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DEDICAfiIE

Tuturor acelora care sunt ocupafli pânæ peste cap øi cu toate

acestea  fac din ce în ce mai pufline lucruri; tuturor celor care

sunt “inundafli” de telefoane, e-mail-uri, întâlniri sau de

aøteptærile altor oameni; tuturor acelora care sunt obosifli de

grijile vieflii øi de lista færæ de sfârøit a lucrurilor care trebuie

fæcute. Dumnezeu væ cheamæ deoparte, nu numai într-un loc

liniøtit, ci undeva unde sæ væ putefli odihni în El. Dacæ vrei sæ

ræspunzi chemærii Sale, atunci aceastæ carte este pentru tine.

Cartea mai este dedicatæ Væii North Fork øi locuitorilor ei.

Voi, prieteni, atât animale, cât øi oameni, râul, poiana øi munflii,

nu afli fost doar creøa în care am crescut în viefluirea creøtinæ, ci øi

profesorii noøtri. Væ mulflumim, prieteni, øi, în timp ce valea pe

care o iubim atât de mult s-a schimbat în mod drastic în acest an,

iar liniøtea ei mormântalæ a fost tulburatæ, putefli sæ privifli o

frânturæ din frumuseflea ei în paginile acestei cærfli.
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CUVÂNT ÎNAINTE
RANDY MAXWELL

Programul lui Dumnezeu øi simflul umorului nu vor înceta niciodatæ
sæ mæ uimeascæ. Iatæ-mæ scriind cuvântul înainte pentru o carte care
vorbeøte despre cum sæ încetineøti ritmul øi sæ vii deoparte într-un timp
când spui “Da” iar øi iar, øi liniøtea este pierdutæ din vedere datoritæ slujirii,
cæminului øi presiunii lucrului.

Viafla mea este compusæ din termene limitæ. Lucrez în industria
reclamei – o slujbæ care provoacæ aciditate stomacului, care aduce urgenfle,
“date limitæ” øi îndatoriri multiple. Am o familie compusæ din cinci
membri, sunt vorbitor øi scriitor, ceea ce mæ determinæ sæ cælætoresc de-a
lungul Statelor Unite øi nu numai. Relafliile se schimbæ. Timpul petrecut
cu Dumnezeu este scurtat. Øi curând am un sentiment tot mai acut cæ nu
mai pot controla totul, cæ viafla mæ duce de nas, aruncându-mæ de ici-colo,
dintr-o crizæ într-alta.

De aceea mæ bucur pentru programul lui Dumnezeu øi pentru Spiritul
Sæu bun. Înainte sæ scriu aceste rânduri a trebuit sæ citesc cartea. Øi citind-o,
am auzit vocea blândæ øi înceatæ a lui Dumnezeu amintindu-mi “sæ fiu
liniøtit øi øtiu cæ El este Dumnezeu” (Psalmi 46:10). Dacæ te identifici cu
ceea ce tocmai am descris mai sus, øi viafla ta a devenit un buton al panicii
care este apæsat de tofli øi toate, ai nevoie de aceastæ carte.

Îi cunosc pe Jim øi pe Sally de ani de zile øi am lucrat împreunæ
pentru a face copertele cærflilor øi casetelor lor. Au fost mentorii mei øi,
s-au rugat cu mine øi cred cæ le cunosc inima. Un lucru care-mi place øi pe
care-l respect la acest cuplu este abilitatea de a menfline øi a træi având
standarde înalte, færæ sæ piardæ din vedere harul. Nu îøi folosesc propriul
stil de viaflæ ca sæ-i condamne pe cei care au o experienflæ diferitæ. Øi, prin
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harul lui Dumnezeu, au reuøit sæ nu cadæ în partea legalistæ în care au
cæzut mulfli.

Ei folosesc experienflele date de Dumnezeu – experienfle despre
rearanjarea prioritæflilor în viaflæ, despre reaprinderea flacærii cæsniciei lor,
despre creøterea copiilor færæ stimuli artificiali într-o lume materialæ øi
însetatæ de distracflie, øi despre predarea eului, pentru a ne face sæ dorim o
viaflæ færæ alergare. Mai mult decât atât, ne aratæ cum sæ facem ca lucrul
acesta sæ se întâmple acolo unde locuim, fie cæ træim într-o metropolæ sau
la flaræ.

