflepenit. Sally deja punea cærbune
activat iar Alane i s-a alæturat. Tom s-a folosit de aceste momente de
agitaflie pentru a mæ instrui cum sæ-mi folosesc pixul pentru a face o
traheotomie de urgenflæ. L-am ascultat øi am fost de acord sæ o fac în caz
cæ era nevoie, dar doream sæ amân aceastæ proceduræ pânæ când nu mai
era absolut nimic de fæcut.

“Tom, nu vei muri!” l-am asigurat. Øtiu cæ Dumnezeu ne-a pus pe
amândoi în lucrarea de slujire, øi øtiam ce spune Biblia aøa cæ i-am repetat.
“Tom, unul singur poate învinge o mie øi doi pot învinge zece mii.
Dumnezeu doreøte ca amândoi sæ învingem zece mii. Încæ nu øi-a terminat
lucrarea cu tine!”

Am spus acestea cu convingere, pentru cæ acum øtiam de ce am fost
inspirat sæ întorc maøina. Mi-am dat seama cæ dacæ Tom avea sæ moaræ în
sælbæticie, Dumnezeu nu ar fi fæcut atâtea pregætiri pentru a-l salva. Øtiam
cæ Dumnezeu pregætise o cale de scæpare, aøa cæ am ajutat la salvarea
prietenului meu în suferinflæ.

Tom spune:
“Cuvintele lui Jim erau încurajatoare. Iatæ-mæ faflæ în faflæ cu moartea,

dar cu toate acestea eram împæcat. În ziua aceea mæ predasem lui
Dumnezeu øi acum, în mijlocul crizei, eram împæcat, gata sæ-mi las viafla
sæ se sfârøeascæ acolo, în munfli, dacæ acesta era planul lui Dumnezeu.
Acesta nu era un act de bravuræ, ci rezultatul unei relaflii trainice, construite
de-a lungul timpului. Acum se manifesta roada pæcii, în timp ce în jur se
dezlænfluia o furtunæ de necazuri. Pentru cæ, vezi, atunci când priveøti
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moartea în faflæ, nu te pofli minfli singur spunând cæ eøti gata sæ mori dacæ
nu eøti cu adeværat gata.

Dupæ ce grupul m-a coborât în vale, eram în øoc. Nu vreau sæ fiu
exagerat de dramatic, dar mulfli oameni au murit în circumstanfle mult mai
civilizate. M-au întins jos øi mi-au ridicat picioarele, dar Sally a renunflat
imediat la aceastæ proceduræ. Deøi este o proceduræ standard pentru cazurile
de øoc, dar observând cæ sistemul respirator cedeazæ, era clar cæ trebuia sæ
fiu miøcat. Dacæ sistemul limfatic trebuia stimulat pentru a se lupta cu
umflætura, trebuia sæ merg. Jim øi un alt prieten mæ susflineau din ambele
pærfli øi eram jumætate târât, jumætate cærat în încercarea de a ajunge la
maøina lui Jim. Imediat m-au pus pe bancheta din spate a maøinii. Sally øi
Alane se stræduiau sæ maseze lichidul care se strânsese în membrele
superioare. Nu o øtiam atunci, dar umflætura era atât de gravæ încât aceste
douæ femei, ambele asistente medicale, se temeau cæ am atâta fluid în
flesutul moale, încât sistemul cardiovascular era jefuit de fluidele necesare
circulafliei oxigenului în sistemul traumatizat. Am ajuns la timp la medic
unde am fost îngrijit øi astfel mi-am revenit.

Astæzi mæ aflu aici datoritæ eforturilor fæcute de Dumnezeu pentru
a-mi salva viafla. Am ræmas uimit de dragostea pe care o are pentru fiecare
dintre noi øi sunt recunoscætor celor care au învæflat cum sæ se ataøeze øi sæ
primeascæ mesajul Lui, astfel încât viafla mea sæ fie cruflatæ. Dumnezeu
putea face o minune extraordinaræ færæ vreo intervenflie omeneascæ, dar a
ales sæ foloseascæ agenfli umani pentru a-øi aduce la îndeplinire planurile
Sale cu viafla mea.

Prietene, dacæ vrei sæ træieøti cu adeværat, trebuie sæ te conectezi øi sæ
primeøti. Dacæ vei cultiva aceastæ relaflie, øi tu vei avea de povestit  despre
modul minunat în care te-a folosit Dumnezeu. Niciodatæ viafla ta nu va
mai pærea ieøitæ de sub control sau færæ rost pentru cæ Dumnezeul
universului va fi Cel care te conduce øi te îndrumæ în fiecare zi”. “Încrede-te
în Domnul din toatæ inima ta øi nu te bizui pe înflelepciunea ta!
Recunoaøte-L în toate cæile tale, øi El îfli va netezi cærærile” (Proverbe
3:5,6).
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ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 3ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 3ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 3ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 3ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 3

Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-fli ofere multæ

înflelepciune atunci când citeøti. Punerea în aplicare a acestor principii
variazæ de la persoanæ la persoanæ øi ai nevoie de înflelepciune din ceruri
pentru a aduce la îndeplinire lucrærile din viafla ta dupæ dorinfla Sa.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Citeøte “Te conectezi øi primeøti.”
Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Care dintre aceste experienfle ilustreazæ cel mai bine relaflia

ta cu Dumnezeu? Cum ai fi reacflionat la o situaflie pe viaflæ øi pe moarte ca
cea din sælbæticie? Pune-te în situaflia celor prezentafli. Dacæ ai fi fost unul
dintre salvatori, ai fi ascultat îndrumærile lui Dumnezeu chiar øi atunci
când pæreau cæ nu au nici o logicæ? Dacæ ai fi fost în locul lui Tom ai fi
acceptat cu resemnare moartea pentru cæ te încredeai în planul Domnului?
Ai început sæ-fli dai seama ce înseamnæ sæ fii dependent de o putere din
afara noastræ?

Luni:Luni:Luni:Luni:Luni:
Timp pentru rugæciune: În timp ce-L caufli pe Dumnezeu în aceastæ

dimineaflæ, aminteøte-fli de experienfla lui Tom. Când vorbeøti cu Dumnezeu
eøti ræsplætit, dar când Îl asculfli øi Îi auzi vocea, pofli primi binecuvântæri
chiar mai mari. Fæ un efort øi petrece un timp ascultându-L pe Dumnezeu
în aceastæ dimineaflæ.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Activitatea de astæzi îfli cere sæ fii atent la condiflia ta
spiritualæ øi sæ fii sincer atunci când te evaluezi. Vezi, dupæ ce învæflæm sæ
ne predæm lui Dumnezeu, singura problemæ cu care ne confruntæm este
consecvenfla. S-ar putea sæ te ridici de la rugæciunea tainicæ øi chiar în acel
moment sæ-fli dai seama cæ de îndatæ ce fli-ai îndreptat genunchii, l-ai læsat
pe Dumnezeu în urmæ. Datoria ta astæzi este sæ observi cât timp menflii
prezenfla lui Dumnezeu pe parcursul zilei. Dorinfla ta ar trebui sæ fie sæ
observi cæ legætura cu Dumnezeu este în continuæ creøtere, dar nu te
descuraja dacæ se pare cæ pierzi foarte uøor legætura. În momentul când ai
realizat cæ L-ai pierdut, opreøte-te, reia legætura øi mai încearcæ o datæ. Te
lupfli sæ învingi obiceiurile stabilite în decursul unei viefli øi oricât de mult
ne dorim schimbarea, în cele mai multe cazuri schimbarea nu este o
experienflæ instantanee.
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Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Este ciudat sæ încerci sæ ræmâi dependent în permanenflæ?
Ai gæsit beneficiile træirii într-o stare de predare?

Marfli:Marfli:Marfli:Marfli:Marfli:
Timp pentru rugæciune: Cum te-ai descurcat ieri? Acum mergi la

Dumnezeu øi întreabæ-L cum te-ai descurcat. Întreabæ-L ce pofli sæ faci
pentru a susfline prezenfla Sa cu tine pentru o perioadæ mai lungæ de timp.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Acum a sosit momentul sæ pui în aplicare ceea ce fli-a
împærtæøit Dumnezeu în timpul rugæciunii din aceastæ dimineaflæ. Singurul
scop al acestei cærfli este sæ te învefle cum sæ devii dependent de Dumnezeu.
Eu nu am înflelepciunea pentru a te îndruma, dar El o are øi o va face dacæ
Îl laøi. Dacæ nu eøti sigur ce îfli cere, întoarce-te la El pentru mai multe
instrucfliuni. Dar dacæ nu îfli dæ alte îndrumæri noi? Atunci acflioneazæ în
conformitate cu ceea ce øtii cæ este dupæ voia Lui. Dumnezeu nu trebuie
sæ te îndrume în acele domenii ale vieflii unde øtii deja care este voia
Domnului.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Ai descoperit cæ atunci când depinzi de îndrumarea lui
Dumnezeu devii mai sensibil la glasul Sæu? Dacæ da, gândeøte-te cât de
sensibil pofli deveni dacæ ajungi sæ nu mai ai încredere în hotærârile øi
înflelepciunea ta øi sæ cultivi dependenfla totalæ.

Miercuri:Miercuri:Miercuri:Miercuri:Miercuri:
Timp pentru rugæciune: Stæruie în efortul de a asculta glasul lui

Dumnezeu în mod personal øi profund. Consideræ timpul petrecut cu
Dumnezeu în fiecare dimineaflæ ca o întâlnire cu o persoanæ deosebitæ.
Aminteøte-fli cæ nu te stræduieøti sæ-fli întæreøti religia, ci relaflia.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Astæzi vrem sæ devenim neîncrezætori în noi, aøa cæ roagæ-L
pe Dumnezeu sæ te sensibilizeze. Încearcæ sæ gæseøti câteva lucruri astæzi
pe care le faci færæ sæ te gândeøti, activitæfli pe care le consideri a fi “færæ
creier”, cum ar fi ræspunsul la telefon sau sæ urci scærile în loc sæ iei liftul
sau chiar sæ ræspunzi unei întrebæri simple din partea sofliei sau soflului
tæu. În astfel de situaflii întreabæ: “Doamne, ce vrei sæ fac?” Vezi dacæ
ceea ce doreøte El sæ faci este diferit de ceea ce fæceai tu pânæ acum.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Consideri cæ idealurile lui Dumnezeu chiar øi pentru astfel
de acfliuni simple erau mai mari decât te-ai fi gândit înainte? În trecut
Dumnezeu mi-a arætat cæ îi pasæ de tonul vocii mele, de atitudinea øi de
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limbajul trupului pentru cæ prin toate acestea vorbesc despre Tatæl meu
din Ceruri, mai puternic decât printr-o mie de cuvinte.

Joi:Joi:Joi:Joi:Joi:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-fli ofere putere

sæ treci peste propria voinflæ. Dependenfla de Dumnezeu este lucrul cel
mai minunat pe care-l putem experimenta øi cu toate acestea, pentru
foarte mulfli oameni este foarte greu sæ menflinæ o astfel de experienflæ
tocmai pentru cæ trebuie sæ treacæ peste voinfla lor øi sæ se predea lui
Dumnezeu. Este nevoie de mult curaj pentru a ne supune voinfla sæ
aleagæ ce este mai bine, chiar øi atunci când nu ni se pare cea mai
bunæ alegere.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Sæptæmâna aceasta ai avut mult de lucru, aøa cæ ceea ce
trebuie sæ faci astæzi este ceva mai uøor, dar cu siguranflæ este foarte
important. Astæzi trebuie sæ învæflæm sæ ne bucuræm de Dumnezeu. Prea
mulfli se luptæ sæ reuøeascæ øi pentru cæ încæ nu reuøesc sæ obflinæ relaflia
doritæ, dubleazæ eforturile øi se luptæ sæ se descurce, cât mai bine. Nu este
greøit sæ-fli pui flinte înalte, pentru cæ Dumnezeu doreøte sæ ajungem mai
sus decât ne putem imagina. Experienfla creøtinæ este una a fericirii øi a
pæcii øi în timpul cælætoriei spre cer, nu numai atunci când vom ajunge la
destinaflie. Gândeøte-te la cel mai iubitor øi înflelegætor pærinte pe care l-ai
væzut vreodatæ. Dumnezeu este mult mai înflelegætor øi mai iubitor deøi ca
orice pærinte, are standarde pe care noi trebuie sæ le respectæm. Astfel,
atâta timp cât eøti dispus sæ faci orice îfli cere acum, chiar în acest moment,
fii sigur cæ eøti de partea Lui øi cæ El zâmbeøte asupra ta. Luptæ-te sæ te
apropii mai mult de El astæzi øi bucuræ-te cæ, dupæ doar câteva sæptæmâni
de cæutare, ai stræbætut un drum lung de unde erai înainte øi cæ El este
mulflumit de tine. Aminteøte-fli: “Acela care a început în voi o bunæ lucrare
o va isprævi pânæ în ziua lui Isus Hristos”.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Pofli sæ fli-L imaginezi pe Dumnezeu ca pe un Tatæ iubitor
øi nu ca pe unul sever? Aminteøte-fli cæ atitudinea noastræ are un efect
extraordinar asupra acfliunilor noastre. Este imposibil sæ iubeøti pe cineva
care te înspæimântæ. Dacæ simfli cæ nu te pofli apropia de Dumnezeu, atunci
mærturiseøte-I aceste temeri. Isus a spus: “Voi atrage la Mine pe tofli
oamenii.” Chiar øi faptul cæ citeøti aceastæ carte, cæ te intereseazæ
Dumnezeu este o dovadæ cæ te atrage în mod personal. Doreøte prietenia

Te conectezi øi primeøti
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ta. Eøti dispus sæ-I permifli sæ se apropie destul de mult, încât sæ punefli
bazele unei relaflii de prietenie?

Vineri:Vineri:Vineri:Vineri:Vineri:
Timp pentru rugæciune: Asiguræ-te cæ aduci toate problemele de zi cu

zi înaintea lui Dumnezeu. Dacæ eøti neliniøtit din cauza unei neînflelegeri
cu un prieten, pune aceastæ problemæ la picioarele Domnului, cæutând
înflelepciunea Sa. Dacæ ai fost rænit, adu øi aceste sentimente. Cineva a
comparat pe cel care-øi poartæ grijile øi supærærile singur cu un om care
duce în spate o povaræ imensæ. În timp ce acest om nefericit se lupta
singur, un alt om care conducea o cæruflæ l-a invitat sæ meargæ cu el. Dupæ
ce s-a urcat în cæruflæ, s-a aøezat plin de mulflumire, dar continua sæ flinæ
greutatea în spate. Cæruflaøul, foarte surprins a exclamat: “De ce nu dai jos
povara din spate?”

“O,” ræspunse omul, “ar fi prea mare deranjul sæ mæ cari øi pe mine øi
povara.”

Sæ dæm dovadæ de mai multæ înflelepciune decât acest særman om.
Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Ai reuøit sæ faci ceva progrese în aceste domenii astæzi? Se

pare cæ este foarte greu sæ ne încredem în Dumnezeu øi acest lucru este
surprinzætor, având în vedere faptul cæ ne-am încrezut în noi înøine øi am
cæzut în nas. Vrei sæ-L laøi sæ-fli controleze viafla mult mai mult de acum
înainte?

Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:
Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Bucuræ-te de o zi lipsitæ de activitæfli øi încearcæ sæ pui

deoparte un timp special pentru Dumnezeu. De multe ori sfârøitul de
sæptæmânæ ne oferæ timp sæ mergem în naturæ, acolo unde mæreflia creafliunii
ne aratæ calea spre Însuøi Creatorul. Sper cæ afli avut o sæptæmânæ
binecuvântatæ de creøtere.
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CAPITOLUL 4

Încerci mai pufline,
realizezi mai mult

“Sæ luæm dar bine seama, ca atâta vreme cât ræmâne în picioare
fægæduinfla intrærii în odihna Lui, nici unul din voi sæ nu se pomeneascæ

venit prea târziu.”(Evrei 4:1)

fiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUI

Sæ înflelegi mai mult ca niciodatæ cæ pentru a fi creøtin cu adeværat, øiSæ înflelegi mai mult ca niciodatæ cæ pentru a fi creøtin cu adeværat, øiSæ înflelegi mai mult ca niciodatæ cæ pentru a fi creøtin cu adeværat, øiSæ înflelegi mai mult ca niciodatæ cæ pentru a fi creøtin cu adeværat, øiSæ înflelegi mai mult ca niciodatæ cæ pentru a fi creøtin cu adeværat, øi
nu unul superficial, presupune devotament total. Acest devotament nenu unul superficial, presupune devotament total. Acest devotament nenu unul superficial, presupune devotament total. Acest devotament nenu unul superficial, presupune devotament total. Acest devotament nenu unul superficial, presupune devotament total. Acest devotament ne

poate costa multe lucruri pe care lumea øi chiar prietenii noøtri creøtinipoate costa multe lucruri pe care lumea øi chiar prietenii noøtri creøtinipoate costa multe lucruri pe care lumea øi chiar prietenii noøtri creøtinipoate costa multe lucruri pe care lumea øi chiar prietenii noøtri creøtinipoate costa multe lucruri pe care lumea øi chiar prietenii noøtri creøtini
le væd ca fiind de dorit, dar care ne împiedicæ sæ avem o relaflie maile væd ca fiind de dorit, dar care ne împiedicæ sæ avem o relaflie maile væd ca fiind de dorit, dar care ne împiedicæ sæ avem o relaflie maile væd ca fiind de dorit, dar care ne împiedicæ sæ avem o relaflie maile væd ca fiind de dorit, dar care ne împiedicæ sæ avem o relaflie mai

profundæ cu Dumnezeu. Dumnezeu oferæ o cale pentru ca tofli sæprofundæ cu Dumnezeu. Dumnezeu oferæ o cale pentru ca tofli sæprofundæ cu Dumnezeu. Dumnezeu oferæ o cale pentru ca tofli sæprofundæ cu Dumnezeu. Dumnezeu oferæ o cale pentru ca tofli sæprofundæ cu Dumnezeu. Dumnezeu oferæ o cale pentru ca tofli sæ
obflinem ce dorim, dacæ vom învæfla cæ, dacæ ai realizat mai puflin aiobflinem ce dorim, dacæ vom învæfla cæ, dacæ ai realizat mai puflin aiobflinem ce dorim, dacæ vom învæfla cæ, dacæ ai realizat mai puflin aiobflinem ce dorim, dacæ vom învæfla cæ, dacæ ai realizat mai puflin aiobflinem ce dorim, dacæ vom învæfla cæ, dacæ ai realizat mai puflin ai

câøtigat mai mult.câøtigat mai mult.câøtigat mai mult.câøtigat mai mult.câøtigat mai mult.

Era o zi frumoasæ de toamnæ în Virginia de Sud. Scârflâitul pietriøului
de sub picioare øi adierea blândæ a brizei crea o atmosferæ plæcutæ de
liniøte øi pace simflitæ de tofli - în afaræ de Steve.

“Pur øi simplu nu reuøesc. La mine nu merge!” bâiguia el plin de
amæræciune. “Te-am ascultat øi în persoanæ øi pe casete. Cred în mesajul
tæu din toatæ inima. Vreau sæ experimentez øi eu lucrurile despre care
vorbeøti tu, dar pur øi simplu nu reuøesc! Øi nici mæcar nu øtiu de ce,”
sfârøi el cu un suspin de exasperare. Steve avea o problemæ pe care nici o
zi plæcutæ sau ambient liniøtitor n-o puteau rezolva.
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“Ce sæ spun, Doamne?” m-am rugat în tæcere.
Când sunt chemat sæ consiliez suflete care strigæ dupæ ajutor, cum era

øi cazul lui Steve, sunt deseori foarte tulburat pentru cæ eu nu am
înflelepciunea sau cunoøtinfla care sæ poatæ satisface dorinfla care tocmai a
fost exprimatæ. Sunt temætor pentru cæ øtiu cæ mæ confrunt cu realitæfli
eterne. Este în pericol mântuirea cuiva øi am nevoie de îndrumarea
Domnului mai mult decât în alte cazuri. În timp ce mæ rugam în tæcere
Domnului pentru înflelepciune, m-am simflit inspirat.

“Steve, povesteøte-mi despre viafla ta,” am spus, “tot ce s-a întâmplat
în ultimele sæptæmâni”.

În urmætoarele nouæzeci de minute Steve a descris în detaliu rutina de
acasæ, îndatoririle de la serviciu øi alte obligaflii øi activitæfli. A fost un
exercifliu preflios, care mi-a deschis ochii øi în urma cæruia øtiam færæ nici
o îndoialæ unde se afla problema.

“Steve,” am strigat, “încerci sæ înofli cu zece oameni în spinare. Dacæ
aø fi în locul tæu øi mie mi-ar fi greu sæ fiu creøtin øi în acelaøi timp sæ am
stilul tæu de viaflæ. Nu-i de mirare cæ nu merge! Nu ai nevoie de mai multæ
cunoøtinflæ sau de o înflelegere mai profundæ. Trebuie sæ-fli schimbi stilul de
viaflæ în mod radical! Se pare cæ momentan toate lucrurile sunt împotriva ta.”

Steve nu este singurul. Am cunoscut sute de “Steve”. Sunt bærbafli
buni, oneøti, stâlpi în comunitæflile øi în bisericile lor. Doresc din toatæ
inima sæ-L caute øi sæ-I slujeascæ lui Dumnezeu øi cu toate acestea esenfla
creøtinismului le lipseøte cu desævârøire. Nu este o puræ întâmplare faptul
cæ se poticnesc. Inamicul sufletelor a lucrat de-a lungul anilor sæ creeze o
atmosferæ ostilæ dezvoltærii creøtinismului veritabil. A reuøit peste
aøteptærile sale, øi faptul cæ a avut succes în Statele Unite ale Americii, o
flaræ cunoscutæ pentru libertatea sa religioasæ, demonstreazæ cât de subtile
sunt pericolele cu care ne confruntæm.

Nu a mai existat niciodatæ o societate care sæ fie atât de prosperæ dar
în acelaøi timp atât de stresantæ. Îndatoriri, obligaflii øi angajamente se
næpustesc zilnic asupra noastræ læsându-ne neliniøtifli, extenuafli øi gata sæ
dæm frâu liber stærilor de iritaflie, neræbdare øi compætimire jalnicæ. Pentru
majoritatea dintre noi viafla a început sæ se asemene cu un carusel care se
învârte mai repede øi mai repede cu fiecare zi ce trece, pânæ când ne
învârtim atât de repede încât ne este teamæ sæ særim. Øi partea cea mai rea
este cæ indiferent de cât de repede te-ai învârti nu ajungi nicæieri!
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Bisericile din ziua de astæzi suferæ din cauza acestei probleme. Sunt
înflepenite - nu merg înainte. Este un declin în spiritualitatea adeværatæ în
timp ce forma creøtinismului este în continuæ creøtere. Lucrærile de slujire
au crescut în numær direct proporflional cu scæderea introspecfliei.
Prozelitismul a înlocuit pioøenia. Religia personalæ dispare treptat din
biserici în timp ce religia publicæ înfloreøte. Vieflile membrilor nu au fost
niciodatæ mai aglomerate øi mai lipsite de satisfacflie, umplute cu doar o
formæ de religie, nu cu adeværata religie. Bisericile încearcæ mai mult øi
realizeazæ mai puflin!

Cu câtva timp în urmæ un pastor m-a chemat ca sæ se plângæ de mesajele
mele. A terminat în grabæ cu formalitæflile øi a trecut direct la subiect.

“Jim, tocmai m-am mutat într-o bisericæ unde ai flinut trei seminarii în
ultimii trei ani øi vreau sæ-fli spun… am probleme!”

“De ce?” am întrebat.
“Ei bine, multor oameni din bisericæ le-a plæcut mesajul tæu øi câteva

familii au încercat sæ punæ-n aplicare în vieflile lor principiile despre care
ai predicat øi acum nu mai vin la toate întâlnirile mele! Nu se mai implicæ
în toate eforturile de evanghelizare ale bisericii! Când îi întreb de ce,
spun cæ se concentreazæ asupra propriilor familii. Se pare cæ nu mai susflin
programele bisericii øi este numai vina ta!”

“Au o atitudine criticæ sau negativæ?” am întrebat.
“Nu. Sunt persoane extraordinare.”
“Træiesc dupæ principiile biblice?”
“Da. Respectæ principiile.”
“Atunci, cum sunt familiile lor?” l-am întrebat mai departe. “Se poartæ

frumos cu soflii, sofliile øi copiii lor?”
“Pur øi simplu nu înflelegi, Jim. Sunt familii nemaipomenite, cele mai

bune familii din bisericæ. De aceea am nevoie de ei la toate întâlnirile.”
Tot ce îl interesa era programul bisericii øi acum, cæ avea membri

care puneau pe primul loc viafla lor spiritualæ øi a familiilor lor, nu-i
mai plæcea. Acele familii nu mai au timp de toate acele programe
pentru cæ urmeazæ programul lui Dumnezeu. Programele nu sunt rele
sau nepotrivite, în afara cazului în care ne ræpesc timpul sau ne fac sæ
neglijæm lucrurile cu adeværat importante. Trebuie sæ avem ce
transmite pentru a putea transmite în mod eficient. Mulfli pastori se
concentreazæ atât de mult asupra “lucrærii de evanghelizare”, încât

Încerci mai pufline, realizezi mai mult
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par cæ nu mai pot recunoaøte adeværata lucrare a Evangheliei atunci
când aceasta apare în bisericile lor.

Planul lui Dumnezeu pentru poporul sæu este creøterea continuæ.
Creøtinismul nu înseamnæ sæ faci un lucru o singuræ datæ øi sæ te mulflumeøti
cu atât. Nu, adeværatul creøtinism presupunere o creøtere continuæ øi se
aseamænæ foarte mult cu creøterea unui copil. Atunci când se naøte, un
copil este neajutorat øi nu se poate îngriji singur. Øi cu toate acestea ne
place sæ avem grijæ de copii, chiar øi sæ curæflæm ce au murdærit. Credem
cæ la ei totul este adorabil. Dar dacæ dupæ patru, øase sau chiar zece ani nu
au avansat, nu au crescut øi încæ mai au nevoie de multæ îngrijire, mai
consideræm aceastæ situaflie ca fiind adorabilæ?

Atunci cum se face cæ nu vrem sæ creøtem? Un creøtin de rând nu se
deosebeøte aproape cu nimic de vecinul sæu necreøtin. Religia a devenit
superficialæ. Nu are loc lepædarea de sine, acceptarea harului øi nici
recunoaøterea cæ Isus este mereu prezent prin Duhul Sfânt. Aceia care pretind
cæ sunt creøtini urmeazæ acelaøi sistem de angajare ca tofli ceilalfli. Patronii
mereu cer sæ se facæ sacrificii în viafla de acasæ, dacæ angajatul vrea sæ
promoveze. Øi cei care pretind a fi creøtini sacrificæ de bunæ voie cæminul pe
altarul modern al succesului, aøa cum pægânii obiønuiau sæ-øi sacrifice copiii.

Aceleaøi familii cu probleme øi aceiaøi tineri ræzvrætifli, care sunt plaga
acestei lumi, a marcat øi cæminele creøtine de astæzi. Cælætoresc øi vorbesc
în multe biserici øi væ spun cæ familiile din aceste adunæri se aflæ într-o
stare deplorabilæ. Este în mare parte rezultatul încercærilor de a se ridica
la nivelul aøteptærilor celorlalfli. Am adunat rând pe rând toate jugurile
oferite de aceastæ lume, de prietenii øi familiile noastre øi, nu în ultimul
rând, jugul de a ne câøtiga existenfla. Împreunæ au devenit o greutate
zdrobitoare. Mai ræu decât atât, am adæugat øi jugurile create de noi prin
încæpæflânarea de a nu renunfla la dorinflele noastre øi acum lanflurile grele
ale datoriilor ne trag de cælcâie pânæ când ne præbuøim.

Biserica ar trebui sæ fie un refugiu, dar Satana a învæflat cum sæ
transforme o binecuvântare într-un blestem. La jugurile lumeøti se adaugæ
jugul îndatoririlor din bisericæ, obligafliile øi comitetele. Apoi mai este øi
øcoala ta, a copiilor sau a amândurora. În sfârøit, mai este øi jugul lucrærilor
de întreflinere a casei, a maøinii, îndatoririle civice, naveta, evenimentele
sportive øi acestora li se pot adæuga alte øi alte juguri, formând un øir
nesfârøit de cereri care ne ræpesc timpul.
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Hristos ne cheamæ sæ luæm jugul Sæu øi sæ învæflæm mai multe despre
El. Jugul Sæu este uøor øi povara suportabilæ. I-am spus lui Steve cæ avea
zece oameni în spate, dar era doar o metaforæ. Adeværul este cæ avea prea
multe juguri øi se îneca sub greutatea lor. Dar tu? Unii dintre voi încercafli
sæ înotafli cu câte opt, alflii se scufundæ pentru a treia oaræ cu cincisprezece
juguri legate în jurul gâtului. Deci, cum ai de gând sæ scapi de ele?

Într-un fel sau altul acele juguri trebuie sæ cadæ, dacæ vrei sæ mai ai
vreo speranflæ sæ obflii ceva din ce îfli doreøti de la o viaflæ de creøtin. Existæ
o metodæ de a îndepærta acele juguri øi garantez cæ va funcfliona pentru
toatæ lumea – persecuflie, torturæ øi o celulæ de închisoare. Atunci când vei
fi arestat øi închis pentru religia ta, cu siguranflæ vor cædea toate jugurile.
Øtiu acest lucru datoritæ unui om remarcabil numit Noble Alexander. Un
prieten mi-a împrumutat cartea lui, Voi muri în libertate, în care autorul
povesteøte despre cei douæzeci øi doi de ani petrecufli în închisorile din
Cuba pentru credinfla sa. A îndurat cel mai inuman tratament pe care un
om îl poate inventa pentru a tortura pe un altul, øi cu toate acestea credinfla
sa a crescut. Este o poveste extraordinaræ, øi atunci când am restituit cartea
prietenului meu, l-am întrebat dacæ øtie ce s-a întâmplat cu Noble dupæ ce
acesta a fost eliberat øi a emigrat în Statele Unite.

“Este pastor pe undeva prin New England,” a ræspuns prietenul meu.
“Sunt sigur cæ a pierdut profunzimea experienflei lui, am comentat

eu.”
“Cum pofli sæ spui aøa ceva, Jim? Acel bærbat a avut multe de îndurat

din pricina credinflei lui, iar noi nu am trecut prin aøa ceva.”
“Øtiu, dar deøi pæstreazæ legætura cu Hristos, totuøi cred cæ acum, în

flara asta, a pierdut acea experienflæ deosebitæ pe care a avut-o în închisoare.”
Prietenul meu nu era de acord cu mine øi sigur cæ nu aveam cum

sæ-mi verific teoria, dar L-am rugat pe Dumnezeu sæ mæ ajute sæ mæ
întâlnesc cu Noble pentru a verifica dacæ ceea ce credeam era adeværat.
Vorbeam la o bisericæ din New Hampshire când pastorul a exclamat: “Jim,
n-o sæ-fli vinæ sæ crezi cine vine astæzi la bisericæ!”

“Cine?”
“Noble Alexander.”
“Nu se poate.”
“Ba da! A spus cæ vrea sæ audæ o predicæ de-a ta.”
“Minunat! Am o întrebare pentru el.”

Încerci mai pufline, realizezi mai mult
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“O, ce îl vei întreba?”
Dupæ ce i-am explicat despre discuflia pe care am avut-o cu prietenul

meu, mi-a spus pe un ton foarte ciudat:
“Sper cæ nu vorbeøti serios.”
“De ce nu? Oamenii spun cæ sunt destul de agresiv!”
Din pæcate, anumite evenimente din biserica lui l-au împiedicat pe

Noble sæ vinæ, dar am vorbit la telefon în aceeaøi sæptæmânæ. I-am spus cæ
i-am citit cartea øi cæ îl admir pentru încercærile prin care a trecut. Apoi
i-am spus de conversaflia pe care am avut-o cu prietenul meu.

“Acum, Noble, vreau sæ nu te græbeøti, ci sæ te gândeøti bine înainte
de a ræspunde la întrebare.”

“Nu am nevoie de timp pentru a mæ gândi la aceastæ întrebare. Deseori
doresc sæ mæ întorc la experienfla pe care am avut-o în închisoare, a ræspuns
el liniøtit.”

La acea datæ nu øtiam, dar în urmætorul an, alfli doi pastori au recunoscut
acelaøi lucru. Unul dintre ei fusese pastor în închisorile din Cuba øi a
recunoscut cæ în Statele Unite a pierdut acea experienflæ spiritualæ deosebitæ.
Al doilea este un om care l-a gæsit pe Dumnezeu în închisoare în timp ce
executa o sentinflæ de doisprezece ani.

“În închisoare eram liber,” mi-a spus el. “Acolo credinfla nu se clatinæ!
Atunci când ieøi ai parte numai de zdruncinæri!”

Am insistat øi l-am întrebat pe Noble:
“De ce, Noble? De ce se pierde atât de uøor aici?
“Jim, øtii de ce. Simplul fapt cæ ai øtiut sæ îmi pui o întrebare atât de

profundæ îmi demonstreazæ cæ øtii deja ræspunsul.”
“Noble, vreau sæ aud ræspunsul tæu. Vreau sæ pot spune oamenilor cæ

am permisiunea sæ spun ce ai spus tu.”
L-am întrebat de trei ori în timpul conversafliei ca sæ verific dacæ am

într-adevær permisiunea lui sæ împærtæøesc acest lucru. A spus: “Jim, dintre
toate locurile de pe pæmânt, în America este cel mai greu sæ ai tipul de
experienflæ despre care predici tu. Când eram în închisoare Dumnezeu era
foarte real pentru mine øi nevoia mea de El era la fel de realæ. Eram
concentrat! Dar aici mereu mi se distrage atenflia. Ceea ce este cel mai
greu aici este sæ te concentrezi!”

Am spus:
“Noble, bine ai venit în America!”
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Prieteni, mai existæ o posibilitate øi aceasta se numeøte închisoarea
voluntaræ. Nu, nu detenflia solitaræ, ci detenflia voluntaræ. Nu este un stil
de viaflæ ca cel adoptat de mænæstiri. Mænæstirile din trecut nu au reuøit
sæ-i aducæ pe oameni mai aproape de Dumnezeu pentru salvarea lor. Nu,
nu vrem sæ rupem orice legæturæ cu lumea, oricât de mult am dori sæ
limitæm abuzurile lumii øi ale bisericii asupra vieflilor noastre. Asta
înseamnæ sæ învæflæm sæ spunem “Nu” cu blândefle, nu doar lucrurilor rele
care vor sæ ne ræpeascæ timpul, dar øi lucrurilor bune, astfel încât sæ ne
ræmânæ timp doar pentru ce este cel mai bun! Ioan Botezætorul, Moise,
Enoh øi Însuøi Domnul Isus Hristos au practicat detenflia voluntaræ. Trebuie
sæ practic acest lucru pânæ când voi reuøi sæ încetinesc ritmul vieflii mele
atât de mult încât sæ stau pe loc øi sæ øtiu, dar sæ øtiu cu adeværat, cæ El este
Domnul. Lucrul øi mai important este cæ vreau ca viafla mea sæ iasæ din
ritmul nebun al acestei vremi, pentru a putea simfli prezenfla Lui alæturi de
mine.

Dumnezeu crede în ideea “încerci mai pufline, realizezi mai mult.”. În
Ioan 15:2, chiar Isus spune: “Pe orice mlædiflæ, care este în mine øi nu
aduce roadæ El o taie; øi pe orice mlædiflæ care aduce roadæ, o curæfleøte
(încerci mai pufline), ca sæ aducæ øi mai multæ roadæ (realizezi mai mult).”
Atunci când curefli un pom, te descotoroseøti de toate crengile uscate, dar
în acelaøi timp vrei sæ scapi øi de pærflile care nu aduc roade øi de frunziøul
excesiv care împiedicæ pomul sæ fie roditor øi îi seacæ energia.

Dar crengile nu sunt bune? Nu aduc øi ele un fel de roade? Ræspunsul
este “Da” la ambele întrebæri dar, dacæ vrei ca pomul sæ fie foarte roditor,
înseamnæ cæ trebuie sæ scapi øi de unele pærfli bune pentru ca rodul sæ fie
de cea mai bunæ calitate. fii-ai dat seama care este paralela cu vieflile
noastre? Dacæ vrem sæ fim creøtini øi sæ aducem roade cu adeværat, va
trebui sæ îndepærtæm nu doar lucrurile rele din vieflile noastre, dar øi foarte
multe lucruri care sunt bune. Lucrurile bune sunt de obicei ceea ce ne
împiedicæ sæ obflinem ceea ce este cel mai bun øi sæ ne atingem flelurile.
Aici se împotmolesc atât de mulfli oameni sinceri øi nu reuøesc sæ obflinæ
acea relaflie deosebitæ cu Dumnezeu, dupæ care tânjesc. Atunci când vin
din lume, lasæ în spate lucrurile rele øi bisericile au atâtea lucruri “bune”
cu care sæ umple locul læsat de lucrurile rele, astfel încât majoritatea nici
mæcar nu se întreabæ dacæ lucrurile bune îi împiedicæ sæ obflinæ ceea ce
este cel mai bun. (Cu toate acestea în multe, chiar foarte multe cazuri,
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este exact ceea ce se întâmplæ.) Suntem atât de stresafli øi de îngrijorafli, nu
cu grijile acestei lumi, ci cu încercærile noastre de a servi lumii, încât nu
avem timp sæ dezvoltæm adeværatul caracter creøtin. Ispita, care stæ mereu
înaintea noastræ, este sæ credem cæ tocmai pentru cæ facem lucruri bune
suntem oameni buni øi deseori nu înflelegem cæ “bun” este cel mai mare
duøman al lui “cel mai bun”. fielul nostru nu este sæ devenim oameni
buni, ci sæ devenim ca Isus; øi acest lucru, prietene, este cel mai bun.
Problema cu care ne confruntæm este cæ ceea ce este “bun” este mai greu
de eliminat din vieflile noastre decât ceea ce este ræu.

Dafli-mi voie sæ væ împærtæøesc o parabolæ modernæ. Mie îmi plac
roøiile! Mæ scuzafli dacæ nu sunt alimentul vostru preferat. Suntefli liberi
sæ alegefli orice alt aliment pentru a înlocui roøiile øi pentru a intra în
aceastæ experienflæ alæturi de mine. Te simfli foarte emoflionat pentru cæ ai
fost invitat la un restaurant øi nu la orice restaurant, ci la unul faimos, o
instituflie de renume mondial care este specializatæ în servirea celor mai
mari øi mai frumoase roøii care existæ! Când ajungem în acest local ni se
face o primire cælduroasæ, atmosfera este plæcutæ, iar porflelanurile sunt
excelente. Ardem de neræbdare dupæ ce comandæm faimoasa roøie. Dupæ
un timp incredibil de scurt, chelnerii ne aduc imensele platouri garnisite
ca niøte adeværate opere de artæ, øi pe un pat de salatæ frumos ornamentatæ
se aflæ o roøie amærâtæ de doi centimetri pe care puteai sæ o cumperi de la
oricare magazin. Închipuie-fli dezamægirea urmatæ de mânie færæ limite!

Ei bine, asta suntem noi în fafla lumii – o adunæturæ de roøii pricæjite!
Noe, Ioan Botezætorul, Pavel øi o suitæ de a alte personaje biblice erau
roøii mari. Ei erau exact ca imaginea din reclamæ, dar noi suntem roøii
mici. Mergem în lume øi vorbim oamenilor despre restaurantul nostru de
primæ mânæ øi apoi ei se uitæ la noi, dar trebuie sæ fiu sincer øi sæ recunosc
cæ, nu sunt deloc impresionafli.

Cum faci sæ primeøti roøii mari? Îmi amintesc de o vizitæ pe care am
fæcut-o unui prieten øi ne-am întâlnit cu soflia lui care era în grædinæ øi
rupea flori de roøii. Pe atunci nu øtiam prea multe despre grædinærit, aøa
cæ am întrebat-o:

“Florile astea nu o sæ rodeascæ? De ce le rupi?”
Îmi aduc aminte cæ a izbucnit în râs øi mi-a explicat:
“Ba da, Jim, ai dreptate, roøiile ies din flori. Dar vezi tu, lui Stanley îi

plac roøiile mari øi zemoase! Rup florile ca sæ mæ asigur cæ nu vor fi prea
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multe roøii pe o singuræ tulpinæ. Astfel, întreaga energie a plantei se
îndreaptæ doar spre cele câteva roøii pe care le face cele mai bune øi cele
mai frumoase.”

Mai suportafli o altæ poveste despre restaurant? Cælætorind prin flaræ øi
prin lume am mâncat în multe restaurante. Majoritatea sunt cam la fel.
Aøa cæ, într-una din cælætoriile mele, am fost încântat când gazda mea
m-a informat cæ vom lua masa la cel mai mare restaurant vegetarian din
lume.

“Totul este natural, nimic nu este artificial øi îfli face foarte bine,
spuneau ei plini de entuziasm.”

Am intrat în restaurant øi chiar înaintea ochilor mei erau trei tipuri de
salatæ. Arætau atât de bine încât cred cæ mæ sæturam doar cu salatele, dar
asta nu era tot. Dupæ salate era un bufet în care erau aliniate în ordine
diferite tipuri de garnituri aranjate foarte frumos. Øi nu øtiu cum se face,
cæ atunci când am ajuns la aperitive, toate erau preferatele mele! Pâinea øi
chiflele erau nemaipomenite, toate erau proaspete, abia scoase din cuptor
øi aranjate cu gust. Mirosul lor proaspæt plutea prin toatæ încæperea. Apoi,
m-am trezit privind la trei deserturi foarte tentante.

“Mæ simt de parcæ m-aø uita la finaliøtii unui concurs de frumusefle.
Cum sæ aleg? Toate sunt frumoase!” i-am spus lui Sally.

Øi nici mæcar nu trecusem pe la barul cu sucuri naturale. Fiecare suc
era 100% natural øi proaspæt stors. Îi simfleam aroma înainte de a-l gusta.

Acum, sæ zicem cæ-mi iau tava øi o umplu cu douæ salate, trei garnituri,
o mânæ de chifle, douæ feluri principale, trei feluri de desert øi douæ sucuri.
E formidabil, nu? Adicæ, toatæ mâncarea este bunæ, cea mai bunæ pe care
o poate oferi lumea aceasta. Ce se întâmplæ dacæ iau toatæ mâncarea asta
bunæ øi o mænânc? Nu-i aøa cæ îfli pare ræu pentru stomacul øi digestia
mea? Oricât ar fi de bunæ, dacæ mænânc prea multæ sau prea multe
feluri, organismul meu nu o poate asimila øi rezultatele sunt rele, foarte
rele. Dacæ vreau sæ mæ bucur cu adeværat de acest restaurant vegetarian
cu hranæ sænætoasæ, trebuie sæ pun în aplicare principiul detenfliei
voluntare.

Viafla este ca un bufet pe care sunt aliniate diferite tipuri de mâncare
øi abundæ în lucruri bune. Cum putem sæ spunem NU acestor lucruri bune?
Se numeøte detenflie voluntaræ – pofli sæ te lipseøti de multe øi sæ
supraviefluieøti. Înaintea ta stau o multitudine de alegeri pentru cæ viafla
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este ca acel restaurant. În aceastæ carte v-am prezentat câfliva paøi simpli
pe care trebuie sæ-i facefli pentru a-L cunoaøte mai bine pe Dumnezeu, dar
oricât ar fi de bune aceste lucruri, dacæ nu facem alegerile potrivite, vom
cædea de fiecare datæ. Primele capitole ale acestei cærfli sunt cheia pentru
o viaflæ de creøtin adeværat. Acest capitol ne ajutæ sæ gæsim timpul necesar
în vieflile noastre aglomerate øi programele încærcate pentru a deveni
creøtini adeværafli. Deci cum putem realiza acest lucru?

Trebuie sæ reducem activitæflile vieflii la minimum posibil. Mulfli ne
uitæm la vieflile noastre øi tot ce vedem este o listæ întreagæ cu lucrurile pe
care trebuie sæ le facem. Apoi încercæm sæ le comasæm în decursul unei
zile. Cea mai bunæ cale este sæ descoperi care este minimum posibil øi sæ
încerci sæ-fli construieøti programul în jurul acestuia. În viafla mea minimum
posibil este împærflit în trei categorii. Primul øi cel mai important, trebuie
sæ am timp sæ fiu creøtin, sæ studiez, sæ mæ rog øi sæ meditez. Apoi a
trebuit sæ pun deoparte un timp necesar pentru a menfline cæsnicia mea cu
Sally øi pentru a-i iubi øi a mæ juca cu copiii mei. Øi în cele din urmæ cu
toflii trebuie sæ ne luæm timp pentru muncæ, fie acasæ fie în afara casei,
pentru a întrefline familia. Øi asta-i tot! Toate celelalte a trebuit sæ disparæ.
Era greu sæ renunfl la unele lucruri din foarte multe puncte de vedere, dar
la sfârøit a fost foarte uøor sæ fac un program øi dintr-o datæ viafla a început
sæ fie mult mai plæcutæ!

S-ar putea sæ spunefli: “Stai aøa, n-am væzut în program nici un timp
dedicat activitæflilor din bisericæ, activitæfli de slujire, evanghelizare, sport,
nu ai læsat timp øi pentru… ei bine, mæcar jumætate din lucrurile pe care le
fac în fiecare zi! Øi ai dreptate! Nu este timp! Indiferent de câte activitæfli
bune trag de corzile inimii tale, cele care sunt cu adeværat esenfliale sunt
acelea care te asiguræ cæ tu øi Dumnezeu suntefli una, cæ ai grijæ de soflia øi
de copiii tæi øi te îngrijeøti de munca necesaræ pentru satisfacerea nevoilor
fizice. Toate celelalte sunt în plus, chiar øi lucrarea de slujire pentru cei
din jur. Vieflile noastre au devenit atât de instabile încât s-ar putea sæ vi se
paræ foarte ciudat sæ începefli sæ punefli lucrurile la locul lor potrivit. Dacæ
viafla ta este instabilæ, acest lucru ar trebui remediat, altfel lucrarea de
slujire øi câøtigare de suflete nu va avea nici un rezultat. Filipeni 4:5 spune:
“Cumpætarea voastræ sæ fie cunoscutæ de tofli oamenii.” (trad. KJV)
Problema este cæ nu am træit viefli echilibrate øi rezultatul este devastator:
tineri pierdufli øi cæsnicii distruse în biserica creøtinæ.
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Este greu sæ-fli pui iaræøi viafla în ordine, dar meritæ. Reducând pânæ la
minimum, vei învæfla cum sæ træieøti în aøa fel încât pacea øi armonia cerului
sæ fie prezente în cæminul tæu. Unele dintre activitæflile care trebuie
eliminate acum pot fi reintroduse mai târziu, pe mæsuræ ce Domnul te
conduce øi începi sæ înflelegi ce înseamnæ practicarea detenfliei voluntare
în fiecare aspect al vieflii tale.