Am fæcut câteva comentarii despre aceastæ carte. Am citit-o øi am
auzit vocea lui Dumnezeu chemându-mæ deoparte – din nou. Acum este
rândul tæu. Sæ ascultæm cât încæ se mai poate.

Randy Maxwell
Nampa, Idaho
ianuarie, 2004
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PREFAfiÆ
TIM CANUTESON

Era o zi frumoasæ, una dintre acele zile care te fæceau sæ te bucuri de
viaflæ. O dupæ-amiazæ a cærei splendoare avea sæ fie spulberatæ în numai
câteva ore datoritæ unei cereri urgente de a merge la spital, locul unde
lucram. Din fericire, era ultima zi de concediu. Mai aveam de mers la un
magazin din oraø pentru a lua o carte pe care o comandasem. Locuiam
într-o zonæ bogatæ øi, dacæ nu aø fi stat într-o locuinflæ subvenflionatæ de
spital, ca tânær necæsætorit, nu aø fi putut sæ-mi permit sæ plætesc chiria.

Drumul spre oraø m-a purtat pe lângæ clædiri noi ce adæposteau birouri
øi case vechi, renovate, care valorau acum milioane de dolari. Era miezul
zilei øi micul oraø care avea o populaflie de numai 20.000 de locuitori,
primea în timpul zilei peste 200.000 de oameni, care lucrau aici øi care
umpleau parcurile de pe lângæ birouri. Oameni bine îmbræcafli, care se
bucurau de pauza de prânz, umpleau stræzile. Doamne îmbræcate în pas
cu moda ieøeau din birourile lor. Peste tot se putea simfli mirosul parfumului
øi prezenfla femininæ a mætasei, perlelor, dantelei øi panglicilor care fluturau
în vânt. Priveliøtea oraøului tæcut øi plin de pace nu læsa sæ se întrezæreascæ
nimic din ceea ce îi aøtepta pe cei ce aveau sæ fie martori. Traficul era din
ce în ce mai îngreunat, însæ am gæsit un loc bun de parcare øi am mers
pânæ la librærie pentru a lua ceea ce comandasem.

La celælalt capæt al clædirii, færæ ca eu sæ øtiu, o tânæræ care lucra la o
bijuterie tocmai lua pauza de prânz, ca øi mine de altfel, øi plænuia sæ facæ
o plimbare. S-a urcat în maøina sport pe care o avea, chiar în timpul în
care eu m-am întors la microbuz. Am ieøit din parcare iar locul a fost
imediat ocupat de un alt cumpærætor græbit.

În timp ce mergeam am væzut cæ maøina din fafla mea era condusæ
chiar de aceastæ tânæræ. A trebuit sæ frâneze brusc iar maøina s-a oprit în
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timp ce o altæ maøinæ, de pe banda alæturatæ, s-a vârât în faflæ pe banda ei.
Limbajul trupului a fost atât de expresiv, încât mi-a atras atenflia. Tânæra
aproape cæ plângea din cauza acestei mici probleme. Øi-a ridicat mâinile
agitatæ øi, din fericire, doamna care stætea pe scaunul din dreapta øi care
pærea mai în vârstæ øi-a întors capul acoperit de un pær lung øi blond øi, cu
calm, i-a arætat fetei cum sæ dea înapoi øi sæ-l ocoleascæ pe øoferul care
împrumutase o parte din banda ei. Pærea cæ e o lecflie de condus. Apoi,
maøina sport a tinerei øi-a continuat drumul în josul stræzii.

Aceastæ întâmplare m-a impresionat foarte mult øi-mi amintesc cæ
am spus: “Viafla de aici îi face pe oameni stresafli. Særaca fatæ!” Deøi s-a
întâmplat cu douæzeci de ani în urmæ, pot încæ sæ revæd scena foarte clar.
Starea societæflii în care træim nu devine mai bunæ ci se înræutæfleøte pe zi
ce trece. Suntem din ce în ce mai stresafli, mai tensionafli, mai presafli de
timp. Nu a existat nici un alt timp în care a trebuit sæ luæm atâtea decizii
cu consecinfle pe termen lung, cu privire la atât de multe lucruri, øi asta
într-un timp atât de scurt øi færæ sæ ne putem gândi îndeajuns.