Iatæ câteva întrebæri practice care te vor ajuta sæ te gândeøti mai bine
la ce trebuie sæ renunfli. Cât trebuie sæ câøtig cu adeværat? Trebuie sæ câøtig
atât de mult încât sæ fiu un cheltuitor nechibzuit? Cum putem sæ mai
reducem? Lucruri simple ca întocmirea unui buget de care sæ flii cont s-ar
putea sæ te ajute, dar dacæ eøti încurcat cu plætirea unei ipoteci care-fli ia o
mare parte din venit, atunci s-ar putea sæ fie nevoie sæ te mufli. Bunii mei
prieteni Barry øi Pam au descoperit cæ Barry trebuia sæ renunfle la câteva
ore de lucru pentru a petrece timpul necesar alæturi de familia sa øi pentru
a obfline timpul pe care sæ-l petreacæ cu Dumnezeu. Barry era foarte
muncitor øi de aceea patronul a fost de acord cu aceastæ cerere neobiønuitæ
de a-i scurta programul de lucru, ceea ce nu se mai întâmplase în meseria
lui. Domnul le-a arætat la ce trebuie sæ renunfle pentru a se descurca cu un
venit mai mic. Dumnezeu binecuvânteazæ alegerile fæcute din principiu
øi fæcute pentru a apropia membri familiei unul de altul øi de Dumnezeu.

Multor oameni li s-a pærut o idee romanticæ sæ plece în sælbæticie unde
sæ-øi construiascæ o casæ. Par a fi puflin øocafli când le spun:

“Sper sæ nu trecefli prin experienfla de a væ construi propria casæ.”
E altceva când eøti constructor profesionist, dar am cunoscut foarte

multe persoane care au pornit foarte bine intenflionafli, dar care nu øi-au
dat seama cât de mare era sarcina la care s-au înhæmat. Motivul cel
mai bun pentru a te muta este sæ oferi familiei tale o atmosferæ propice
dezvoltærii unor caractere creøtine øi sæ reduci cheltuielile de
întreflinere.

James øi Donna au trei copii: Trever, Allison øi Seth. Ca mulfli alfli
pærinfli, aceøtia priveau cum cresc copiii lor øi-øi doreau ceva mai bun
pentru ei. S-au decis sæ se mute din Great Plains în Montana, plænuind
sæ-øi construiascæ propria casæ øi sæ træiascæ adeværata viaflæ de creøtin
despre care învæflau. Îi voi læsa pe ei sæ væ împærtæøeascæ povestea lor:

“Dupæ ce ne-am vândut casa, ne-am mutat în Montana unde flelul nostru
era sæ gæsim un teren øi sæ construim cu mâinile noastre, în familie, o
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cabanæ din bârne. Urma sæ-mi iau concediu un an pentru a putea construi
cu toate cæ mai contribuiam la venitul nostru lucrând ca suplinitor.

Cu ajutorul unui agent imobiliar am gæsit un teren foarte frumos de
opt hectare øi am început sæ ne construim casa. Trebuia sæ locuim undeva
în timp ce construiam aceastæ casæ, aøa cæ mai întâi am construit un garaj
ce mæsura øaptezeci de metri pætrafli. În urmætorii patru ani ne-am construit
casa visurilor noastre. M-am întors la munca mea, dar casa era pasiunea
noastræ mistuitoare. Proiectul s-a extins de-a lungul anilor. Am adæugat
tot felul de schimbæri de decor pe care le recomandau alflii øi care la acel
moment ni se pæreau propuneri rezonabile, dar nu ne-am oprit sæ ne
asiguræm cæ era øi ce dorea Dumnezeu pentru noi. Chiar dacæ veniseræm
în Montana sæ-L gæsim pe Dumnezeu, L-am gæsit împins la o parte prin
treburile vieflii.

Dupæ patru ani interiorul a fost în cele din urmæ terminat, iar afaræ
mai ræmæseseræ de fæcut doar câteva lucræri. Casa era încântætoare. Era
completæ, cu generator propriu de energie. Aveam chiar øi instalaflie pentru
apæ caldæ. Ne-am mutat triumfætori în frumoasa noastræ casæ de trei sute
de metri pætrafli, dar toate aceste schimbæri ne-au costat mai mult decât
plænuiseræm. În loc sæ reducem datoria noastræ fæcuseræm exact opusul!
Suma pe care o datoram din cauza acestei case era acum de ordinul sutelor
de mii de dolari. Nu era ceea ce ne doream!

Partea cea mai rea era cæ nici unul dintre noi nu era mulflumit de noua
casæ. Dupæ ce træiseræm în garaj timp de patru ani, noua casæ pærea mult
prea mare. Nu ne plæcea sæ fim atât de departe de ceilalfli membri ai familiei.
Am pierdut patru ani øi mai multe mii de dolari pentru a construi o casæ pe
care, odatæ terminatæ, nimeni nu o mai plæcea. Dar mai mult decât atât
pierduseræm dorinfla øi viziunea a ceea ce doream cu adeværat – sæ învæflæm
cum sæ umblæm cu Dumnezeu øi cum sæ menflinem o legæturæ vie cu El.
Asta pierduseræm! Mai puteam sæ simflim acea dragoste øi sæ ne întoarcem?

Noi am pierdut viziunea, dar din fericire, Dumnezeu nu, øi El ne-a
oferit o a doua øansæ. Ne-a inspirat sæ vindem casa, sæ folosim banii pentru
a ieøi din datorii øi sæ cumpæræm o casæ nouæ dar mult mai micæ pe un
teren de douæ hectare unde puteam sæ începem cu adeværat sæ umblæm cu
Isus, în loc sæ muncim zi øi noapte. Timp de patru ani învæflaseræm cum sæ
muncim împreunæ, dar acum Dumnezeu dorea sæ ne învefle cum sæ ne
jucæm împreunæ øi, pur øi simplu sæ ne bucuræm împreunæ.
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Astæzi, în timp ce ne luptæm sæ aplicæm principiile predærii voinflei
noastre lui Dumnezeu, murind în fiecare zi faflæ de dorinflele firii, învæflând
sæ ascultæm glasul lui Dumnezeu øi încercând sæ menflinem o legæturæ
trainicæ øi vie cu Hristos, familia noastræ experimenteazæ bucuria luærii
unor decizii grele pentru a o lua de la capæt. Îl slævim pe Dumnezeu pentru
cæ El ne-a readus gândurile øi eforturile pe drumul cel bun.

Este foarte uøor sæ fli se distragæ atenflia atunci când faci schimbæri
majore, aøa cum au fæcut James øi Donna. Lui Satana nu-i pasæ cum ne
distrage atenflia. Singura lui flintæ este sæ ne împiedice sæ-L cæutæm pe
Dumnezeu. Îi convine sæ foloseascæ chiar øi lucrurile “bune”, atâta timp
cât acestea ne flin departe de Dumnezeu.

În prezent, prietenii øi coautorii mei, Tim øi Julie, locuiesc aproape de
marginea unuia dintre cele mai populate regiuni din flaræ, dar dacæ le-afli
vizita cæminul, afli descoperi cæ este o casæ mærginaøæ, în pædure, iar
vizitatorii lor permanenfli sunt urøii. Tim încæ mai lucreazæ într-o zonæ
urbanæ, dar, urmând un program de lucru neobiønuit parcurge drumul
pânæ la serviciu evitând aglomeraflia traficului. Tofli cei care cautæ sæ
træiascæ departe de centrele urbane øi sæ limiteze timpul petrecut la serviciu
vor beneficia de costuri reduse la întreflinere. Nu conteazæ dacæ alegi o
casæ liniøtitæ în suburbia oraøului sau o cabanæ în munfli. Ceea ce conteazæ
cel mai mult este dorinfla minflii øi a inimii care te-a determinat sæ faci o
asemenea alegere. Foarte mulfli oameni s-au mutat din mijlocul lumii
civilizate øi cu toate acestea religia lor constæ doar în mândria pe care o au
pentru cæ au putut læsa atâtea în urmæ. Acesta este fanatism nu creøtinism.
Totuøi, o altæ familie se poate muta într-o zonæ la fel de izolatæ, læsând în
urmæ acelaøi confort øi în aceastæ zonæ ei simt atmosfera cerului pentru cæ
singura lor motivaflie este sæ-L caute pe Dumnezeu. Viafla la flaræ poate fi
un avantaj pentru creøtin pentru cæ nu este constant expus ræului. Dar
aceasta este doar o unealtæ folositæ de Dumnezeu pentru a te ajuta sæ obflii
o legæturæ vie, dar nu este produsul finit.

Poate unii vor spune cæ eu susflin ideea cæ ar trebui sæ muncim numai
cât sæ ne menflinem familiile la un nivel minim de trai, dar nu acesta este
scopul meu. Taflii øi mamele dau tonul în cæmin øi dacæ obflin o legæturæ
cu Dumnezeu, îøi pot îndruma copiii pentru a avea øi ei o astfel de legæturæ.
Dacæ sunt excesiv de stresafli, este aproape imposibil sæ-øi ia timpul necesar
pentru a-L cæuta pe Dumnezeu, øi din aceastæ cauzæ suferæ întregul cæmin.

Încerci mai pufline, realizezi mai mult
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Unele familii, din cauza circumstanflelor sau a deciziilor din trecut, s-ar
putea sæ fie nevoite sæ lucreze câte cincizeci de ore pe sæptæmânæ pentru a
satisface nevoile cæminului, în timp ce alflii, pentru cæ nu au datorii sau
pentru cæ au salarii mult mai mari pot lucra numai douæzeci sau treizeci
de ore. Duhul Sfânt te va inspira ce trebuie sæ faci atunci când îfli vei
prezenta cazul înaintea Lui.

Lumea ne-a sedus cu ideea cæ, cu cât suntem mai ocupafli, cu atât se
presupune cæ suntem mai importanfli. Mai demult am ascultat din greøealæ
o conversaflie dintre douæ femei. Suna cam aøa:

“Susan, nu te-am mai væzut de ani de zile. Ce ai mai fæcut?”
“Pæi, øtii cum e… treabæ, treabæ, treabæ.”
“Asta-i bine,” a ræspuns prietena acesteia.
Væ spun cæ m-am abflinut foarte greu ca sæ nu intervin în conversaflia

lor. “Nu, nu este bine!” îmi venea sæ strig. Am fost seduøi sæ credem
într-o idee greøitæ. Diavolului îi place sæ ne flinæ afundafli în angajamente
pentru cæ nu numai cæ ne fline departe de Dumnezeu, dar în acelaøi timp
ne øi descurajeazæ. Majoritatea suntem ca Steve, care încerca sæ înoate cu
zece oameni în spate øi dacæ nu-i dai jos vei eøua în încercarea de a deveni
creøtin veritabil. Te vei îneca chiar înainte de a învæfla cum sæ înofli. Existæ
un motiv dacæ în primele trei sæptæmâni ale acestui program fli s-a pærut
greu sæ pui în aplicare principiile. Probabil cæ trebuie sæ te înhami la mai
puflin pentru a obfline mai mult.

Foarte rar mi se întâmplæ sæ cælætoresc singur, dar vara trecutæ am
fost în Midwest sæ vorbesc la o conferinflæ øi pentru cæ eram foarte aproape
de casa mamei mele, m-am hotærât sæ pun deoparte o sæptæmânæ numai
pentru ea. A îmbætrânit, dar am petrecut o sæptæmânæ binecuvântatæ. Am
mers cu ea la cumpæræturi øi am scos-o în oraø sæ mâncæm. M-am hotærât
ca la sfârøit de sæptæmânæ sæ merg la vechea mea bisericæ – prima bisericæ
unde am fost membru ca adult. Acei oameni deosebifli au fost alæturi de
mine în trecerea de la un neøtiutor în materie de creøtinism øi de Dumnezeu,
la un fruntaø al bisericii. A fost o întâlnire deosebitæ cu acei oameni foarte
dragi!

Dupæ programul de la bisericæ tofli s-au adunat în jurul meu øi m-au
invitat acasæ la ei. Ne-am bucurat împreunæ, am vorbit øi am aflat noi
lucruri despre ei. A fost minunat! Am stat de vorbæ mai mult decât stæteam
de obicei, tocmai pentru cæ îmi era greu sæ-i pæræsesc. M-am întors acasæ
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destul de târziu øi mama deja dormea. M-am rugat øi m-am cuibærit în
patul meu moale øi plæcut. Aproape ajunsesem pe tærâmul viselor când
Dumnezeu mi-a vorbit în liniøtea minflii øi a spus:

Nu, Jim, sæ nu dormi! Vreau sæ te ridici. Vreau sæ vorbesc cu tine.
“Dar, Doamne, sunt obosit.”
Ridicæ-te odatæ! Vreau sæ revizuieøti evenimentele prin care ai trecut

astæzi.
“Pæi, Doamne, nu trebuie sæ mæ chinui prea tare. Le væd foarte clar în

mintea mea. A fost minunat!”
Vreau sæ te întorci înapoi cu douæzeci de ani øi vreau sæ revizuieøti

aceleaøi viefli, aceleaøi fefle, aceleaøi cæsnicii.
Asta m-a pus pe gânduri øi øtii ce am observat? Sunt la fel! Acei oameni

pe care i-am iubit atât nu s-au schimbat, nu au mai crescut în mai mult de
douæ decenii. Deodatæ am început sæ plâng øi am spus:

“Doamne, le lipseøte ceva, nu-i aøa?”
Da. Asta am vrut sæ-fli aræt, Jim, iar tu nu le-ai spus. Tu doar te-ai

bucurat de evanghelia socialæ.
Nu sunt negativist øi nu sunt critic. Væ împærtæøesc ceea ce mi-a arætat

Dumnezeu în noaptea aceea øi mi-a arætat aceasta cu un scop. Atunci
când se naøte un copil, este neajutorat øi ne place sæ avem grijæ de el. Ne
face plæcere sæ curæflæm în urma lui, sæ-i facem baie øi sæ-l îmbræcæm, dar
dacæ trec cinci ani øi nu s-a schimbat, nu s-a maturizat, nu a crescut, situaflia
asta nu ni se mai pare chiar aøa de frumoasæ. Dar ce zicefli de douæzeci de
ani care trec færæ vreo schimbare sau vreun semn de maturizare? Acum
nu mai privi la biserica mea, ci la tine. Te-ai schimbat în ultimii cinci,
zece, douæzeci de ani? Adicæ, te-ai schimbat cu adeværat?

Dumnezeu spune în Psalmul 55:19: “Cæci în ei nu este nici o nædejde
de schimbare, øi nu se tem de Dumnezeu.” Ai crescut øi te-ai schimbat în
viafla ta de creøtin sau ai ræmas la acelaøi stadiu la care te aflai acum câfliva
ani? Dacæ nu eøti mulflumit unde te afli acum, dacæ ai fæcut câteva progrese
dar ai dori sæ mergi mult mai departe, chiar dacæ descoperi cæ ai regresat,
nu renunfla acum. Este momentul sæ încerci mai pufline pentru a obfline
mai mult decât ai experimentat vreodatæ.

Încerci mai pufline, realizezi mai mult
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ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 4:ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 4:ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 4:ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 4:ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 4:

Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:
Timp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciune: În acest capitol este nevoie de introspecflie

sinceræ care deseori depæøeøte voinfla noastræ. Cere un duh umil øi dispus
sæ învefle pentru ca Dumnezeu sæ-fli poatæ aræta ce vrea sæ realizezi.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Citeøte capitolul patru, “Încerci mai pufline, realizezi mai
mult.”

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Mediteazæ la lucrurile pe care tocmai le-ai citit. Ai væzut
cumva o reflectare a vieflii pe care o duci acum?

Luni:Luni:Luni:Luni:Luni:
Timp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciune: Învefli sæ asculfli glasul lui Dumnezeu? Cautæ

sæ ai o legæturæ puternicæ astæzi în timp ce ne examinæm vieflile øi încercæm
sæ gæsim soluflii la problemele cu care ne confruntæm.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Ia o coalæ de hârtie øi trece toate activitæflile din aceastæ zi,
de dimineafla pânæ seara. Chiar dacæ nu este o activitate prea strælucitæ, se
va dovedi a fi foarte folositoare.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Ai descoperit cæ eøti atât de ocupat încât øi înøiratul pe
hârtie a lucrurilor pe care le-ai avut de fæcut a fost o adeværatæ corvoadæ?
Dacæ ar putea vedea øi alflii o zi din viafla ta, ce ar zice?

Marfli:Marfli:Marfli:Marfli:Marfli:
Timp pentru rugæciune:Timp pentru rugæciune:Timp pentru rugæciune:Timp pentru rugæciune:Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-fli dea înflelepciune

sæ vezi domeniile din viafla ta unde ai nevoie de mai multæ atenflie øi de
schimbare.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Ia-fli câteva minute øi examineazæ-fli ziua în timp ce ai lista
cu activitæfli în faflæ. A fost cumva o goanæ continuæ dupæ treburi
neterminate? Ai avut vreun moment de respiro sau ai stat toatæ ziua într-un
stres continuu? Care sunt cei zece oameni din spatele tæu care nu te lasæ
sæ înofli?

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Cum ar fi viafla ta dacæ aceste lucruri care-fli distrag atenflia
ar fi scoase din viafla ta? Ce ai fi dispus sæ faci pentru a scæpa de ele?
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Miercuri:Miercuri:Miercuri:Miercuri:Miercuri:
Timp pentru rugæciune:Timp pentru rugæciune:Timp pentru rugæciune:Timp pentru rugæciune:Timp pentru rugæciune: Introducerea unui obicei nou poate pærea

uneori la fel de stresant ca încercarea de a renunfla la unul vechi. Acest
lucru este absolut firesc, pentru cæ noi avem tendinfla sæ ne agæflæm de
lucrurile cu care suntem obiønifli, chiar când acestea nu sunt bune. Cautæ
curaj sæ ieøi din obiønuit, dacæ asta îfli cere Dumnezeu.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Ia o altæ bucatæ de hârtie øi încearcæ sæ-fli reduci activitæflile
din viafla ta la minim. Fæ o listæ cu toate acele lucruri care trebuie eliminate
sau reduse pentru a aduce viafla la acest ideal.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Eøti dispus sæ te desparfli de acele lucruri care sunt scrise
pe lista cu “eliminæri”?

Joi:Joi:Joi:Joi:Joi:
Timp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciune: Aminteøte-fli cæ scopul schimbærilor este sæ

obflii o relaflie deosebitæ cu Dumnezeu. Roagæ-L pe Isus sæ te ajute sæ
înflelegi cât de neimportante sunt acele lucruri de pe lista cu eliminæri pe
care ai întocmit-o ieri.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Fæ lista ta practicæ astæzi. Încearcæ sæ-fli reorganizezi viafla,
vezi ce elemente pot fi eliminate imediat øi care sunt obligafliile care trebuie
respectate, cum ar fi contractele legale. Altele, cum ar fi angajamentele
sociale øi cele pentru bisericæ sunt contracte sociale care pot fi rupte, chiar
dacæ este greu. În sfârøit, s-ar putea sæ te confrunfli cu anumite neînflelegeri,
dar nu te teme pentru cæ au fost foarte mulfli care au înfleles greøit intenfliile
Domnului Isus. Întocmeøte-fli noul program, aøa cum ai vrea sæ fie, chiar
dacæ s-ar putea sæ dureze câteva luni pânæ te vei putea elibera de toate
piedicile. Va fi un lucru încurajator sæ-fli vezi viafla reorganizatæ øi îndreptatæ
spre scopul tæu.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Aproape færæ nici un pic de îndoialæ vor fi mulfli care nu
vor înflelege noul tæu program sau flelurile tale. Anticipæ problemele øi
gæseøte-le rezolvare. Probabil cæ vei fi descurajat atunci când un prieten
bun te va critica chiar atunci când sperai cæ te va susfline, øi într-un fel tofli
cei care aleg sæ-L urmeze pe Dumnezeu cu adeværat trebuie sæ meargæ
singuri pe aceastæ cale.

Încerci mai pufline, realizezi mai mult
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Vineri:Vineri:Vineri:Vineri:Vineri:
Timp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciuneTimp pentru rugæciune: Cautæ alinare la Tatæl ceresc øi primeøte

încurajare din faptul cæ El este de acord cu drumul pe care l-ai ales. Spune-I
tot øi fii sigur cæ El te va conduce.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:     Astæzi sæ acflionezi debarasându-te imediat de orice
activitate care trebuie eliminatæ. Asta înseamnæ cæ va trebui sæ scrii niøte
scrisori de demisie din comitetul øcolii pentru controlul alimentafliei sau
din comitetul bisericii. Nu te aøtepta ca toatæ lumea sæ primeascæ foarte
uøor acest lucru, dar aminteøte-fli cæ vei câøtiga ceva ce este mult mai
preflios decât dezaprobarea lor. fiine minte cæ nici un creøtin adeværat nu
te va împiedica sæ ai o legæturæ mai strânsæ cu Dumnezeu.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: S-ar putea sæ ezifli sau sæ fii îngrijorat în legæturæ cu lucrurile
pe care le-ai tæiat din programul tæu øi poate cæ eøti øi mai îngrijorat cu
privire la lucrurile pe care plænuieøti sæ le reduci în viitor. Nu plænuim sæ
læsæm un gol, ci sæ înlocuim aceste activitæfli cu unele care ne vor ajuta sæ
învæflæm mai multe despre ce înseamnæ umblarea cu Dumnezeu.
Gândeøte-te ce fli-ar plæcea sæ faci cu acele momente ræmase libere. La
început vei avea doar câteva perioade de timp liber, dar prefluieøte aceste
momente øi foloseøte-le în mod înflelept øi astfel îfli vei construi o viaflæ pe
care o vei iubi.

Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:
Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Bucuræ-te de o zi liniøtitæ. Dacæ te-ai angajat cu adeværat

în activitæflile acestei sæptæmâni, probabil cæ te simfli extenuat. Hristos te
invitæ: “Venifli singuri la o parte, într-un loc pustiu, øi odihnifli-væ
puflin”(Marcu 6:31). Odihnifli-væ în dragostea Sa øi sæ øtifli cæ, dacæ
schimbarea s-ar putea sæ fie grea, va aduce o recoltæ siguræ øi fericitæ.
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CAPITOLUL 5

Pierdut øi gæsit
“Dar ce am împotriva ta, este cæ fli-ai pierdut dragostea dintâi. Adu-fli
dar aminte de unde ai cæzut; pocæieøte-te, øi întoarce-te la faptele tale
dintâi. Altfel, voi veni la tine, øi-fli voi lua sfeønicul din locul lui, dacæ

nu te pocæieøti.” (Apocalipsa 2:4,5)

fiINTA CAPITOLULUI:fiINTA CAPITOLULUI:fiINTA CAPITOLULUI:fiINTA CAPITOLULUI:fiINTA CAPITOLULUI:

Sæ væ ofere o imagine a speranflei pentru cæsnicia voastræ, indiferentSæ væ ofere o imagine a speranflei pentru cæsnicia voastræ, indiferentSæ væ ofere o imagine a speranflei pentru cæsnicia voastræ, indiferentSæ væ ofere o imagine a speranflei pentru cæsnicia voastræ, indiferentSæ væ ofere o imagine a speranflei pentru cæsnicia voastræ, indiferent
cât de lipsite de speranflæ par a fi lucrurile. A fost o vreme când væcât de lipsite de speranflæ par a fi lucrurile. A fost o vreme când væcât de lipsite de speranflæ par a fi lucrurile. A fost o vreme când væcât de lipsite de speranflæ par a fi lucrurile. A fost o vreme când væcât de lipsite de speranflæ par a fi lucrurile. A fost o vreme când væ

iubeafli, øi cumva acum lucrurile nu mai sunt ca odinioaræ. Dragosteaiubeafli, øi cumva acum lucrurile nu mai sunt ca odinioaræ. Dragosteaiubeafli, øi cumva acum lucrurile nu mai sunt ca odinioaræ. Dragosteaiubeafli, øi cumva acum lucrurile nu mai sunt ca odinioaræ. Dragosteaiubeafli, øi cumva acum lucrurile nu mai sunt ca odinioaræ. Dragostea
voastræ poate fi recâøtigatæ dacæ gæsifli ce s-a pierdut.voastræ poate fi recâøtigatæ dacæ gæsifli ce s-a pierdut.voastræ poate fi recâøtigatæ dacæ gæsifli ce s-a pierdut.voastræ poate fi recâøtigatæ dacæ gæsifli ce s-a pierdut.voastræ poate fi recâøtigatæ dacæ gæsifli ce s-a pierdut.

Din maøinæ se puteau vedea lanuri nesfârøite de porumb. Rândurile
ordonate pæreau sæ mærøæluiascæ solemn de-a lungul drumului; ici øi colo
se puteau zæri câteva pâlcuri de copaci.

Alane, încæ proaspæt cæsætoritæ, contempla aceastæ scenæ într-o tæcere
ciudatæ. Doar zgomotul înfundat al maøinii øi sunetul respirafliei lui Tom
trædau faptul cæ nu era singuræ øi din nou se umplu de amæræciune. Vocea
sa tremura de emoflie atunci când s-a întors spre Tom øi l-a întrebat: “De
ce nu mai vorbeøti cu mine?”

Mâinile lui Tom au strâns øi mai tare volanul. Øi-a încordat maxilarul.
Era foarte nervos. Gândurile mânioase se næpusteau în mintea lui. Nu se
poate! Iaræøi! Mereu e vina mea! Se supæræ indiferent ce spun! Simflea
nevoia sæ se manifeste, sæ-øi exprime exasperarea; øi-a strâns pumnul øi a
lovit geamul.
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Mai târziu, când Alane mi-a descris ceea ce simflea a spus: “Øtiam cæ
nu mæ va ræni niciodatæ, dar m-am înspæimântat când am væzut aceastæ
reacflie furioasæ. Îmi era fricæ pentru cæ simfleam cum se præbuøeøte cæsnicia
noastræ, iar eu nu puteam face nimic pentru a o fline. De ce mi se întâmpla
asta tocmai mie? Cum putea un lucru care începuse atât de frumos sæ se
transforme în ceva atât de oribil în doar câteva luni?”

Sæ cunoaøtem un alt cuplu, Denny øi Brenda, care locuiesc în Hawaii.
Dacæ i-ar fi cunoscut pe Tom øi pe Alane, ar fi înfleles foarte bine prin ce
trec. Iatæ povestea lor:

Brenda spune:
“Când eu øi Denny ne-am cæsætorit, credeam cæ visele noastre au

devenit realitate. Fiecare dintre noi supraviefluise unei cæsnicii ratate, dar
credeam cæ de data asta puteam reuøi pentru cæ acum eram creøtini.
Simfleam cæ Dumnezeu dorea sæ fim împreunæ øi, pentru cæ am plætit pentru
greøelile noastre øi am învæflat lecflia din cæsniciile noastre ratate, acum
eram pe cale sæ fim cel mai fericit cuplu. Habar nu aveam ce ne aøtepta.
Primul an a fost un coømar.

“Denny era øofer pe camion øi lucra ore în øir, iar eu lucram ca agent
la un birou de asiguræri. Amândoi eram ocupafli, dar încæ mai visam cæ
într-o zi voi putea sæ-l întâmpin la uøæ dupæ o zi obositoare øi cæ vom
putea cina împreunæ. Øtiam cæ se duce la fosta lui soacræ ca sæ-øi vadæ
copiii øi uneori trecea pe la mama lui sæ mænânce. Cumva credeam cæ
aceste lucruri se vor schimba din moment ce s-a cæsætorit cu mine. Nu se
schimbase nimic øi eram distrusæ. Am încercat sæ fiu înflelegætoare øi sæ-mi
pæstrez calmul, dar inevitabil, îl întâmpinam într-un fel în care îl fæcea sæ
nu mai vrea sæ vinæ acasæ.”

Denny spune:
“Aøa este. O soflie cicælitoare øi enervantæ era ultimul lucru la care

doream sæ mæ întorc dupæ o zi obositoare. Øtia cæ aveam obligaflii în urma
primei cæsnicii øi mæ aøteptam cæ va înflelege. Fæceam lucrurile acestea øi
înainte sæ aparæ ea. Mæ deranja când se plângea, mai ales când øtia cæ e
bine sæ mæ ocup de copiii mei.”

Brenda spune:
“Sigur cæ nu puteam sæ înfleleg! Øi nici mæcar nu pærea cæ-i pasæ de ce

simt. Comunicam foarte puflin; doar certuri øi cuvinte aspre. Ne înfruntam
des. Mæ compara cu fosta lui soflie øi zicea cæ vorbesc exact ca ea. Væ dafli
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seama cât de mult îmi plæcea sæ aud asta! Ripostam øi-i spuneam cæ din
moment ce øi ea øi eu spuneam aceleaøi lucruri, însemna cæ este adeværat.
Mai erau øi alte subiecte de ceartæ. Eu îmi doream o familie. El avea deja
patru copii øi nu mai dorea alflii. Cuvântul divorfl a fost menflionat de foarte
multe ori în acel prim an dar amândoi eram mult prea încæpæflânafli ca sæ
acceptæm înfrângerea, prea mândri ca sæ-i ascultæm pe cei care ziceau:
‘V-am spus eu’”.

Un prieten a avut øi el o astfel de relaflie cu probleme. Edwin se afla la
ziua de naøtere a fiicei sale øi, printre strigætele de fericire ale copiilor,
øi-a dat seama cu un regret amar cæ nu cunoaøte acest copil cu care a stat
timp de øapte ani. În inima sa dorea sæ fie un tatæ adeværat pentru copiii
sæi, dar cum sæ-øi facæ timp pentru asta? Fiecare moment al vieflii sale era
absorbit de practicarea medicinii øi de predarea acestei arte øi altor viitori
medici. Greøelile pe care le fæcuse în cæsnicia sa erau prea deprimante øi
nu suporta sæ se gândeascæ la ele. La spital era Dr. Minunat. Acolo era un
om de succes. Dupæ cum spunea el: “Munca mæ absorbea, iar eu nu
opuneam rezistenflæ.”

Ce se întâmplase cu bunul meu prieten? Diagnosticase problemele a
sute de persoane, dar când se punea problema propriilor greøeli de acasæ,
se pærea cæ acest om strælucit nu øtia cæ are probleme. Øi nu este singurul.
Mulfli omeni nu væd ceea ce este evident øi merg în continuare pe acest
drum, merg mai departe, ignorând adeværatele nevoi ale soflilor lor pânæ
în momentul când este deja prea târziu. Aøa erau øi coautorii mei. Tim
lucra câte øaisprezece ore pe zi, sæptæmâni întregi, câøtigând foarte mult
øi læsându-øi acasæ adorabila soflie cu doi copii mici. Haidefli sæ ne alæturæm
lor într-una din acele zile rare când Tim chiar este acasæ.

“Mæ bucuram de o searæ liniøtitæ când Julie m-a chemat. Ceva în glasul
ei m-a fæcut sæ-mi ridic ochii. Mi-am dat seama cæ este foarte serioasæ øi
teribil de nervoasæ în legæturæ cu lucrul pe care dorea sæ-l discutæm.
Atitudinea ei mi-a atras atenflia øi când s-a apropiat de mine mi-a spus
foarte simplu: ‘Am probleme. Am început sæ simt ceva pentru un alt
bærbat.’

Nu pot sæ spun cæ eram øocat. În fond eu o neglijasem, dar pur øi
simplu nu era genul de femeie care sæ aibæ o aventuræ. Era o femeie ocupatæ
cu creøterea copiilor, era o bunæ creøtinæ øi pærea aproape uimitæ cæ acest
lucru i s-a întâmplat chiar ei. Nu a fost un adulter propriu zis, dar aceastæ

Pierdut øi gæsit
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situaflie era chiar mai gravæ. Pierdusem locul din inima ei, sentimentele
ei, dragostea ei. Unde sæ te duci sæ le recuperezi?”

Bunæ întrebare. Cum recâøtigi inima partenerului, dupæ ce ai pierdut-o
prin neglijare? La un moment dat din existenfla lor, în toate aceste cupluri
fiecare a avut inima celuilalt. Aveau relaflii extraordinare øi erau siguri cæ
aveau sæ reziste în timp øi cæ relaflia lor va dura pentru totdeauna. Cu toate
acestea ceva nu a mers în relafliile lor. Acelaøi lucru s-a întâmplat øi în
cæsnicia mea øi aceeaøi problemæ existæ øi în relaflia ta sau este pe cale sæ
se întâmple în viitorul apropiat.

În Statele Unite 50% dintre cæsætorii se destramæ, iar dintre cele care
rezistæ, doar câteva au calitatea la care visæm atunci când facem marele
pas de a deveni sofl øi soflie. Dacæ vrem sæ evitæm sæ devenim o statisticæ
trebuie sæ ne dæm seama care este problema. Pentru foarte mulfli dintre
noi ræspunsul este deprimant de simplu. Sæ privim la vieflile cuplurilor
menflionate mai înainte øi sæ vedem dacæ descoperim ceva comun.

Tom øi AlaneTom øi AlaneTom øi AlaneTom øi AlaneTom øi Alane
Alane spune:
“Când l-am cunoscut pe Tom, eram asistentæ la un spital mare din

Midwest. Îmi fæceam treaba foarte bine, în liniøte, iar acest lucru nu a
scæpat neobservat de cætre superiorii mei øi m-am bucurat de acceptul
øi de laudele lor. Tom, supervizorul de searæ de la secflia de radiologie,
era robust, iubitor de distracflie øi îi plæcea sæ flirteze. Chiar dacæ eram
diferifli din foarte multe puncte de vedere, eram foarte atraøi unul de
celælalt.

“Ajungând sæ-l cunosc mai bine pe Tom, am væzut cæ øi în inima sa se
oglindea aceeaøi dorinflæ de a-i servi lui Dumnezeu. Pe atunci nu prea
øtiam cum sæ facem acest lucru, întrucât cunoøtinflele noastre despre
Dumnezeu erau mult mai limitate, dar eram siguræ cæ Tom este cel pe
care Dumnezeu l-a ales pentru mine.”

Tom spune:
“Alane avea calitæfli deosebite. Era diferitæ de toate celelalte femei.

Mai ieøisem øi cu alte femei, dar ea avea ceva deosebit în felul în care se
miøca, iar hotærârea ei de a-I sluji Domnului mæ atrægea øi mæ încuraja sæ
mæ ridic la un standard mai înalt. Gæsisem femeia credincioasæ cu care
puteam sæ am o curtenie potrivitæ øi genul de cæsnicie la care visasem.
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Øtiam cæ Dumnezeu a fæcut sæ ne întâlnim øi cæ viafla de cuplu urma sæ fie
o binecuvântare!

Ei bine, nu a fost o binecuvântare. Dupæ ce ne-am întors din luna de
miere øi am reînceput munca, ne-am dat seama cæ viafla nu este numai
veselie. E multæ muncæ grea. Tendinfla mea era sæ mæ întorc la aceleaøi
activitæfli øi sæ gravitez în jurul aceloraøi prieteni de pe vremea când eram
burlac. Uneori chiar mæ trezeam purtându-mæ de parcæ aø fi fost încæ
burlac. Pe atunci încæ nu-mi dædeam seama prea bine de faptul cæ eu
devenisem viafla lui Alane, în timp ce ea era doar o parte din viafla mea.
Sunt o persoanæ foarte sociabilæ øi încæ mai simfleam nevoia de a ieøi în
oraø pentru a mæ distra. Nu fæceam nimic ræu, dar din când în când mai
tachinam pe cineva puflin sau îmbræfliøam vreo prietenæ de-a mea øi, în
timp ce unora nu li se pærea cæ fac ceva ræu, sofliei mele nu-i convenea
deloc. Nu o putefli învinui, nu? Adicæ, iatæ-mæ, proaspæt cæsætorit, tocmai
îi promisesem sofliei mele cæ vom avea o cæsnicie øi un cæmin dupæ voia
Domnului øi cu toate acestea încæ mai eram atras de vechiul meu stil de
viaflæ.

Când Alane, femeia ale cærei standarde øi principii înalte mæ atræseseræ,
s-a opus purtærii mele, am respins-o. Credefli cæ am ales sæ-mi asum
responsabilitatea pentru acfliunile mele øi mi-am schimbat viafla? Nu, sigur
cæ nu! Am învinuit-o pe ea. Era problema ei cæ nu poate accepta acfliunile
mele. Mæ gândeam cæ ar trebui sæ o lase øi ea mai moale. În trecut nu
træisem o viaflæ socialæ bazatæ pe principii. Chiar dacæ mæ hotærâsem sæ
mæ ridic la un nivel mai înalt øi aveam idealuri mult mai înalte când m-am
cæsætorit cu Alane, atunci când mæ întâlneam cu vechii mei prieteni era
mereu aceeaøi poveste. Doream sæ mæ port la fel. Nu puteam sæ fac acest
lucru atunci când Alane era prin preajmæ, aøa cæ am început sæ o descurajez
sæ mai vinæ cu mine la meciuri øi la alte activitæfli pentru cæ nu doream sæ
mæ simt stânjenit de prezenfla ei.

Am început sæ-i critic defectele. Uneori nu o fæceam intenflionat, nu
doream sæ o rænesc, dar insultându-o pe ea, mæ simfleam mai bine în privinfla
lucrurilor cu care mæ luptam eu. Aceasta s-a dovedit a fi o sabie cu douæ
tæiøuri pentru cæ deja devenise un obicei sæ mæ iau de ea, øi la un moment
dat o simplæ sugestie o lua drept criticæ. Situaflia devenise atât de gravæ
încât nici mæcar nu-i puteam sugera sæ præjim mai tare pâinea pentru cæ ar
fi luat-o ca pe o insultæ. Cu cât exagera mai tare, cu atât aveam tendinfla sæ

Pierdut øi gæsit



112

Viaflæ din beløug

mæ retrag øi fæcând asta, ea se simflea din ce în ce mai respinsæ øi mai
ignoratæ. Acest cerc vicios s-a extins færæ ca mæcar sæ ne dæm seama de ce
se întâmplæ, øi stresul dintre noi a crescut din ce în ce mai mult.”

Alane continuæ:
“Tom avea dreptate când spunea cæ relaflia noastræ era din ce în ce mai

tensionatæ. M-am avântat în aceastæ cæsætorie cu ceea ce eu credeam cæ
sunt aøteptæri rezonabile. Tot ce doream era sæ-l fac pe Tom fericit øi sæ
mæ iubeascæ. Îmi doream sæ vrea sæ fie lângæ mine øi sæ mæ aprecieze
pentru felul meu de a fi, dar indiferent cât de mult mæ stræduiam, se
întâmpla mereu opusul.

Tom, cel care în perioada curteniei fusese soarele meu, acum devenise
tæcut øi retras. Am încercat sæ vorbesc cu el, dar devenea chiar øi mai
tæcut. Mæ simfleam atât de rænitæ øi atât de respinsæ. Îmi doream sæ spun
cuiva ceea ce simt, oricui, dar nu se putea. Deseori luam telefonul sæ o
sun pe mama, dar n-am fæcut-o niciodatæ. Cum aø fi putut? Øtiam deja cæ,
dupæ pærerea ei, perioada curteniei a fost prea scurtæ, iar cæsætoria era
prematuræ. Mæ luptasem mult prea mult sæ o conving cât este Tom de
minunat, matur øi sensibil. Dacæ o sunam acum, aø fi fost umilitæ øi poate
trebuia sæ recunosc cæ fæcusem o greøealæ, deøi în inima mea øtiam cæ nu
era o greøealæ. Credeam cæ Dumnezeu a fost Cel care a fæcut sæ ne întâlnim
øi chiar dacæ aveam ceva probleme de acomodare, asta nu schimba cu
nimic faptul cæ Tom era alesul.

Din pæcate, nu aveam cum sæ rezolv aceastæ situaflie incomodæ. Cu
siguranflæ, între noi lucrurile nu se îmbunætæfleau. S-au înræutæflit, iar eu am
învæflat sæ reprim durerea. Desigur, nu puteam sæ o reprim, øi ea creøtea ca
apa în spatele unui dig. Aveam nevoie disperatæ de cineva în care sæ am
încredere øi m-am gândit la prietenele de la serviciu, dar am respins acea
idee. Îmi amintesc cu pærere de ræu cæ una dintre ele a venit la mine pe
vremea când ieøeam cu Tom øi mi-a spus: “Hai sæ-fli spun cine este
adeværatul Tom Waters.” Mi-a spus totul despre acest bærbat cæruia îi
plæcea foarte mult sæ flirteze øi cu care aveam o relaflie, dar nu eram dispusæ
sæ o ascult. “O, nu” am spus, apærându-l, “nu este aøa.” Nu. Nu era nimeni
alæturi de mine cæruia sæ-i pot spune suferinflele mele øi în timp ce Tom
mæ critica, sentimentele mele de respingere s-au transformat în disperare.

Uneori aceste sentimente mæ cuprindeau atât de tare, încât plângeam
færæ control, ghemuitæ pe covor într-un dormitor pe care l-am fæcut birou.
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Eram foarte emoflionatæ când eram în preajma lui Tom. Mæ simfleam de
parcæ nu puteam sæ fac nimic cum trebuie. Eram atât de agitatæ încât,
dacæ eram în bucætærie fæcând ceva øi intra el, fie mæ tæiam, fie mæ frigeam.

Am încercat atât de mult sæ-l fac sæ mæ iubeascæ. Duminica îi aduceam
micul dejun la pat. Oricum, mæ trezeam mai devreme decât el, aøa cæ
pregæteam toate cum trebuie øi i le aduceam pe tavæ împreunæ cu flori øi
lumânæri. Îi plæcea acest gen de atenflie øi mereu îmi spunea cât sunt de
minunatæ, dar am început sæ interpretez greøit aceste cuvinte de admiraflie.
‘Tot ceea ce-fli place la mine este felul în care gætesc,’ mæ væitam eu
furioasæ. Nu mæ ridicam la înælflimea aøteptærilor øi acesta era unul dintre
puflinele domenii în care el încerca sæ mæ aprecieze. Dar pentru cæ nu
øtiam cum sæ-mi predau sentimentele lui Dumnezeu øi sæ-L las pe El sæ le
îndepærteze, singurul mod în care puteam face faflæ situafliei era fie sæ
plâng, fie sæ ripostez cu critici sarcastice. Sufeream atât de tare øi îmi
doream atât de mult sæ rezolvæm problemele, dar tot ceea ce fæceam era
sæ mæ rænesc singuræ prin faptul cæ îl îndepærtam øi mai mult pe Tom.

Aøa era viafla mea în primele luni de cæsnicie. Nu plângeam în fiecare
zi, dar de câteva ori mæ retrægeam pe podeaua biroului sau în dormitor øi
plângeam pânæ la epuizare. Mæ simfleam atât de neiubitæ øi de neapreciatæ.

Singura constantæ din viafla mea era munca øi færæ acea pærticicæ micæ
de viaflæ normalæ aø fi fost în mare pericol. Se pærea cæ la muncæ eram în
stare sæ-mi revin øi asta îl enerva pe Tom”.

Tom spune:
“Are dreptate! Performanfla ei de la serviciu mæ enerva, dar asta nu

pentru cæ nu doream sæ se descurce, ci pentru cæ la spital pærea a fi o altæ
persoanæ. În zilele libere parcæ era un babuin plângæcios, iar când se ducea
la serviciu se transforma imediat în Doamna Profesionistæ. De ce nu putea
sæ se poarte aøa øi acasæ? “Hai, revino-fli!” îi spuneam, dar replica asta nu
funcfliona niciodatæ. De fapt, nimic nu a mers pânæ în ziua când a avut loc
marea evadare.

Avuseseræm una din acele zile groaznice øi Alane s-a retras pe podeaua
din birou iar eu m-am dus în beci. Hai cæ iar o luæm de la capæt! gândeam
eu, în timp ce contemplam cele câteva luni de cæsnicie. Lucrurile pæreau
atât de sumbre. Am încercat tot ce puteam pentru a o face pe Alane sæ se
schimbe øi acum era o cauzæ pierdutæ. Pretindeam cæ sunt creøtin, dar nu
øtiam nimic despre cum ne vorbeøte Dumnezeu, aøa cæ am fost øocat atunci

Pierdut øi gæsit



114

Viaflæ din beløug

când acest gând a venit clar în mintea mea: Dacæ nu încetezi sæ-fli tachinezi
soflia, o vei distruge.

Am ræmas înmærmurit atât de mesaj cât øi de intensitatea vorbelor lui
Dumnezeu. Am stat øi am meditat la ceea ce tocmai auzisem. Pæi, dacæ nu
o tachinez…Vrei sæ spui cæ…s-ar putea sæ fie vina mea, Doamne? Aceastæ
viziune asupra lucrurilor îmi era total necunoscutæ pentru cæ între timp
ajunsesem sæ o desconsider atât de tare pe Alane încât aveam impresia cæ
ea este cauza tuturor problemelor cu care ne confruntam. Acum vedeam
lucrurile dintr-o altæ perspectivæ øi dintr-o datæ aveam mult mai multe
lucruri la care sæ meditez, dar Dumnezeu nu terminase.

“Tom, trebuie sæ scrii zece lucruri bune despre soflia ta.”
M-am gândit un timp la aceasta øi singurul lucru care mi-a venit în

gând a fost cæ gæteøte bine! Nu puteam sæ scriu asta. Era exact ceea ce o
scotea din særite. Doamne, ajutæ-mæ! Nu gæsesc nimic. Treptat, puflin câte
puflin, permiflând Duhului Sfânt sæ mæ îndrume, am început sæ væd lucrurile
bune, dar atunci m-am confruntat cu o altæ problemæ. Intenflia mea era sæ
mæ duc la ea øi sæ-i spun: “Iatæ câteva lucruri bune pe care m-a ajutat
Dumnezeu sæ le scriu despre tine.” Væ dafli seama ce terapeutic ar fi fost!
Din fericire, chiar dacæ nu înflelegeam cum sæ-L las pe Dumnezeu sæ-mi
conducæ viafla, m-a asigurat cæ aceastæ listæ nu era pentru Alane, ci pentru
a-mi schimba mie atitudinea faflæ de ea. Mi-am dat seama cæ trebuie sæ mæ
concentrez asupra calitæflilor ei. Cu câteva luni înainte fusesem îndrægostit
nebuneøte de ea, dar privind în mod negativ, ajunsesem sæ nu mai pot
vedea aproape nici un lucru bun. Øtiam cæ din acel moment trebuia sæ
înlocuiesc orice gând negativ cu un lucru bun de pe listæ. În acea noapte
am petrecut mult timp cu Dumnezeu în beci øi când m-am întors în casæ
aveam o altæ viziune asupra sofliei, a cæsniciei øi asupra mea.”

Alane spune:
“Nu øtiu cât a stat Tom în beci, dar a fost destul de mult. Stæteam pe

podeaua biroului cu coatele pe genunchi, epuizatæ. Plânsul îmi luase toatæ
energia. Stætea în uøæ øi mi-a spus niøte cuvinte care m-au uimit. ‘Draga
mea, îmi pare ræu. Îmi pare ræu pentru felul în care m-am purtat cu tine.
Nu m-am purtat cum trebuie. Te iubesc.’ Imediat am izbucnit în lacrimi.
Îmi dorisem atât de mult sæ aud acele cuvinte øi eram foarte fericitæ cæ le
aud. Øi cu toate acestea era ceva dureros, iar lacrimile exprimau amalgamul
de emoflii. Sunt siguræ cæ probabil se întreba ce am! Îøi mai ceruse iertare
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øi altædatæ prin formule pline de frustrare ca: ‘Îmi pare ræu cæ am lovit
geamul. Øtii… sunt doar frustrat – asta-i tot. Vreau ca toate astea sæ
înceteze!’

Acum venise la mine øi m-a asigurat cæ mæ iubeøte, m-a ajutat sæ mæ
ridic de pe podea øi m-a îmbræfliøat. Deøi atunci nu mæ puteam exprima,
øtiam cæ se întâmplase ceva foarte important øi toate acele sentimente
înæbuøite de dragoste øi reflinere faflæ de Tom au început sæ iasæ la suprafaflæ.

În urmætoarele câteva luni ne-am reconstruit relaflia din cenuøa
trecutului. Tocmai începusem sæ mæ simt fericitæ øi mulflumitæ când am
ræmas însærcinatæ. Nu doream sæ fiu însærcinatæ. Copiii nu erau în planurile
noastre decât peste cinci ani, iar noi eram cæsætorifli de numai opt luni
dintre care primele øase fuseseræ foarte dificile. Îmi amintesc cæ odatæ
zæceam în pat, îmi era atât de ræu încât nici nu mæ puteam gândi sæ mæ dau
jos øi sæ-i spun vestea lui Tom cu – afli ghicit – multe lacrimi! A fost
extraordinar când i-am spus. Nu era dezamægit deloc.

Nu am ales sæ avem un copil în acea perioadæ din viafla noastræ øi nu
încercam sæ avem un copil, dar Dumnezeu, în înflelepciunea Sa, øtia cæ
acest lucru era exact ce l-ar fi motivat pe Tom sæ devinæ genul de sofl de
care aveam nevoie.”

Tom spune:
“Alane are dreptate. Eram emoflionat øi motivat! Când eram mai mic,

pærinflii mei îngrijeau copii pentru Societatea de Întrajutorare a Copiilor,
øi îmi aminteam foarte bine cum acei copii særmani se sæturaseræ de
cæminele lor în care domneau tensiunile emoflionale. Øtiam cæ nu-mi
puteam permite sæ o supær pe soflia mea pentru cæ doream ca influenflele
prenatale asupra copilului sæ fie plæcute øi liniøtitoare. Am învæflat sæ nu
mai reacflionez la fel faflæ de Alane, ci sæ o întæresc øi sæ o încurajez. Când
a devenit nesiguræ øi temætoare cæ iubeam mai mult copilul decât pe ea, îi
ræspundeam cu dragoste øi siguranflæ, ceva de genul: ‘Nu exagera.
Revino-fli!’”

Alane continuæ:
“A fost minunat! În timp ce Tom învæfla zi de zi cum sæ-L lase pe

Dumnezeu sæ-i controleze faptele øi vorbele, s-a transformat din Domnul
Insensibil în Domnul Minunat! Mæ lua la meciuri pentru cæ acum dorea
sæ fiu cu el. Nici mæcar nu stætea alæturi de ceilalfli suporteri, ci stætea cu
mine în tribune, øi mæ flinea strâns lângæ el. Mæ simfleam atât de iubitæ øi
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de doritæ încât am început sæ cresc øi sæ devin femeia pe care mæ chemase
Dumnezeu sæ fiu. De atunci, relaflia noastræ a continuat sæ creascæ øi sæ se
dezvolte. Cu toate acestea, nu s-ar fi întâmplat nimic dacæ nu intervenea
Tatæl nostru iubitor care ne-a unit øi care nu ne-a læsat sæ ne sacrificæm
cæsnicia pe altarul mândriei personale.

Astæzi avem o cæsnicie excelentæ. În trecut am avut lucruri despre
care nu puteam discuta, lucruri pe care era mai bine sæ le omitem din
discufliile noastre pentru a evita cearta. Acum nu mai existæ nimic despre
care sæ nu putem vorbi øi ce libertate este atunci când între noi nu se
interpune nimic. Astæzi ne iubim mai mult øi mai profund decât ne-am fi
putut imagina atunci când ne-am cæsætorit. Privim spre viitor cu multæ
încredere øi asta nu pentru cæ øtim ce ne aduce ziua de mâine, ci pentru cæ
øtim cæ indiferent de ce aduce ziua de mâine, o vom întâmpina împreunæ
øi alæturi de Dumnezeu care ne întregeøte relaflia!”

Denny øi BrendaDenny øi BrendaDenny øi BrendaDenny øi BrendaDenny øi Brenda
Brenda spune:
“Nimeni nu øtia de certurile noastre în afaræ de vecini care nu se puteau

abfline sæ nu audæ. Øtiau ce fel de cæsnicie avem. Denny era diacon în
biserica noastræ, iar eu eram instructoare la copii. Nu aveam copii øi nici
planuri de a avea copii, aøa cæ ne-am înscris în cælætorii misionare în flæri
îndepærtate, færæ sæ ne gândim vreun moment dacæ avem ceva de oferit pe
plan spiritual. Când, deodatæ, s-a întâmplat. Eram însærcinatæ! I-am
împærtæøit vestea lui Denny, al cærui ræspuns a fost: “O, nu! Ce-am fæcut?”
I-a luat douæ luni sæ accepte situaflia øi sæ mæ susflinæ. A fost foarte greu.
Îmi doream ca øi Denny sæ fie la fel de încântat. Chiar dacæ eram
însærcinatæ, am plecat sæ flin un seminar care fusese deja programat în
statul Washington.

Denny spune:
“Brenda are dreptate. A fost o perioadæ  dificilæ. Îmi era foarte greu.

Deja plæteam pensie alimentaræ pentru patru copii øi ultimul lucru de care
aveam nevoie era un al cincilea. Când Brenda era plecatæ la seminariile
ei, eu am citit un articol scris de Jim Hohnberger. Dupæ ce l-am citit mi-am
spus: ‘Acest bærbat înflelege adeværata însemnætate a Evangheliei øi ne va
salva de noi înøine.’ Doream foarte mult sæ-l cunosc øi sæ stau de vorbæ cu
el. Apoi am auzit cæ, peste câteva sæptæmâni, Jim va fi printre vorbitorii
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de la aceste întâlniri din Washington. Acolo se aflæ Brenda! Am luat
legætura cu Brenda sæ væd dacæ este dispusæ sæ stea acolo încæ o sæptæmânæ
pentru a merge la întâlniri cu mine. A fost de acord. Am reuøit sæ-mi iau
liber câteva zile. Dupæ cum vedefli, eram disperat! Dumnezeu lucrase.
Puteam participa împreunæ la aceste întâlniri øi îl puteam cunoaøte pe Jim
Hohnberger.

“Ideile lui Jim erau cu totul noi pentru noi. Vorbea despre viafla lui
din cæmin øi de felul în care familia sa punea în practicæ principiile pe
care ni le împærtæøea. Lucrul cel mai impresionant este cæ principiile
funcflionau. Ne-a spus cæ nu trebuia sæ aøteptæm ca partenerul nostru de
viaflæ sæ înfleleagæ mesajul øi sæ înceapæ sæ facæ schimbæri, ci sæ træim noi
înøine viefli creøtine biruitoare – chiar acum! Ei bine, acesta a fost începutul.
Amândoi L-am læsat pe Isus sæ ne schimbe ascultând de El, øi nu mai
încercam sæ ne schimbæm unul pe celælalt. Sigur cæ succesul s-a læsat
aøteptat, dar a sosit øi ne-a schimbat enorm cæsnicia.”

Brenda spune:
“Când cædeam în vechiul obicei al certurilor, Îl întrebam pe Domnul

ce sæ spun. Când în minte îmi veneau doar mesajele pe care dorea sæ le
rosteascæ firea, am învæflat sæ tac. Denny devenea din ce în ce mai mult
bærbatul de care aveam nevoie. A început sæ petreacæ mai mult timp cu
mine, færæ sæ-øi neglijeze datoria faflæ de copii. În sfârøit, am început sæ ne
purtæm cu dragoste øi a fost nemaipomenit!

Când au trecut prin Honolulu, Jim øi Sally au venit pe la noi øi am luat
masa împreunæ. Am fost surprinsæ când, dupæ masæ, cei doi bæiefli ai lor
s-au ridicat imediat øi s-au dus sæ spele vasele. Doream ca øi familia noastræ
sæ fie la fel! Funcfliona în familia lor. Bæieflii erau dovada. Am pus din ce
în ce mai multe întrebæri, iar ei au ræspuns.”

Denny spune:
“Problema era cæ în timp ce Brenda învæfla aceste lucruri noi, dorea sæ

schimbe totul imediat! Pentru mine era prea mult, prea repede. I-a luat
ceva timp sofliei sæ-øi dea seama cæ acesta nu era un lucru de care sæ mæ
convingæ prin cicælire, ci mai degrabæ, trebuia sæ mæ încurajeze sæ devin
acel sofl øi tatæ deosebit pe care Dumnezeu mæ chemase sæ fiu, ca sæ putem
avansa împreunæ. Era foarte greu pentru amândoi.

În timp ce aplicam principiile în cæmin, membri bisericii erau de pærere
cæ idealurile noastre sunt mult prea greu de atins øi cæ în cazul lor nu
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puteau funcfliona. În fond, spuneau ei, nu se puteau aøtepta ca øi copiii sæ
facæ astfel de lucruri, sugerând bineînfleles, cæ nici noi n-ar fi trebuit sæ ne
aøteptæm la un asemenea comportament din partea alor noøtri.”

Brenda spune:
“Abia atunci când fiul nostru de doi ani învæfla versetele de memorizat

din Biblie, stætea liniøtit pânæ termina de mâncat øi în general dædea dovadæ
de stæpânire de sine, spre deosebire de copiii de vârsta lui, oamenii au
început sæ punæ întrebæri despre felul în care îl creøteam. Unii dintre
cei care la început ne catalogau drept nebuni acum ne felicitau pentru
purtarea fiului nostru. Familia noastræ s-a mærit cu încæ doi copii, iar
cæminul nostru este atât de transformat încât oamenilor le este foarte
greu sæ ne creadæ atunci când le povestim despre cât de ræu stæteau
lucrurile la început.

În tot acest timp îmi doream sæ mæ mut la flaræ, dar Dumnezeu avea
alte planuri. Locuiam în Honolulu, într-un apartament mic din spatele
unui garaj al socrului meu. Iniflial fusese conceputæ ca o cameræ de joacæ
pentru copii øi era foarte aglomeratæ, cu extrem de puflin spafliu pentru
noi, ca sæ nu mai vorbim de copii. Cu timpul, ne-am dat seama cæ
Dumnezeu dorea ca noi sæ ne schimbæm øi sæ experimentæm umblarea cu
El, chiar acolo unde ne aflam. Au trecut mai bine de øapte ani øi încæ mai
locuim în acea cameræ micæ, dar cu Isus, este ca un colfl de cer pe pæmânt.
Suntem convinøi cæ este aproape timpul când va trebui sæ ne mutæm din
oraø, dar Dumnezeu a fost bun cu noi aici øi ne-a învæflat cu ræbdare cum
sæ aplicæm ce øtim în circumstanflele date. Tot ce a dorit de la început, a
fost inimile noastre în totalitate pentru a putea domni în ele øi øtim cæ în
planurile Sale El øtie mai bine când va fi momentul potrivit sæ ne mutæm
în locul cel mai bun pentru noi.”

Edwin øi MariaEdwin øi MariaEdwin øi MariaEdwin øi MariaEdwin øi Maria
Maria spune:
“Edwin era atât de minunat. Când mæ întorceam acasæ dupæ schimbul

de noapte de la spital (unde lucram ca asistentæ), gæseam mici lucruri
fæcute de el, ca sæ mæ ajute, mæcar cæ era un doctor de familie foarte
ocupat. În timpul primului an de cæsnicie abia ne vedeam, dar încæ mæ
mai consideram binecuvântatæ pentru cæ mi-am unit viafla cu un om atât
de blând øi de grijuliu.
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În cele din urmæ am descoperit defecte la tovaræøul meu de viaflæ care
în aparenflæ era færæ cusur. Îmi doream foarte mult sæ am ceva timp liber
pe care sæ-l putem petrece împreunæ. Începusem sæ nu mai suport prietenii
øi membri bisericii care concurau cu mine pentru timpul øi atenflia lui. Era
unul dintre conducætorii bisericii la care mergeam noi øi avea foarte multe
responsabilitæfli. Ræmâneam la mesele comune care se flineau dupæ program,
mergeam øi la întâlnirile de dupæ-amiazæ øi eram mereu ultimii care plecam.

Foarte mulfli îl cæutau iar el nu se opunea chiar dacæ eu mereu doream
mai mult timp alæturi de el. Într-o dupæ amiazæ, dupæ programul de la
bisericæ am început sæ fiu din ce în ce mai nervoasæ. Trecuseræ câteva ore
dupæ masa în comun øi tot mai mulfli doreau sæ vorbeascæ cu el despre
problemele din bisericæ øi altele. Era atât de greu sæ-l aøtept liniøtitæ sæ
termine øi sæ vinæ cu mine acasæ. Am încercat sæ-mi umplu timpul stând de
vorbæ cu alte femei care veniseræ la bisericæ în ziua aceea, dar ceea ce doream
cu adeværat era compania soflului meu. În sfârøit mi-am pierdut ræbdarea øi
m-am decis sæ fac cumva sæ-l scot de acolo øi sæ meargæ acasæ cu mine.

Avea o discuflie lungæ cu un alt lider al bisericii. Când m-am dus la el,
am încercat sæ întrerup discuflia politicos øi l-am informat cæ trebuie sæ
merg acasæ pentru cæ nu mæ simfleam bine. L-am întrebat dacæ puteam
pleca în acel moment sau dacæ preferæ sæ-mi dea mie cheile sæ plec… færæ
sæ mæ gândesc vreun moment cæ ar putea alege ultima variantæ. Prietenul
cu care vorbea s-a oferit sæ-l ducæ chiar el acasæ, iar Edwin a fost de
acord. Am luat cheile maøinii øi am plecat, simflindu-mæ extrem de rænitæ
øi furioasæ.

Sentimentele negative pe care le-am hrænit în acea dupæ-amiazæ m-au
copleøit în timp ce mæ îndreptam singuræ spre casæ. Eram hotærâtæ sæ-i
dau o lecflie. Când am ajuns acasæ, mi-am sunat pærinflii care locuiau la
patruzeci de minute de mine. Voiam sæ fiu plecatæ pânæ se întorcea Edwin
øi nu intenflionam sæ las vreun mesaj. L-am întrebat pe tata dacæ poate sæ
vinæ sæ mæ ia pentru cæ vreau sæ-i vizitez, iar Edwin are nevoie de maøinæ.
Simflind cæ ceva nu este în regulæ între noi, chiar dacæ nu i-am povestit
despre cele întâmplate, m-a refuzat, sugerând cu înflelepciune sæ ræmân
acasæ pentru a solufliona problema.

Când s-a întors Edwin eram rece faflæ de el øi necomunicativæ. Nu-mi
stæ în fire sæ ascund sentimentele pentru mult timp, aøa cæ în curând am
explodat, exprimându-mi durerea øi mânia.”

Pierdut øi gæsit
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Edwin spune:
“Într-adevær Maria a explodat, iar temperamentul meu este diferit de

al ei pentru cæ tind sæ fiu mai mult pasiv decât activ în relaflii. Probabil
asta se datoreazæ faptului cæ am crescut cu o mamæ, o soræ øi mulfli veri
care aveau un temperament ca øi al Mariei. Preferam rolul pasiv pentru cæ
era mai uøor sæ-mi dau seama ce dorea sau ce simflea o persoanæ doar dacæ
ascultam, øi nu trebuia sæ mæ stræduiesc prea tare pentru a discuta lucrurile
pe larg. Doream sæ fiu înfleles, dar nu mæ zbæteam prea tare pentru a realiza
acest lucru. Doream sæ fiu plæcut, astfel cæ preferam sæ fiu împæciuitor,
nu agresiv. Preferam sæ mæ las dus de val decât sæ acflionez dupæ principii.
Nu voiam sæ fiu eu cel care pune piciorul în prag dacæ asta însemna sæ
stric pacea în familie. Acest joc pe care-l jucam eu se numeøte
COMPROMIS. Din moment ce pentru mine era foarte important sæ fiu
iubit øi acceptat, încercam sæ satisfac nevoile prietenilor oferindu-le timpul
meu. Aceasta era prima datæ când Maria era foarte supæratæ pe mine. Acum
era directæ. Mi-am cerut iertare øi am fæcut tot ce am putut pentru a readuce
pacea.”

Maria continuæ:
“Am crezut cæ din acel moment Edwin se va schimba. Lunile au trecut,

iar eu am început sæ lucrez schimbul de zi øi mi-am dat seama cæ dorinfla
mea de a avea o comunicare mai bunæ øi o prietenie mai apropiatæ cu el
erau foarte greu de realizat, chiar dacæ acum ne puteam petrece serile
împreunæ. Încæ pærea foarte gânditor øi, deøi acum fæcea diferite lucruri
prin casæ pentru a mæ ajuta, nu-øi lua timp sæ stæm de vorbæ cu adeværat ca
sæ mæ simt mulflumitæ.”

Edwin spune:
“Dupæ ce Maria øi cu mine ne-am cæsætorit, citeam sau ascultam muzicæ

ore în øir. Aveam o imaginaflie bogatæ øi deseori aveam grijæ sæ o hrænesc
cu povestiri interesante - în special povestiri øtiinflifico-fantastice. Dacæ
mæ suna cineva ræspundeam politicos, dar erau rare cazurile în care sæ fiu
eu cel care sunæ. Preferam prietenii care mæ acceptau aøa cum eram øi nu
încercau sæ mæ schimbe. Puteam sæ fiu cum voiam, când introvertit, când
extrovertit. Când eram singur sau cu familia puteam sæ-mi væd de ale
mele, dar dacæ voiam, puteam fi foarte sociabil. În primii ani de cæsnicie
obiønuiam sæ iau casetofonul cu cæøti sau o carte cu mine când mergeam
pe la prieteni øi le scoteam ori de câte ori conversaflia devenea plictisitoare.
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Maria s-a lovit de acelaøi tip de comportament øi în cæmin. Nu mæ
deranja sæ ajut la treburile casnice. Deseori spælam vasele în locul ei,
dædeam cu aspiratorul sau uneori curæflam baia. De cele mai multe ori
aveam probleme cu prietenii pentru cæ sofliile lor læudau ajutorul meu,
dându-mæ drept exemplu. Prietenele Mariei mereu o invidiau. Din acest
motiv, Maria a început sæ tolereze lipsa mea de comunicare. Dorea sæ
comunice. Eu doream sæ citesc. Ea dorea sæ foloseascæ orice ocazie pentru
a vorbi. Eu doream sæ ascult øtirile, sæ citesc reviste ca Newsweek sau
Times, sæ mæ uit la televizor, sæ lucrez pe calculator. Era aproape imposibil
sæ devinæ o relaflie cu adeværat intimæ. Preferam sæ primesc o informaflie
interesantæ decât sæ ofer informaflii.”

Maria spune:
“Deøi niciodatæ nu mæ simfleam pe deplin mulflumitæ, cu timpul am

reuøit sæ accept atitudinea lui Edwin ca fiind ‘normalæ’ pentru
personalitatea lui. M-am gândit cæ are o græmadæ de calitæfli care sæ le
acopere pe cele care nu-mi plæceau. Încæ mai consideram cæ am o cæsnicie
fericitæ, dar cæutam prietenia altor femei pentru a-mi satisface nevoia de a
împærtæøi gândurile mele cu cineva.”

Edwin spune:
“Maria a gæsit o modalitate de a se descærca øi de a-øi exprima gândurile

øi sentimentele, iar la mine a crescut nevoia de a afla informaflii din ce în
ce mai palpitante. Deseori cælætoream în interes de serviciu øi urmæream
filme pânæ noaptea târziu. Filmele erau captivante, ademenitoare øi
pornografice. Nu puteam rezista. La început le urmæream doar la hotel
când eram plecat, dar mai târziu am început sæ le urmæresc acasæ dupæ ce
Maria øi copiii se culcau. Uneori, când un film era difuzat la o oræ prea
târzie, îl înregistram ca sæ-l urmæresc altæ datæ. Filmele au devenit dorinfla
øi viafla mea secretæ.

Øi mai târziu inevitabilul s-a produs! Într-o zi Maria dorea sæ arate
unei prietene apropiate o casetæ cu ceva. Læsasem din greøealæ o casetæ
færæ titlu printre celelalte casete. A dat peste aceastæ casetæ øi a vrut sæ
vadæ despre ce este vorba øi a urmærit ce am înregistrat eu.”

Maria spune:
“Când mi-am dat seama de ceea ce fæcuse Edwin, am fost øocatæ,

m-am simflit rænitæ øi mi-a fost ruøine! Când a ajuns acasæ, l-am înfruntat.
Niciodatæ nu ne exprimaseræm sentimentele øi gândurile deschis, iar
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aceasta nu era o excepflie. Explicafliile lui nu m-au satisfæcut. În lunile
care au urmat am încercat sæ discut diferite probleme spirituale cu el.
Simfleam nevoia ca Dumnezeu sæ-øi facæ simflitæ prezenfla în casa øi în
vieflile noastre. Edwin ræspundea mereu ca øi cum mæ înflelegea øi îmi
împærtæøea sentimentele. La un moment dat mæ întrebam dacæ nu cumva
totul este doar o farsæ. Mæ simfleam atât de înøelatæ, încât aveam impresia
cæ niciodatæ nu voi mai reuøi sæ am încredere în el.

Cu toate acestea, chiar øi atunci, nefiind obiønuitæ sæ discern glasul
Duhului Sfânt, credeam cæ Dumnezeu îmi cere sæ fiu calmæ øi ræbdætoare
cu soflul meu øi sæ-I dau Lui toate fræmântærile mele. Astfel am încercat sæ
mæ stæpânesc, sæ mæ rog pentru el øi sæ-l las sæ-øi analizeze sentimentele.”

Edwin spune:
“Nu-i puteam da Mariei un ræspuns satisfæcætor pentru purtarea mea.

Din aceastæ cauzæ era neliniøtitæ øi ruøinatæ. Eram foarte deprimat. M-am
decis sæ caut ajutor. Chiar mi-a plæcut sæ stau de vorbæ cu psihologul. Îmi
punea întrebæri øi asculta færæ sæ mæ judece. Am descoperit cæ motivul
depresiei mele era inconsecvenfla dintre ceea ce spuneam, ce credeam cu
adeværat øi ceea ce fæceam. Am vorbit despre rolul meu pasiv în relaflii,
despre nevoia mea de dragoste øi de acceptare, despre stângæcia mea în a
oferi mângâiere, despre rolul de împæciuitor øi despre dorinfla mea de a-i
face pe plac sofliei prin ajutorul dat în casæ. Psihologul a fost de pærere cæ
sunt un ‘îngrijitor’ care îøi neglijeazæ propriile nevoi øi m-a încurajat sæ
mæ ocup mai mult de mine. Astfel am început sæ nu mai fac lucrurile pe
care obiønuiam sæ le fac în mod normal, adicæ nu o mai ajutam pe Maria cu
treburile din casæ. Acum vasele aøteptau în chiuvetæ ca Maria sæ le spele.”

Maria spune:
“Cât timp Edwin mergea la psiholog, adesea eram bulversatæ. Mæ

întrebam dacæ, dupæ terminarea øedinflelor de terapie, mæ voi trezi cæsætoritæ
cu un bærbat total diferit de cel pe care-l cunoscusem. Singurul lucru pe
care am putut conta întotdeauna, în tofli aceøti ani, a fost ajutorul pe care
mi-l oferea ori de câte ori aveam nevoie, disponibilitatea lui de a-mi uøura
greutatea atunci când eram ocupatæ, græbitæ sau obositæ. Apreciam ajutorul
lui, iar acum, cæ aveam copii, mæ simfleam neajutoratæ.”

Edwin spune:
“Maria era nedumeritæ de comportamentul meu, dar în rest tofli ceilalfli

mæ considerau un om minunat øi-mi spuneau asta. Pacienflii mæ læudau,
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membri bisericii mæ apreciau øi cæutam, desigur, øi mai multæ atenflie!
Eram mereu disponibil pentru alflii. Cu timpul, Maria a devenit din ce în
ce mai nemulflumitæ, iar eu am devenit mai pasiv în relaflia noastræ. Partea
spiritualæ nu era o prioritate. Nu mæ mai uitam la filme pornografice, dar
relaflia noastræ nu s-a îmbunætæflit. Øi eu am devenit din ce în ce mai
nemulflumit de felul în care mergeau lucrurile între noi. Îmi iubeam soflia
øi nu doream sæ punem capæt relafliei. Dar pur øi simplu nu eram fericit.
Îmi amintesc cæ acel an a fost cel mai nefericit din viafla mea.

Dar ca sæ continuu povestea, viafla noastræ spiritualæ nu este undeva
într-un vid. Este o parte din viafla de zi cu zi, cu probleme reale øi una
dintre ele fiind banii. Deøi câøtigam bine ca medic, ne afundam din ce în
ce mai mult în datorii. Øtiam cæ Dumnezeu nu doreøte sæ avem datorii,
dar nu prea eram siguri ce sæ facem. Într-o dimineaflæ, când Maria a plecat
sæ alerge, a observat în cartierul nostru o casæ micæ de vânzare. Poate cæ
acesta este ræspunsul Domnului la o parte din problema datoriilor, s-a
gândit ea. Ne-am decis sæ ne interesæm øi, câteva sæptæmâni mai târziu,
ne-am mutat din casa noastræ de 280 de metri pætrafli într-una mult mai
micæ de 80 de metri pætrafli cu un garaj. Casa cea micæ a costat doar jumætate
din preflul celei mari!”

Maria spune:
“Edwin a fost de acord cu ideea mea de a locui într-o casæ mai micæ,

dar prietenii øi pærinflii noøtri au crezut cæ am înnebunit. Indiferent ce au
gândit ei, aceastæ casæ micæ s-a dovedit a fi o binecuvântare, nu doar
pentru noi, din foarte multe puncte de vedere. Îmi era mult mai uøor sæ o
întreflin øi am învæflat într-un mod foarte simplu cæ mai puflin înseamnæ de
fapt mai mult. Toate lucrurile care nu au încæput în casæ le-am depozitat
în garaj. Lunile au trecut øi la un moment dat mi-am dat seama cæ am uitat
ce era în garaj. Era atât de plin încât nici nu am putut intra sæ verific.
Oricum, nu avuseseræm nevoie de toate acele lucruri. Nici mæcar nu le-am
dus dorul.”

Edwin spune:
“Am observat timp îndelungat cæ Maria cæuta sæ se apropie mai mult

de Dumnezeu. Cu toate cæ øi eu îmi doream ceva mai bun, nu aveam
aceeaøi foame spiritualæ øi simfleam cæ din acest punct de vedere Maria
mæ depæøeøte. Ca de obicei, m-am ascuns øi nu am vrut sæ øtie cæ sunt
distant øi descurajat.”

Pierdut øi gæsit



124

Viaflæ din beløug

Maria spune:
“Edwin se purta ca øi cum era de acord cu toate aceste schimbæri pe

care mi le doream øi sigur cæ nu-l deranja cæ plata întreflinerii era acum cu
mult redusæ. Poate cæ nu øtiam de toate greutæflile prin care trecea Edwin,
dar øtiam cæ ceva nu este în regulæ. Îmi doream ca soflul meu sæ fie liderul
spiritual în casa noastræ. Privind în urmæ, am constatat cæ el începuse sæ
conducæ dar mi-am dat seama cæ eu am fost unul dintre cele mai mari
obstacole în calea sa pentru cæ îi criticam eforturile øi încercam sæ-l fac sæ
conducæ aøa cum credeam eu cæ trebuie.

Începuse un curs biblic cu un grup de prieteni foarte apropiafli. Unul
dintre subiectele de discuflie alese a fost locuitul la flaræ. Se pare cæ idealul
Domnului pentru noi nu este în oraøele foarte populate, ci în zonele rurale
unde ochiul poate admira creaflia øi unde gândurile se pot îndrepta spre
ceruri. Prietenii noøtri s-au simflit îndemnafli sæ-øi scoatæ casele la vânzare.
Dumnezeu i-a binecuvântat øi le-a oferit posibilitatea sæ se mute. În câteva
luni i-am ajutat sæ-øi mute lucrurile.

Îmi doream foarte mult sæ mæ mut la flaræ øi pe mæsuræ ce dorinfla mea
creøtea, Edwin a fost de acord sæ scoatem casa la vânzare, dar era sceptic
øi bineînfleles cæ nu-l învinuiam pentru asta. Stætuseræm în mica noastræ
casæ doar un an, øi Edwin era sigur cæ nu ne vom putea recupera banii
prea curând.”

Edwin spune:
“Maria era atât de dornicæ sæ se mute la flaræ, dar eu nu eram convins

cæ era timpul potrivit pentru a face acest lucru. Totuøi, din moment ce
casele din cartierul nostru nu prea erau cæutate øi decât sæ refuz øi sæ o
dezamægesc, m-am gândit sæ o scot la vânzare øi astfel un timp voi fi în
siguranflæ. Duminicæ am trecut casa pe listele de vânzæri, dar am refuzat
sæ pun o plæcuflæ pe gazonul din fafla casei. Nici colegilor de la serviciu nu
le-am spus despre planurile mele de a mæ muta la flaræ. Asta a fost pentru
siguranflæ! Marfli a sosit un agent imobiliar cu un client pentru a vedea
casa. Nici cæ øi-a ales un moment mai nepotrivit! Tocmai plouase øi
acoperiøul picura. Oamenii veneau øi plecau. Nu puteau sæ nu vadæ øi
singuri care era problema. Nu vor fi interesafli, mæ gândeam.

Miercuri m-a sunat Maria. Se pærea cæ oamenii care au væzut casa
erau interesafli. Agentul lor imobiliar trebuia sæ vinæ în seara aceea cu o
ofertæ. Voi fi foarte sincer. N-am fost prea încântat la aflarea veøtii. NU
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eram pregætit sæ mæ mut atât de repede. Am sosit acasæ tocmai când parca
agentul nostru imobiliar. I-am spus cæ nu vând, decât dacæ cumpærætorii
sunt de acord sæ accepte un prefl fix care nu include øi reparafliile
acoperiøului. Maria nu era mulflumitæ de îndræzneala mea. Credea cæ este
imposibil sæ vindem casa astfel. Øi de fapt asta cæutam!

Câteva minute mai târziu, agentul imobiliar al cumpærætorilor a sosit
øi mi-a oferit exact suma de bani cerutæ. Clientul nici mæcar nu dorea sæ
repar acoperiøul pentru cæ oricum intenfliona sæ-l dea jos complet pentru a
construi încæ un nivel. Agentul nostru imobiliar a ræmas cu gura cæscatæ,
ca øi mine de altfel. Nu-mi venea sæ cred. Am renunflat. Dumnezeu era
Cel care conducea totul. Nu avea nici un rost sæ mæ mai lupt øi sæ mæ mai
opun. Am învæflat sæ nu-L mai pun pe Dumnezeu la încercare, dacæ nu
sunt gata sæ acflionez atunci când El ræspunde la rugæciunile fæcute din
toatæ inima sau chiar øi la cele spuse cu jumætate de inimæ care sunt în
acord cu voinfla Lui. “

Maria spune:
“Poate cæ Edwin a fost îngrozit, dar eu eram încântatæ. Ne-am mutat

într-o casæ veche øi încântætoare din Michigan. Casa avea nevoie de
redecorare øi reparaflii, dar era aøezatæ pe un teren de øaisprezece  hectare
cu pædure øi dealuri încântætoare. Prezenfla lui Dumnezeu era mai uøor de
simflit în acel loc. Dar curând eram prea ocupafli pentru a profita de acest
lucru.

Dupæ ce eu øi Edwin ne-am mutat doream sæ fac schimbæri majore în
familie øi sæ pun în practicæ principiile adeværatului creøtinism. Odatæ cu
trecerea timpului, mi-am dat seama cæ nu progresam øi nu puteam sæ-mi
dau seama din ce cauzæ. Am mers într-o tabæræ pentru familii, sponsorizatæ
de Restauration International. Întâlnirile au fost nemaipomenite øi m-am
întors acasæ inspiratæ, gata de reuøitæ, dar încæ pærea cæ fæceam paøi mici.”

Edwin spune:
“Cu toate cæ Maria se simflea inspiratæ, eu nu eram aøa. În mintea mea

i-am pus pe vorbitori øi experienflele despre care vorbeau pe un piedestal
mult prea sus, pentru ca un biet muritor ca mine sæ poatæ ajunge la ele.
Astfel, Maria se lupta din nou singuræ øi, ca de obicei, nu-i împærtæøeam
ce se petrecea cu adeværat în inima mea.

Mai târziu, în acelaøi an, ne-am confruntat cu pericolul de a pierde un
copil din cauza a ceea ce se credea a fi un melanom malign. Dumnezeu a
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fost îndurætor øi diagnosticul iniflial a fost greøit, dar cu aceastæ ocazie
ne-a ajutat sæ ne dæm seama ce este cel mai important pentru noi.

M-am implicat în multe lucruri în locul în care ne mutaseræm øi mi-am
dat seama cæ trebuie sæ renunfl la ele øi sæ mæ concentrez asupra familiei.
A fost nevoie de o crizæ pentru a-mi atrage atenflia, dar acum øtiam ce
trebuie sæ fac. Am demisionat din comitetul de conducere al spitalului.
M-am retras din toate comitetele øi am renunflat la toate acele întâlniri
care obiønuiau sæ mæ flinæ seara departe de casæ. Am scris în jurnalul meu:
“Sunt convins cæ trebuie sæ cresc foarte mult din punct de vedere spiritual.
Pânæ în prezent, Dumnezeu m-a chemat sæ slujesc cæminului. În acest
moment nu sunt chemat de Dumnezeu sæ slujesc comunitæflii. Nu mæ voi
juca cu Dumnezeu. Nu mæ pot angaja în nici o altæ lucrare de slujire
pânæ când nu am permisiunea din partea Domnului. Este contrar
înclinafliilor mele, pentru cæ îmi place sæ fac acest lucru foarte mult, dar
sunt hotærât sæ-I slujesc lui Dumnezeu. Sunt gata sæ urmez acest drum øi
nimic nu mæ va împiedica, chiar dacæ aceasta înseamnæ sæ pierd dragostea
øi respectul celor pe care-i iubesc øi la care flin foarte mult. Aceasta este
lupta mea!” Demisiile mele nu au fost primite prea bine øi a fost un lucru
foarte greu de fæcut, dar øtiam øi o øtiu øi acum cæ era bine ceea ce fæceam!

Anul urmætor am mers în tabæra pentru familii øi ce bucurie ne aøtepta!
Mi-am exprimat sentimentele de inferioritate spiritualæ øi pentru prima
datæ Maria a aflat despre luptele mele. Dintr-o datæ mi-am dorit mai mult
decât orice altceva sæ am o relaflie deosebitæ cu Dumnezeu.”

Maria spune:
“Uau! Dupæ acele întâlniri de tabæræ parcæ aveam un alt sofl. Edwin se

implica în toate eforturile noastre, iar familia noastræ a început sæ creascæ
în salturi. A cæutat din ce în ce mai mult sæ-øi pæstreze timpul petrecut cu
noi. A încetat sæ mai lucreze la firma tatælui sæu øi nu mai viziona programe
de televiziune. Ca familie, aveam tendinfla sæ petrecem mult timp în afara
casei vizitând prieteni. Copiii noøtri preferau sæ petreacæ mult mai mult
timp cu prietenii decât cu familia.

Într-o searæ ne întorceam acasæ dupæ o zi petrecutæ cu prietenii noøtri.
Somnoroøi, copiii s-au aøezat confortabil în maøinæ. Mi-am dat seama cæ
în acea zi nu petrecuseræm prea mult timp împreunæ, ca familie. S-au
bucurat cu prietenii lor, iar noi cu ai noøtri. Oare la ce s-au gândit în acea
zi? Mæ simfleam ca o stræinæ faflæ de ei. Oare s-au gândit la Isus?
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Discutând aceastæ problemæ cu Edwin, mai târziu am ajuns la concluzia
cæ, deøi prieteniile cu alte familii sunt o binecuvântare, trebuia sæ petrecem
mai mult timp dezvoltând relaflii de prietenie în familia noastræ. Am început
sæ ne asiguræm cæ nici o altæ problemæ presantæ nu ne întrerupea timpul
petrecut seara în familie. Atunci când copiii au devenit prioritatea noastræ,
atitudinea lor s-a schimbat, iar familia noastræ a început sæ fie unitæ. Peste
câteva luni am decis sæ vizitæm câfliva prieteni, într-o searæ, dar fiul nostru
mai mare a întrebat: ‘Dacæ plecæm în seara asta cum ræmâne cu timpul
petrecut în familie?’ Øtiam cæ îøi iubeøte prietenii øi cæ în trecut ar fi særit
imediat dacæ se ivea ocazia sæ petreacæ un timp cu ei. Am fost încântatæ
sæ væd cæ fline la timpul petrecut cu familia.”

Edwin spune:
“În vara anului 1997 am fost împreunæ în New Mexico. Familia mea

era captivatæ de frumuseflea pædurilor øi a munflilor øi deseori încercam sæ
ne închipuim cum ar fi sæ træim într-o astfel de zonæ. Cam în acelaøi timp
am simflit cæ Dumnezeu mæ cheamæ sæ-mi iau un an sabatic pentru El øi
familia mea. Nu eram sigur ce ar fi trebuit sæ fac, dar eram pregætit dacæ
Dumnezeu îmi deschidea calea. Anul urmætor am fæcut încæ o cælætorie
pentru a explora posibilitæflile. Am vizitat diferifli agenfli imobiliari øi am
discutat despre proprietæfli. Soflia øi copiii erau foarte entuziasmafli øi
participau la discuflii, dar, cu toate acestea, simfleam cæ pentru aceastæ
mutare era nevoie de mai multæ credinflæ decât aveam eu la acea vreme.
Øi, ca de obicei, nu eram dispus sæ recunosc acest lucru.

Era ziua în care trebuia sæ plecæm acasæ. Aveam corturile lângæ un lac
încântætor, înconjurat de dealuri. Maria dorea sæ vadæ apusul de soare, aøa
cæ a propus sæ mergem în pædure ca sæ gæsim un loc mai bun. Am mers
din ce în ce mai departe, urmând o cale care probabil ne-ar fi dus la drumul
principal. Pe mæsuræ ce mergeam, ne-am trezit înaintând prin næmefli din
ce în ce mai mari. În cele din urmæ am ajuns la un deal unde ne-am blocat.
O, nu, m-am gândit. Iatæ-ne blocafli în mijlocul pædurii naflionale, la mile
depærtare de oricine øi de orice, færæ ajutor pânæ la primævaræ! Familia
mea considera totul o aventuræ extraordinaræ, dar eu nu eram prea încântat!

Ne-am pregætit sæ înnoptæm acolo, la cælduræ, bine hrænifli øi adæpostifli,
dar blocafli. Nu am dormit bine. M-am luptat toatæ noaptea încercând sæ
caut o soluflie øi eram supærat pe mine însumi pentru cæ am ales acest
drum færæ sæ øtiu care era starea lui.

Pierdut øi gæsit
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La ræsæritul soarelui am început sæ vorbesc cu Dumnezeu, dar mereu
îmi apærea aceeaøi întrebare pe care mi-a pus-o El: “Ai încredere în Mine?”

“Când Dumnezeu îfli pune o întrebare ca aceasta nu pofli sæ minfli. Nu,
Doamne, cred cæ nu am. Mi s-a frânt inima. Mæ numeam creøtin, eram
næscut în bisericæ, eram copil de misionar, un copil de pastor. Eram
prezbiter, eram predicator øi învæflam pe alflii, dar concluzia este cæ nu
aveam încredere totalæ în Dumnezeu. Trebuia sæ deflin controlul.

Umblarea mea cu Dumnezeu a început din momentul în care am
recunoscut cæ nu am încredere în Dumnezeu. Dimineafla am luat micul
dejun, am dezæpezit maøina, am ieøit din pædure øi ne-am întors acasæ. O
sæptæmânæ mai târziu, în timp ce aveam niøte momente deosebite alæturi
de Dumnezeu, am început sæ mæ gândesc cu îngrijorare la posibilitatea de
a ne muta. Ce voi lucra? Ce se va întâmpla cu casa mea? Unde? Când?
Cum? Înaintea mea stætea frica de necunoscut. Doream sæ am credinflæ,
dar nu aveam. Tendinfla mea era sæ nu iau nici o decizie pânæ când nu
cercetam toate posibilitæflile, astfel ca sæ nu mai las loc pentru o alegere
bazatæ pe credinflæ. Din nou a apærut acea întrebare cunoscutæ: Ai încredere
în Mine?

M-am hotærât, indiferent de sentimente, øi înainte sæ mæ ræzgândesc,
am anunflat spre încântarea familiei, cæ ne mutæm în New Mexico. Acum
locuim la doar câfliva kilometri de locul memorabil unde am ræmas
înzæpezifli.”

Maria spune:
“Eu øi Edwin nu regretæm nimic. Locuim de mai bine de un an în

aceastæ zonæ izolatæ iar încercærile øi problemele cu care ne-am confruntat
aici au fost mai grele ca niciodatæ. Aceste încercæri au dezvoltat viafla de
dependenflæ de Dumnezeu pe care ne-o doream. A fost minunat sæ exploræm
pædurile împreunæ. De pe vârful dealului unde este casa noastræ se vede
un canion unde toamna vin elanii sæ pascæ. Ne-am împrietenit cu o micæ
pasære care intræ øi iese pe fereastra noastræ, hrænindu-se cu seminflele
puse pe masæ pentru ea. Copiilor le place aceastæ activitate øi multe altele.
Prin harul Domnului ne-am redescoperit, iar copiilor le place sæ fie
împreunæ. Împreunæ învæflæm sæ mergem, clipæ de clipæ, predafli pe deplin
voinflei lui Dumnezeu. El a luat cæsnicia noastræ, una foarte bunæ dupæ
standardele lumeøti, øi a fæcut-o una mult mai bunæ. A remodelat-o dupæ
modelul ceresc øi pentru aceasta Îi vom fi veønic recunoscætori!
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Tim øi JulieTim øi JulieTim øi JulieTim øi JulieTim øi Julie
Julie spune:
“Furioasæ, curæflam podeaua, sperând cæ aceasta mæ va ajuta sæ mæ

calmez. Aveam nervii la pæmânt. Aveam un gol în stomac øi øtiam cæ
trebuie sæ aleg. Pe care bærbat îl doream mai mult – pe cel care m-a fæcut
sæ mæ simt frumoasæ, iubitæ øi interesantæ sau pe bærbatul cæruia i-am
promis viafla mea, tatæl copiilor mei?

Cum am ajuns în încurcætura asta? M-am întors în timp øi mi-am
amintit de prima sarcinæ. Era o perioadæ atât de liniøtitæ øi de minunatæ.
Tim mæ trata ca pe o prinflesæ. Eram “copilul” lui øi gravita în jurul meu
cu o atenflie inepuizabilæ. Absorbeam toatæ aceastæ atenflie ca un burete.
Îmi pregætea mâncare apetisantæ øi se interesa sæ øtie ce era bun øi ce nu
era bun pentru un stomac asaltat de greflurile de dimineaflæ. A descoperit
cæ cel mai bun era sucul din fructul pasiunii øi biscuiflii. Prietenii de la
serviciu ne tachinau færæ milæ, dar era distractiv øi pentru noi.

Naøterea Ellenei a fost o experienflæ minunatæ. Am discutat despre
acest eveniment mai multe zile øi prin comparaflie, ziua nunflii noastre
pærea mult mai neinteresantæ. Tim era un tætic atât de bun. El a fost cel
care i-a fæcut prima baie pentru cæ mie mi-era mult prea fricæ sæ nu-i rup
vreun oscior. Îmi amintesc de momentele deosebite de pærtæøie din fiecare
searæ, când Tim cânta la chitaræ, iar Ellen stætea liniøtitæ în braflele mele øi
pisica noastræ încerca plinæ de gelozie sæ-øi recâøtige locul din braflele
mele. Viafla era minunatæ exceptând un singur lucru – banii.

Visam sæ pot fi o mæmicæ devotatæ øi timp de un an ne-am luptat sæ
facem ca acest vis sæ devinæ realitate, dar era din ce în ce mai greu. Curând
ne-am dat seama cæ trebuia sæ mæ întorc la lucru. Øtiam cæ aøa trebuie sæ
fie, dar în inima mea eram plinæ de resentimente. Doream sæ dau vina pe
Tim. Øtiam cæ nu este numai vina lui, dar doream sæ dau vina pe el oricum.

Nu era timp pentru stat. Am gæsit un post øi în curând a devenit o
parte din viafla mea. Problema presantæ era Ellen. Eram siguri cæ nu trebuia
sæ ducem fetifla noastræ într-o creøæ. Lucrasem într-o astfel de instituflie
mai înainte øi nu eram încântatæ. În final ne-a venit ideea sæ lucræm în
schimburi diferite. Eu lucram în timpul zilei, iar Tim seara. Øi astfel au
început cei mai grei patru ani din viafla noastræ. Mæ duceam la serviciu de
dimineaflæ, iar Tim avea grijæ de Ellen øi de casæ toatæ ziua. Când era
rândul lui sæ meargæ la serviciu o punea pe Ellen în maøinæ øi conducea
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timp de o oræ pânæ la spitalul unde lucram amândoi øi ne întâlneam la
intrare. Fæceam schimbul øi dupæ un la revedere græbit, el se ducea la
serviciu în timp ce eu mæ îndreptam spre casæ pe acelaøi drum lung pe
care venise el. Totul era stabilit, sau cel puflin aøa se pærea.

Eram mereu obositæ dupæ o zi lungæ øi navetæ pe deasupra. Era foarte
uøor sæ îl învinuiesc pe Tim pentru ce fæcuse sau nu fæcuse cât timp am
fost eu plecatæ. Vorbeam la telefon ca sæ øtim ce se mai întâmplæ. Dar se
pærea cæ toate problemele cu care se confruntæ orice cuplu cæsætorit erau
înlæturate sau mæturate sub preø pentru cæ niciodatæ nu era timp sæ le
discutæm. Speram sæ am timp la sfârøitul sæptæmânii, dar acele zile erau
pline de activitæfli la bisericæ øi lucruri de fæcut prin casæ, astfel încât luni
dimineaflæ sæ o putem lua de la capæt. În curând am început sæ ne simflim
ca niøte colegi de cameræ sau ca niøte vapoare care trec unul pe lângæ altul
în timpul zilei.

Lucrurile s-au îmbunætæflit din punct de vedere financiar øi patru ani
mai târziu se pærea cæ, în cele din urmæ, visul meu va deveni realitate.
Urma sæ avem încæ un copil øi puteam sta acasæ. M-am gândit cæ acum va
fi altfel. Voi fi fericitæ. Am avut o sarcinæ uøoaræ. Nu am mai fost atât de
bolnavæ, dar acum eram mult mai stresatæ. Tim nu avea timp sæ mæ
dædæceascæ, iar relaflia noastræ se deteriorase mult faflæ de anii trecufli.
Neînflelegerile erau dese.

Era mult mai bine când eram acasæ. Aveam mai multæ energie, dar
mi-am dat seama imediat cæ m-am înøelat pentru cæ nu era chiar atât de
uøor sæ stai acasæ. Trebuia sæ îngrijesc doi copii, o casæ øi sæ mai øi gætesc.
La serviciu øtiam ce trebuia sæ fac. Programul era deja stabilit øi apreciau
munca asiduæ pe care o depuneam øi eforturile pe care le fæceam. Acasæ
trebuia sæ mæ descurc singuræ cu toate øi nimænui nu-i pæsa cât de mult
munceam. Lucrul cel mai greu era singurætatea. Tim lucra mult. Îl
apæsa responsabilitatea financiaræ øi când nu lucra, era ocupat cu
întâlnirile øi programele de la bisericæ. Aceste întâlniri pæreau
nesfârøite. Îmi petreceam serile alæturi de copiii mei obosifli øi plictisifli.
Nu era nimeni care sæ-mi ridice greutatea de pe umeri sau sæ-mi spunæ
un cuvânt de încurajare.

Lucrurile pæreau într-adevær foarte sumbre – asta pânæ când un prieten
de-al nostru a trecut pe la noi. Era interesant øi plæcut. Îi plæceau copiii øi
îøi lua timp sæ se joace cu ai mei. Vorbeam despre religie øi despre viaflæ øi
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în cele din urmæ despre noi øi sentimentele noastre. Conversafliile noastre
au devenit din ce în ce mai serioase øi vizitele lui erau tot mai dese. Aceste
vizite mæ fæceau sæ mæ simt puflin stânjenitæ pentru cæ Tim nu era acasæ
dar compania lui îmi fæcea mare plæcere. Tim øtia, aøa cæ m-am gândit cæ
totul este în regulæ. A început sæ facæ diferite lucruri pentru mine øi sæ
repare lucrurile care îmi dædeau bætaie de cap.

În timp, prietenia a crescut. Lucrurile pæreau aceleaøi pe dinafaræ. Nu
fæceam nimic diferit, dar treptat a devenit din ce în ce mai mult o parte din
viafla mea. Nu mæ mai puteam gândi la nimic altceva. Se pærea cæ inima
mea avea propriile ei raflionamente.

Câteodatæ nu ne vedeam pentru o vreme øi, dupæ ce ne reîntâlneam,
îmi dædeam seama cæ i-a fost dor de mine. Vocea sa era prietenoasæ øi
caldæ øi øtiam cæ acea cælduræ era doar pentru mine. Inima îmi bætea mai
tare. Era un pic înfricoøætor, dar în acelaøi timp atât de minunat. În acea
searæ, înainte de plecare, mi-a spus: “Cred cæ m-am îndrægostit de tine.”
A fost un moment crunt de sinceritate øi singurul lucru pe care l-am putut
spune a fost: “Øtiu”. Un zâmbet larg i-a luminat fafla în timp ce contempla
ræspunsul meu. M-am întors, neøtiind ce sæ fac. Øtiam cæ aveam o problemæ.

Mæ simfleam vinovatæ. Lucrurile merseseræ prea departe øi cu toate
acestea nu eram siguræ dacæ voiam sæ înceteze. Îmi iubeam soflul, dar
eram îndrægostitæ de altcineva. Nu aveam o cæsnicie împlinitæ. Tim nu
avea timp pentru mine. Prietenul meu avea. Mæ fæcea sæ mæ simt iubitæ øi
deosebitæ. Conøtiinfla mæ deranja atât de tare încât într-un final m-am decis
sæ-i spun totul soflului meu.

Tim a fost minunat… atât de înflelegætor, atât de stæpân pe sine. La
început credea cæ este doar o pasiune trecætoare. Dar pe mæsuræ ce îi
împærtæøeam mai multe øi øi-a dat seama cine øi cum era implicat, a început
sæ vadæ cum stæteau lucrurile cu adeværat. Øi-a dat seama cæ, dacæ lucrurile
nu luau sfârøit, cæsnicia se distrugea. Øi-a luat timp liber de la serviciu øi
s-a dus sæ discute cu prietenul meu øi sæ-i spunæ cæ relaflia trebuia sæ
înceteze. Apoi a venit la mine øi mi-a spus: “Julie, trebuie sæ alegi. Nu te
voi forfla sæ ræmâi.”

Doream acele sentimente bune pe care mi le oferea celælalt bærbat,
dar în acelaøi timp îmi doream familia øi cæminul. Îmi era teamæ cæ am
înaintat prea mult pe drumul cel ræu – cæ am pæcætuit prea mult, cæ
Dumnezeu nu mæ mai dorea. Eram blocatæ în valea nehotærârii. Texte
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biblice îmi inundau mintea, cum ar fi: “Dacæ ne mærturisim pæcatele
Dumnezeu este credincios øi drept ca sæ ne ierte”; øi: “pe cel ce vine la
Mine nu-l voi izgoni afaræ”. Øtiam cæ erau adeværate, dar oare se aplicau
øi în cazul meu? Puteam sæ mæ iert dacæ mæ hotæram sæ plec? Øtiam cæ,
dacæ alegeam sæ stau, tot ce mai ræmæsese era doar umbra unei cæsnicii.
Nu prea mæ atrægea. Într-un final am ales sæ stau cu soflul øi familia mea
pentru cæ aøa era corect.”

Tim spune:
“Când Julie m-a ales în locul acelui bærbat, nu mi-am dat seama, pe

de o parte, cæ motivul pentru care a fæcut-o a fost frica ei cæ, dacæ va
abandona cæsnicia era posibil ca Dumnezeu sæ nu o ierte, iar pe de altæ
parte cæ fiecare fibræ din fiinfla ei dorea acea împlinire pe care pærea cæ
acel om o poate oferi. Mai ræu decât atât, pentru cæ locuiam în aceeaøi
zonæ, trebuia sæ-l vadæ din când în când, chiar dacæ doar în trecere.

“Credeam cu naivitate cæ din moment ce acel bærbat a ieøit din viafla
ei, puteam sæ ne reluæm viafla øi sæ mergem mai departe. Curând am
descoperit cæ nu puteam relua vechea cæsnicie – murise cu mult timp
înainte, din cauza neglijenflei. Trebuia sæ construim cumva o nouæ cæsnicie
øi o nouæ relaflie. Noi, sau cel puflin eu, nu aveam nici o idee cum sæ realizæm
acest lucru øi am petrecut mult timp bâjbâind prin întuneric în încercarea
de a face imposibilul.

Simfleam nevoia ca cineva sæ mæ consilieze, dar nu era nimeni. Eram
prezbiterul bisericii noastre øi lucrasem foarte mult alæturi de pastori. Øtiam
cæ aceøtia au o experienflæ religioasæ cu o putere de transformare la fel de
lipsitæ de putere ca øi cea pe care o aveam eu øi Julie. Între timp am fæcut
rost de niøte casete cu predici prezentate de Jim Hohnberger. Partea cea
mai importantæ era cæ prezenta lucrurile din perspectiva experienflei øi a
eøecului propriu. Am reuøit sæ ne înscriem pentru o întâlnire de o sæptæmânæ
programatæ în toamnæ. Dacæ lucrurile nu se schimbau pânæ atunci eram
hotærât sæ-i cer sfatul. În fond, era din afara statului øi mæ gândeam cæ
poate nu va fi prea øocat sæ afle de o aventuræ în familia unui prezbiter.

Relaflia dintre mine øi Julie s-a îmbunætæflit. Ne purtam mult mai
civilizat øi am început sæ stæm de vorbæ, dar eram aceleaøi persoane, cu
aceleaøi porniri. Ea continua sæ-øi doreascæ sæ mæ schimb øi sæ fiu bærbatul
de care avea nevoie. Øi sæ fiu sincer, nici eu nu eram mulflumit de ea.
Când lucrurile nu mergeau bine, tendinfla de a dezgropa trecutul era foarte
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mare. Spre disperarea noastræ, ne-am dat seama cæ religia noastræ nu avea
nimic de oferit. Tânjeam dupæ ceva mai bun, ceva care sæ ne schimbe.
Am încercat øi am tot încercat, dar se pærea cæ tot ce fæceam eøua. Øtiam
cæ trebuie sæ fie mai mult în creøtinism decât ce descoperiseræm noi. În
final am hotærât cæ, dacæ nu reuøim sæ facem sæ meargæ, vom renunfla cu
totul. Poate cæ acest vorbitor nou avea ceva de oferit. Tot ce puteam face
era sæ speræm.”

Julie spune:
“Tim habar nu avea cât de mult m-am luptam în cele opt luni care au

urmat aventurii. Doream din toatæ inima sæ fiu “cuminte” øi sæ fac ce
trebuie, dar inima încæ mai tânjea dupæ prietenia læsatæ în urmæ. Pærea cæ
în viafla mea este o gauræ imensæ. Totul îmi amintea de el. Prefluiam
amintirile øi sentimentele generate de acesta. Lucruri mici øi neînsemnate
înviau aceste amintiri øi se pærea cæ eu nu aveam nici o putere sæ le înlætur.
Tânjeam dupæ cineva cu care sæ pot vorbi, dar nu îndræzneam. Nimeni nu
øtia øi nu puteam sæ risc sæ mæ fac de ruøine.

La început Tim a fost foarte puternic, dar curând am descoperit cât de
adâncæ era rana øi cât de mânios era în interior. Øi eu sufeream pentru cæ
øtiam cæ sunt de vinæ. Se temea cæ mæ voi ræzgândi øi cæ niciodatæ nu vom
fi în stare sæ ne mai îndrægostim unul de altul. Alternau sentimentele de
gelozie øi disperare. Doream ca eu sæ mæ schimb øi sæ devin femeia pe
care øi-a dorit-o mereu, dar doream ca el sæ mæ iubeascæ aøa cum eram.
Era o disputæ teribilæ!”

Tim spune:
“Da, eram nervos. Nu doream sæ mæ zbat prea tare pentru a repara

stricæciunile. Nu voiam. Cred cæ în adâncul sufletului eram mæcinat de
altceva. Eram chinuit de ideea cæ aø fi putut fi eu în locul ei. În decursul
anilor în care am træit mai mult despærflifli, am poftit alte femei. Ceea ce
m-a împiedicat de la aceeaøi soartæ a fost lipsa ocaziei, øi orgoliul meu de
bærbat era jignit. Eu trebuia sæ fiu cel care are astfel de escapade, în loc sæ
joc rolul bærbatului încornorat. Astfel, am început sæ fiu sarcastic cu Julie
pentru cæ asta mæ fæcea sæ mæ simt mai bine, atunci când aproape cæ-mi
pierdusem respectul de sine.

Când a sosit øi timpul sæ-l ascult pe Jim Hohnberger eram dispus sæ
fac orice lucru care ar fi îndreptat situaflia. M-am dus la o plimbare cu Jim
øi am început conversaflia cu urmætoarele propoziflii: ‘Jim, suntem disperafli!
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Dacæ nu putem gæsi o modalitate prin care creøtinismul sæ funcflioneze,
renunflæm complet.’

Jim m-a privit øi a fæcut ceva la care nu m-aø fi aøteptat niciodatæ. A
zâmbit øi mi-a spus: ‘Mæ bucur sæ aud asta. Exact aøa eram eu cu Sally
când am plecat în munfli.’

Am mers pânæ pe un vârf de munte øi ne-am uitat la væi. În timp ce
vulturii zburau pe bolta cerului øi un vânt cald de toamnæ fremæta printre
frunze, Jim mi-a împærtæøit fundamentele umblærii cu Dumnezeu. Nu era
nici o noutate în lucrurile pe care mi le spunea, dar el le pusese în aplicare
øi, pentru prima datæ în viafla mea, am væzut cum trebuie sæ funcflioneze
adeværatul creøtinism în viafla realæ. Când a auzit povestea relafliei noastre
cu probleme, a spus doar: ‘Trebuie sæ te mufli. Nu face provizii pentru
trup. Nu-fli læsa nevasta în situaflia în care sæ fie permanent ispititæ de
celælalt bærbat.’

“Nu avem banii necesari,” am protestat.
“Economiseøte,” a ræspuns.
Julie spune:
“Nu øtiu ce i-a spus Jim soflului meu, dar eram scepticæ. Am acceptat

oricum. Orice era mai bun decât ce aveam. Nu aveam nimic de pierdut.
Îmi era teamæ sæ pierd singurul cæmin pe care l-am avut timp de øapte

ani, dar în acelaøi timp, o parte din mine era bucuroasæ cæ pæræseøte
amintirile. În sfârøit, ne-am decis sæ plecæm. Am început sæ strângem
bani iar în primævara urmætoare aveam destui øi am plecat.

Era mai uøor sæ uit øi sæ plec într-un loc nou. Dumnezeu ne-a ales o
casæ minunatæ din lemn. Noua casæ era de tipul unei cæsufle de stafliune, cu
o cadæ imensæ øi un øemineu, lucruri mærunte care invitau la intimitate øi
pærtæøie. Multe ræni au început sæ se vindece. Nu aveam prieteni pe care
sæ-i vizitez, aøa cæ am început sæ caut compania soflului meu. Ne bucuram
unul de altul. Am încercat sæ mæ dedic copiilor. Lucrurile au început sæ se
îmbunætæfleascæ. Eram încântatæ.”

Tim spune,
“Julie are dreptate. Era mult mai bine, dar procesul schimbærii a fost

treptat øi nu schimbarea de peste noapte dupæ care tânjeam. A durat doi
ani pentru a construi o nouæ relaflie, dar acum cæsnicia noastræ este mult
mai bunæ faflæ de ce am avut vreodatæ. Familia noastræ este unitæ øi preferæm
sæ fim împreunæ decât oriunde altundeva. Julie de acum este femeia la
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care am visat øi nu cea cu care m-am cæsætorit acum paisprezece ani. Am
descoperit cæ nu puteam repara vechea cæsnicie. Trebuia aruncatæ øi
înlocuitæ cu una nou nouflæ. Acum nu suntem doar prieteni, ci cei mai
buni prieteni, iar cæminul nostru este locul în care învæflæm sæ umblæm cu
Dumnezeu. Øi relaflia deosebitæ pe care o avem cu Dumnezeul universului
este ceea ce face ca toate aceste binecuvântæri sæ fie posibile.

Asta nu înseamnæ cæ suntem produse finite. Nu, nu am atins tot ce ne
dorim, dar suntem pe drumul cel bun. Øi, deøi s-ar putea sæ ne împiedicæm
øi sæ cædem de foarte multe ori, privim cu speranflæ spre viitor pe mæsuræ
ce Dumnezeu ne descoperæ mai mult din planurile Sale cu privire la vieflile
noastre, iar noi urmæm calea ce ne-a fost arætatæ.”

Din mai multe puncte de vedere mæ identific cu toate cuplurile care
øi-au prezentat experienflele øi îmi închipui cæ øi tu la fel. Când vorbesc
despre dragoste, toate povestirile sunt diferite, dar au un element comun.
Te-ai væzut pe tine, pe soflia ta, cæsnicia ta în povestirile acestor cupluri?
Øtiu cæ atunci când cæsnicia noastræ nu era aøa cum ne-am fi dorit, tânjeam
nu neapærat dupæ o relaflie sau un partener nou, ci dupæ abilitatea de a face
ca aceastæ cæsnicie sæ devinæ ceea ce am visat. Tofli bærbaflii øi toate femeile
din aceste capitole au fost în aceastæ situaflie. Tofli au în comun disperarea
cu care erau dispuøi sæ încerce altceva, sæ riøte sæ facæ ceva diferit.

Astfel, înainte de a examina uneltele, cheile, dacæ vrei, prin care sæ îfli
revitalizezi cæsnicia, trebuie sæ decizi dacæ vrei sæ faci o schimbare. A
face o schimbare în bine presupune sæ faci câteva sacrificii øi sæ dai dovadæ
de lepædare de sine. Eøti dispus? Cæsniciile minunate nu sunt o puræ
întâmplare. Sper cæ v-am putut ajuta sæ cæpætafli speranflæ, o viziune asupra
fægæduinflei ce poate fi a ta, dacæ vrei. Imagineazæ-te în aceastæ istorisire
øi alege-fli destinul pe care-l vrei.

Aøteptând sæ iau un prieten de la aeroportul din Portland, Oregon, am
avut una dintre acele experienfle care îfli schimbæ viafla øi despre care îi
auzi pe unii oameni vorbind – cele care se strecoaræ în viafla ta pe
neaøteptate. Aceasta s-a întâmplat la numai un metru de mine.

Stræduindu-mæ sæ-l væd pe prietenul meu printre pasageri, am observat
un bærbat care se îndrepta spre mine, având în mâini douæ genfli uøoare.
S-a oprit chiar lângæ mine pentru a-øi saluta familia.

Mai întâi øi-a întins mâinile spre fiul sæu mai mic (de vreo øase ani). A
urmat o îmbræfliøare lungæ øi plinæ de dragoste. Când s-au despærflit destul

Pierdut øi gæsit
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de mult încât sæ se priveascæ, l-am auzit pe tatæl spunând: Ce bine îmi
pare cæ te væd, fiule. Mi-a fost atât de dor de tine!” Fiul sæu a zâmbit
oarecum sfios, øi-a îndepærtat privirea øi a ræspuns øoptit: “Øi mie, tatæ!”

Apoi, bærbatul s-a ridicat, a privit în ochii fiului sæu mai mare (poate
de nouæ sau zece ani) øi luându-i fafla în mâini i-a spus: “Eøti deja un
bærbat. Te iubesc foarte mult, Zach!” Øi s-au îmbræfliøat cu o îmbræfliøare
tandræ øi iubitoare.

În acest timp, o fetiflæ (poate de un an sau un an øi jumætate) se zbætea
plinæ de entuziasm în braflele mamei ei, færæ sæ-øi ia vreun moment ochii
de la minunata priveliøte a întoarcerii tatælui. Bærbatul a spus: “Bunæ,
fetifla mea!”, luând-o cu blândefle din braflele mamei ei. A særutat-o pe
obræjori, a flinut-o aproape de pieptul sæu øi o legæna. Fetifla s-a liniøtit
imediat øi øi-a pus capul pe umærul lui, ræmânând nemiøcatæ într-o încântare
candidæ.

Dupæ câteva momente, a înmânat fetifla fiului sæu mai mare øi a spus:
“Am pæstrat ce era mai bun pentru la urmæ,” øi a særutat-o pe soflia sa. A
fost cel mai lung øi mai pasional særut din câte îmi amintesc sæ fi væzut
vreodatæ. A privit în ochii ei câteva secunde øi a spus încet: “Te iubesc
atât de mult!” Priveau unul în ochii celuilalt, zâmbindu-øi fericifli, în timp
ce se flineau de mânæ. Pentru un moment mi-au amintit de un cuplu proaspæt
cæsætorit, dar luând în considerare vârsta copiilor lor, era imposibil.

M-am gândit la aceasta un timp, dupæ care mi-am dat seama cât de
absorbit eram de aceastæ demonstraflie extraordinaræ de dragoste
necondiflionatæ care era la doar un brafl depærtare de mine. Deodatæ m-am
simflit stânjenit, ca øi cum invadam ceva sacru, dar am fost uimit sæ aud
propria voce întrebând cu emoflie: “Uau! De când suntefli cæsætorifli?”

“Suntem împreunæ de paisprezece ani în total, dar cæsætorifli de
doisprezece,” a ræspuns, færæ sæ-øi ia privirea de la fafla încântætoare a
sofliei sale.

“Pæi, atunci, de când eøti plecat?” l-am întrebat. În cele din urmæ
bærbatul s-a întors øi m-a privit, pæstrându-øi acel zâmbet strælucitor. “De
douæ zile întregi!”

Douæ zile? Eram înmærmurit. Judecând dupæ intensitatea acelei
întâlniri, am presupus cæ fusese plecat de cel puflin øapte sæptæmâni – dacæ
nu de câteva luni. Øtiu cæ m-a trædat expresia feflei øi am spus aproape færæ
sæ vreau, sperând sæ-mi închei intervenflia inoportunæ cu o urmæ de politefle
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(øi sæ mæ întorc la misiunea de a-mi cæuta prietenul), “Sper ca øi cæsnicia
mea sæ fie atât de pasionalæ dupæ doisprezece ani!” Deodatæ bærbatul nu a
mai zâmbit. M-a privit direct în ochi øi cu o forflæ care mi-a pætruns direct
în suflet, mi-a spus ceva care m-a schimbat pe loc:

“Nu spera, prietene… decide!”
Apoi mi-a oferit iaræøi un zâmbet minunat, mi-a strâns mâna øi a spus:

“Dumnezeu sæ te binecuvânteze!”
Fæcând asta, el øi familia lui s-au întors øi au plecat împreunæ. Încæ

mai priveam cum se îndepærteazæ acel om extraordinar øi familia lui
deosebitæ, când, prietenul meu vine øi-mi spune: “Hei, la ce te uifli?”

Færæ ezitare øi cu un aer ciudat de siguranflæ am ræspuns: “La viitorul
meu!”

ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 5ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 5ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 5ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 5ACTIVITÆfiILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 5

Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:Duminicæ:
Timp pentru rugæciune: Atunci când te confrunfli cu probleme personale

este greu sæ separi emofliile de realitate. Prea des tindem mai degrabæ sæ
ne justificæm decât sæ privim cu sinceritate de la cauzæ la efect în relafliile
noastre. În acest timp petrecut cu Domnul cautæ sæ-fli deschizi inima, ca
El sæ-fli poatæ descoperi exact mesajul pe care-L are pentru tine în acest
capitol.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Citeøte “Pierdut øi gæsit.”
Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Cum este cæsnicia ta? Crezi cæ este færæ speranflæ, cæ nu

poate fi o cæsnicie împlinitæ? Este prea distrusæ pentru a deveni vreodatæ
ca cele menflionate mai sus? Dacæ da, ai dreptate. Despærflit de Dumnezeu
nu pofli rezolva problemele din relaflia ta, dar cu ajutorul lui Dumnezeu
poate fi mai bunæ decât ai fi sperat vreodatæ.

Luni:Luni:Luni:Luni:Luni:
Timp pentru rugæciune: Astæzi, mai mult ca oricând, ai nevoi de sfaturi

practice. În afaræ de cæsnicie, foarte pufline lucruri ne influenfleazæ destinul
spiritual atât de mult. Cautæ înflelepciunea lui Dumnezeu pentru situaflia
ta.

Pierdut øi gæsit
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Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Gândeøte-te la cæsniciile pe care le cunoøti, pot fi cæsniciile
unor prieteni sau oricare. Sunt ele tipul de cæsnicie pe care fli-o doreøti?
Care sunt elementele care lipsesc din relaflia voastræ?

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Gândeøte-te la soflul sau soflia ta. Dacæ ar fi sæ ræspundæ la
întrebarea despre ce lipseøte din cæsnicia voastræ, ce ar ræspunde? Ce pofli
face în legæturæ cu asta?

Marfli:Marfli:Marfli:Marfli:Marfli:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ te ajute sæ fii

obiectiv atunci când examinezi problemele din cæminul tæu. Nu încerca
sæ te justifici sau sæ dai vina pe altcineva. Cautæ soluflii.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Aminteøte-fli de perioada curteniei, de acele sentimente
romantice. Te face sæ zâmbeøti cu nostalgie sau îfli produce durere când te
gândeøti la ce a ajuns cæsnicia ta?

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Crezi cæ este posibil ca aceste cupluri sæ aprindæ din nou
flacæra iubirii? Crezi cæ acest lucru este posibil în cæsnicia ta? Îfli doreøti
sæ se întâmple aceasta?

Miercuri:Miercuri:Miercuri:Miercuri:Miercuri:
Timp pentru rugæciune: Øi cu Dumnezeu experimentezi o perioadæ de

curtenie, punând bazele unei relaflii. Timpul deosebit petrecut alæturi de
El øi o comuniune sinceræ sunt cheile pentru o viaflæ devoflionalæ mai mult
decât o simplæ formalitate. Asiguræ-te cæ Îl caufli pe Dumnezeu în mod
individual øi nu ca fæcând parte din rutinæ.

Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Este posibil ca în trecut sæ fi fæcut ceva împreunæ care v-a
ajutat pe fiecare dintre voi sæ-i spunefli celuilalt cæ este cea mai deosebitæ
persoanæ din lume. Continuafli sæ avefli astfel de activitæfli sau facefli din
partenerii voøtri victime ale vieflilor voastre mult prea ocupate?

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Dacæ ar fi sæ revii la vechile obiceiuri, cum te-ai simfli –
ciudat, încântat sau amândouæ? Cum ar reacfliona partenerul tæu?

Joi:Joi:Joi:Joi:Joi:
Timp pentru rugæciune: Astæzi gândeøte-te la nivelul de unitate pe

care o ai cu Dumnezeu. Este destul de puternicæ pentru a rezista încercærilor
pe care le aduce viafla sau este o prietenie superficialæ? Întreabæ-L pe
Dumnezeu cum o pofli întæri.
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Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Când te gândeøti la conflictele pe care le-ai avut în cæsnicia
ta, cred cæ vei descoperi cæ cele mai dureroase øi mai tæioase certuri au
avut drept cauzæ dorinfla unuia dintre voi sau a amândurora de a acfliona
dupæ bunul plac. Ce ai învæflat pânæ aici despre lepædarea de sine care te
va ajuta în viitor?

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Ai fi dispus sæ te predai lui Dumnezeu dacæ fli-ar cere acest
lucru, chiar dacæ atitudinea partenerului tæu ar fi egoistæ?

Vineri:Vineri:Vineri:Vineri:Vineri:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ îfli ofere o minte

liberæ pentru a putea vedea ce poate deveni cæsnicia ta prin puterea Sa.
Activitate:Activitate:Activitate:Activitate:Activitate: Fæ planuri pentru felul în care ai vrea sæ fie cæsnicia ta øi

asta nu înseamnæ cæ trebuie sæ spui: “Pæi, vreau sæ facæ cum spun eu øi
atunci voi fi fericit.” Nu! Ceea ce vreau sæ plænuieøti este imaginea a ceea
ce ar putea fi o adeværatæ cæsnicie creøtinæ, cu toate acele cuvinte
drægæstoase, obiceiuri altruiste øi dragoste pasionalæ îndreptatæ spre cel
de alæturi, o dragoste care lipseøte din atâtea relaflii.

Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Eøti dispus sæ-fli dai toatæ silinfla pentru a obfline cæsnicia
pe care fli-o doreøti?

Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:Sâmbætæ:
Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie:Meditaflie: Astæzi ia-fli ceva timp øi observæ-fli partenerul de viaflæ.

Încearcæ sæ vezi acele lucruri pozitive care te-au atras la început dar pe
care treptat ai început sæ nu le mai vezi. Speræ øi viseazæ la viitor. Scânteia
iubirii poate reapærea între voi. Te aøtept mâine când vom discuta despre
cum sæ aprinzi flacæra.

Pierdut øi gæsit
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CAPITOLUL 6

Aprinde  flacæra!
“Pæzeøte-mæ ca lumina ochiului, ocroteøte-mæ, la umbra aripilor

Tale.” (Psalm 17:8)

fiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUIfiINTA CAPITOLULUI

Sæ te învefle cum sæ începi din nou sæ-fli cucereøti partenerul de viaflæ.Sæ te învefle cum sæ începi din nou sæ-fli cucereøti partenerul de viaflæ.Sæ te învefle cum sæ începi din nou sæ-fli cucereøti partenerul de viaflæ.Sæ te învefle cum sæ începi din nou sæ-fli cucereøti partenerul de viaflæ.Sæ te învefle cum sæ începi din nou sæ-fli cucereøti partenerul de viaflæ.
Tofli cei care au fost îndrægostifli vreodatæ au câøtigat inima cuiva celTofli cei care au fost îndrægostifli vreodatæ au câøtigat inima cuiva celTofli cei care au fost îndrægostifli vreodatæ au câøtigat inima cuiva celTofli cei care au fost îndrægostifli vreodatæ au câøtigat inima cuiva celTofli cei care au fost îndrægostifli vreodatæ au câøtigat inima cuiva cel
puflin odatæ, iar tu o pofli face din nou. Nu trebuie sæ fii tânær sau sæpuflin odatæ, iar tu o pofli face din nou. Nu trebuie sæ fii tânær sau sæpuflin odatæ, iar tu o pofli face din nou. Nu trebuie sæ fii tânær sau sæpuflin odatæ, iar tu o pofli face din nou. Nu trebuie sæ fii tânær sau sæpuflin odatæ, iar tu o pofli face din nou. Nu trebuie sæ fii tânær sau sæ

aræfli bine pentru a ræspunde dorinflei partenerului tæu.aræfli bine pentru a ræspunde dorinflei partenerului tæu.aræfli bine pentru a ræspunde dorinflei partenerului tæu.aræfli bine pentru a ræspunde dorinflei partenerului tæu.aræfli bine pentru a ræspunde dorinflei partenerului tæu.

Dupæ ce eu øi Sally ne-am vândut casa din Wisconsin øi ne-am mutat
în sælbæticie, am învæflat atâtea lecflii încât am ræmas uimifli. Într-un mediu
natural ne era mult mai uøor sæ înflelegem øi sæ punem în aplicare principiile
vieflii noastre spirituale. În acest mediu eram satisfæcufli pe toate planurile
– fizic, mintal øi spiritual. Era un mediu favorabil dezvoltærii cæsniciei øi
familiei, încât mi-e greu sæ gæsesc cuvintele potrivite pentru a-l descrie.
Dar dintre toate lecfliile învæflate în acei ani, poate cæ nici una nu a avut o
mai mare aplicaflie sau un mesaj mai puternic decât cea a vechiului nostru
cuptor. Cabanei noastre de lemn îi trebuia un cuptor adeværat øi, deøi ne
doream ce era mai bun, nu ne puteam permite decât unul folosit. Dupæ ce
am cæutat o perioadæ am gæsit în cele din urmæ un cuptor Majestic, folosit,
care avea aproape optzeci øi cinci de ani. Øtiu cæ foarte puflini dintre cei ce
citesc aceastæ carte au folosit vreodatæ un cuptor cu lemne, aøa cæ
permitefli-mi sæ væ explic. Dupæ pærerea, mea cuptorul Majestic pe care
l-am gæsit noi a fost, la vremea lui, cel mai performant, cu ornamente
foarte frumoase din crom.
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Un observator neavizat nu ar fi fost de acord cu aceastæ declaraflie
dacæ ar fi væzut acest cuptor vechi când l-am primit. Era acoperit de
funingine, straturi de mâncare arsæ, murdærie øi ruginæ. Mi-a luat o lunæ
sæ-i redau forma originalæ. Mai întâi a trebuit sæ frec murdæria øi funinginea.
Apoi, am scæpat de ruginæ. Am periat, ræzuit, curæflat, frecat øi lustruit
acel cuptor vechi. Am vopsit zonele care trebuia vopsite øi i-am ataøat un
boiler pentru a avea apæ caldæ. În cele din urmæ l-am instalat în casæ,
strælucind de vopseaua proaspætæ øi cromul lustruit. Deøi nu øtiam, acest
cuptor avea sæ facæ lucruri mærefle.

Era doar o bucatæ rece de oflel, dar când am aprins focul, a încælzit
toatæ casa. Mâncarea pe care o cocea era nemaipomenitæ øi aveam tot
timpul apæ fierbinte din partea acestui servitor neobosit. Am construit un
uscætor deasupra lui øi bætrânul Majestic a devenit un excelent uscætor de
alimente. În timpul iernilor aspre, specifice zonei, dacæ te aøezai lângæ
acest cuptor, te înconjura cu valuri de cælduræ, ca braflele unui prieten,
chiar dacæ veneai de afaræ unde temperatura era cu mult sub zero grade.
Nici nu øtiu de câte ori ne-am întors din aventurile noastre prin zæpadæ øi
ne-am întins hainele ude în jurul lui, iar el le usca øi le încælzea færæ øovæire,
pânæ când noi eram pregætifli sæ ieøim din nou.

Acel cuptor vechi a devenit singura øi cea mai importantæ unealtæ din
casa noastræ. Færæ el nu puteam sæ mâncæm, sæ ne spælæm sau sæ ne
încælzim. Da, acel cuptor vechi se descurca de minune, dar asta nu
înseamnæ cæ nu avea pretenflii. Am învæflat cæ dintre cele cinci tipuri de
pomi care creøteau în jurul meu în Montana, cuptorul era mult mai eficient
dacæ foloseam un anumit tip de lemn. M-am stræduit sæ-i ofer lemnul cu
care funcfliona cel mai bine. Înflelegând nevoile cuptorului, am început
sæ-mi dau seama cæ relaflia mea cu fata cu care m-am cæsætorit este
asemænætoare. Dacæ doream o relaflie de “performanflæ maximæ”, atunci
trebuia sæ am grijæ sæ ofer cel mai bun combustibil pentru a întrefline focul
acelei persoane deosebite cu care m-am cæsætorit.

Astfel a început cælætoria reexaminærii cæsniciei mele de douæzeci de
ani. În tot acest timp am avut privilegiul sæ consiliez sute de cupluri pentru
a avea succes øi a prospera. Principiile pe care le voi împærtæøi sunt bazate
pe Biblie øi sunt practice. Recunosc cæ în încercarea mea de a înflelege
aceste principii, m-a ajutat lucrarea deosebitæ a lui Gary Chapman, Cele
cinci limbaje ale dragostei (publicatæ în 1992).

Aprinde flacæra!
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Dragostea nu rezistæ, nu va rezista øi într-adevær nu poate supravieflui
mult timp færæ a fi exprimatæ. Acesta este un truism, în ciuda tendinflei
filmelor øi literaturii moderne de a prezenta într-o luminæ romanticæ
dragostea neexprimatæ øi neîmpærtæøitæ. Dragostea neexprimatæ este o
tragedie, atât pentru cei lipsifli de beneficiile ei, dar mai ales pentru cei
care o deflin. Îmi aduc aminte cæ am auzit de un om care a cælætorit într-o
flaræ fierbinte øi aridæ. A observat cæ foarte multe dintre cântecele
localnicilor vorbeau despre apæ øi a întrebat o cunoøtinflæ despre acest
lucru. “Da,” a ræspuns, “avem tendinfla sæ cântæm øi sæ visæm despre ceva
ce este foarte rar. De aceea toate cântecele voastre sunt despre dragoste?”

Multora dintre noi nu ne place sæ recunoaøtem, dar dragostea, cel puflin
dragostea mult doritæ, acea dragoste care-fli hræneøte sufletul, este la fel
de raræ ca øi ploaia în deøert. Mulfli dintre noi privim la partenerii noøtri øi
sunt atâtea lucruri pe care am dori sæ le schimbæm. Unii dintre parteneri
încearcæ sæ întreflinæ focul din inimile noastre, dar câfli dintre noi tânjesc
dupæ lemnul potrivit? Unii ne oferæ stejar, când de fapt avem nevoie de
molid. Alflii, un lemn potrivit, dar care este verde, neuscat suficient. Tindem
sæ ne îndepærtæm de ceea ce am fi putut fi, de adeværata dorinflæ a inimii
noastre. Privim la pærflile bune ale soflului nostru øi încercæm sæ ne
convingem cæ acestea conteazæ mai mult decât combustibilul potrivit. Ne
petrecem viafla mocnind øi fumegând, luptându-ne sæ întreflinem focul,
când ar putea fi mult mai uøor dacæ am avea mæcar un pic din substanfla
combustibilului potrivit.

Majoritatea încearcæ sæ aprindæ flacæra, sau cel puflin am încercat pânæ
când am renunflat plini de frustrare. Oare de ce dæm greø? Pentru cæ pierdem
perspectiva pe care o aveam în perioada curteniei. Øtim cu toflii cæ sunt
mai multe modalitæfli de a spune te iubesc, øi la un anumit nivel ne dæm
seama cæ aceastæ persoanæ deosebitæ, de care suntem interesafli, ræspunde
cel mai bine la una dintre aceste cæi sau combustibil. Atunci când începefli
sæ væ cunoaøtefli, încercafli intuitiv fiecare tip de lemn pentru a hræni flacæra
partenerului. Unii se descurcæ mai bine decât alflii øi curând aflæm plæcerile
øi preferinflele celuilalt, însæ dupæ cæsætorie încetæm sæ mai facem acele
mici atenflii øi, færæ sæ ne dæm seama, revenim la vechile obiceiuri øi la
vechiul mod de gândire. Deseori încercæm sæ oferim partenerului acel tip
de combustibil pe care îl dorim pentru noi. În afara cazului în care
descoperim cæ øi ei ræspund la aceleaøi lucruri ca øi noi, ceea ce este foarte
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puflin probabil, vom descoperi cæ devin din ce în ce mai nemulflumifli øi
neîmplinifli în aceastæ relaflie. Deci, cum descoperim zona de împlinire a
partenerului nostru de viaflæ?

Dupæ pærerea dr. Chapman, existæ cinci limbaje ale dragostei øi, dupæ
pærerea mea, cinci modalitæfli universale de a le descoperi. Fiecare dintre
noi ræspunde într-o anumitæ mæsuræ la fiecare dintre ele; adicæ, ne putem
bucura øi putem aprecia oricare dintre limbaje, dar existæ unul singur care
ni se potriveøte mai bine decât oricare altul, øi acela este limbajul inimii
noastre. Cum le descoperim? Vom discuta patru metode în acest capitol,
pæstrându-l pe al cincilea pentru mai târziu.

Øtifli, întotdeauna mi s-a spus cæ la un moment dat, luna de miere va
lua sfârøit øi cæ dupæ un an sau doi cæsnicia noastræ îøi va pierde scânteia
øi va deveni ca oricare alta. Cu trecerea timpului, experienfla mea a
confirmat cuvintele acestor profefli fataliøti. Dar când am descoperit
principiile despre care vom vorbi în acest capitol, am observat cæ
sentimentele pe care le-am avut pentru Sally a mea, în perioada curteniei,
øi care muriseræ din cauza neglijenflei mele, s-au reaprins. Am descoperit
cæ dragostea în cæsnicie nu trebuie sæ devinæ rece, formalæ, plictisitoare øi
obositæ. Astæzi simt flæcærile dragostei pentru acea fatæ cu care m-am
cæsætorit mai mult decât le simfleam pe vremea când o curtam; øi tu pofli
experimenta acest lucru, descoperind nevoile partenerului tæu øi
asigurându-te cæ au fost împlinite. Ambii parteneri trebuie sæ facæ acest
lucru. Partenerul tæu doreøte ca tu sæ-i oferi combustibilul potrivit. O vei
face? Soflilor, mârâifli cumva gândind: Acum ce trebuie sæ mai fac? Ai
nevoie de mai multæ motivaflie? Væ voi împærtæøi un secret pe care l-am
învæflat din proprie experienflæ. Este imposibil sæ oferi prea mult unei femei!
Cu cât îi oferi mai mult, cu atât îfli ræsplæteøte efortul, înconjurându-te cu
valuri uriaøe de dragoste. Este o investiflie în fericirea ei øi a ta, øi este
mult mai profitabilæ decât orice investiflie lumeascæ.

Privind la metodele universale de descoperire, sæ fim atenfli, nu doar
sæ recunoaøtem limbajul la care ræspundem noi, dar sæ fim foarte atenfli la
acel tip unic de combustibil dupæ care tânjeøte persoana deosebitæ cu care
ne-am cæsætorit. Totuøi, trebuie sæ væ avertizez în privinfla acestor principii,
øi, dacæ nu flinefli cont de acest avertisment, nu vefli atinge pe deplin ceea
ce dorifli. Avertismentul este acesta: putem sæ ne zbatem cu propriile forfle
sæ oferim ceea ce-øi doreøte partenerul nostru øi rezultatul va fi unul bun.

Aprinde flacæra!



144

Viaflæ din beløug

Dar dacæ suntem atenfli la îndrumærile Duhului Sfânt care ne conduce
viafla øi ne læsæm îndrumafli când øi cum sæ aplicæm cele învæflate, vom
avea o cæsnicie ce depæøeøte cu mult imaginaflia noastræ limitatæ. Cæminul
tæu poate deveni cu adeværat un colfl de rai pe pæmânt, unde domneøte
pacea øi armonia. Încep sæ experimentez aceasta cu fata pe care o iubesc,
cu Sally, øi din moment ce o cunosc atât de bine, dafli-mi voie sæ væ spun
mai multe despre ea øi despre ce fel de combustibil are nevoie.

Sally are nevoie de cuvinte de încurajare øi complimente. Aceste
cuvinte nu ne costæ nimic øi cu toate acestea fac atât de mult, mai ales
atunci când sunt spuse sub îndrumarea Duhului Sfânt. Adesea ne gândim
cæ partenerul nostru de viaflæ are nevoie de ceva nemaipomenit pentru a se
simfli împlinit, dar regula care se aplicæ în toate aceste domenii este: “Mici
atenflii, dar dese.” Aøa stau lucrurile cu micul meu cuptor cu lemne, øi tot
aøa este øi cu cei pe care-i iubim. Aici ne concentræm asupra partenerilor,
dar aceste principii pot fi aplicate øi cu copiii, pærinflii, familia øi prietenii
noøtri. Pentru a oferi complimente sincere înseamnæ sæ detronæm sinele øi
sæ dezvoltæm o atitudine de recunoøtinflæ faflæ de cei din jur. De exemplu,
chiar astæzi, în timp ce scriu aceste cuvinte, Sally a pus o nouæ copertæ
albumului foto pe care-l luæm cu noi atunci când mergem sæ flinem
seminarii. Aceste albume sunt foarte ræsfoite pentru cæ oamenii sunt curioøi
sæ afle mai multe despre cæminul nostru, despre stilul nostru de viaflæ.
Vechea copertæ devenise cam tocitæ, astfel cæ Sally a înlocuit-o cu una
nouæ. Era simplæ, atrægætoare øi mai mult decât toate reda esenfla a cine øi
ce suntem. S-a dedicat acestui proiect øi aræta bine. Când am intrat øi am
væzut coperta, puteam ræspunde în mai multe feluri. Puteam sæ spun
“Mulflumesc”, ceea ce Sally ar fi apreciat, dar ar fi fost un tip de lemn
nepotrivit. Mai ræu decât atât, aø fi putut spune: “Era øi timpul sæ-i pui o
copertæ nouæ. Am crezut cæ va trebui sæ aøtept sæ se desprindæ cu totul cea
veche.” Acesta este echivalentul verbal pentru aruncatul cu apæ pe foc.
Væzând ce a fæcut, am simflit îndrumarea Duhului Sfânt sæ o laud pe Sally,
sæ-i apreciez eforturile øi s-o încurajez. Am spus: “Uau! E minunat! Draga
mea, este foarte atrægætoare øi cu siguranflæ va atrage atenflia oamenilor.
Ai fost foarte creativæ!” Dacæ afli fi væzut o înregistrare cu reacflia pe care
a avut-o ea la aceste cuvinte! A fost minunat. I s-a luminat fafla øi era atât
de mulflumitæ øi de încurajatæ. În altæ zi mi-a fæcut o plæcintæ cu afine, øi
când am terminat masa øi m-am ridicat, mulflumit, am spus: “Draga mea,