În fiecare zi suntem bombardafli cu decizii cu care nu aveam de a
face acum câfliva ani. Un exemplu bun este îmbræcæmintea. Cu ceva timp
în urmæ aveai doar un singur schimb de haine. Nu trebuia sæ te chinui sæ
alegi atunci când trebuia sæ te îmbraci. Numai dacæ erai norocos aveai
douæ schimburi de haine: unul bun øi unul de purtare. Mâncai acelaøi fel
de mâncare øi dimineafla, øi seara øi fæceai acelaøi fel de activitate zi de zi,
ani la rând, într-o nesfârøitæ rutinæ, aøa cum au fæcut øi pærinflii tæi la rândul
lor, øi aøa cum au fæcut øi pærinflii pærinflilor tæi. Faptul cæ træieøti în acest
secol este o onoare, dar presupune øi un cost care se reflectæ în dorinfla
americanilor dupæ o viaflæ simplæ øi liniøtitæ. Dorinfla este aproape universalæ,
aøa cum a demonstrat øi filmul de succes “The Wilderness Family”
(Familia din sælbæticie, n.tr.) precum øi alte filme øi programe TV.

Companii renumite pentru ofertele de serviciu pe viaflæ au început
sæ-øi concedieze angajaflii. Loialitatea øi respectul pentru angajat au devenit
virtufli pe care din ce în ce mai pufline companii le promoveazæ în contextul
economiei globale. Boli cu care nu ne-am confruntat atât de mult pânæ
acum, azi au devenit epidemii. Øi aceasta datoritæ poluærii, stilului de viaflæ
øi dietei. Chiar øi timpul liber nu mai este “liber” datoritæ posibilitæflii de a
comunica neîntrerupt. Într-un asemenea cadru este din ce în ce mai greu
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sæ-fli îndrepfli gândurile spre Dumnezeu, øi uneori te limitezi doar la cele
câteva ore petrecute la bisericæ, o datæ pe sæptæmânæ – asta dacæ nu eøti
prea obosit ca sæ te trezeøti øi sæ mergi la bisericæ. Suntem stresafli, iar
cauzele stresului sunt multiple. Curând devenim ca tânæra frustratæ øi
supæratæ, fiind gata sæ izbucnim în lacrimi pentru orice nimic.

Jim øi Sally Hohnberger cunosc stresul din viafla de zi cu zi. Atunci
când am væzut-o pe tânæra din parcare, cam tot pe atunci ei se mutau în
sælbæticie, pe valea râului North Fork, în apropiere de Parcul Naflional
Glacier. Au venit aici pentru a gæsi liniøtea, pentru a se regæsi unul pe
altul øi pentru a-l gæsi pe Dumnezeu. Liniøtea le-a transformat vieflile øi,
prin ei, multe viefli au fost schimbate. Viafla mea este o mærturie în sensul
acesta. Câfliva ani mai târziu, Jim a devenit agent mobiliar øi a fæcut o
reclamæ prin care îi invita pe oameni sæ vinæ deoparte. Tofli cei care au
væzut reclama au spus cæ este ciudatæ. “Cine va adera la o asemenea idee
nebuneascæ?” au întrebat ei. Dar Jim nu a fost de acord cu ei øi a folosit
reclama. Rezultatele au dovedit cæ oamenii doreau sæ vinæ deoparte.

Familia mea øi cu mine am petrecut zece zile cu Jim øi Sally în casa
lor de pe Valea North Fork, spre sfârøitul primæverii anului acestuia, în
timp ce am “ølefuit” aceastæ carte. Pot sæ dau mærturie despre frumuseflea
sælbæticiei, liniøtea øi pacea peisajului øi mæreflia virginæ a munflilor care
se ridicæ la est, øi care nu fac altceva decât sæ-fli îndrepte gândurile cætre
cer. În timp ce lucram øi râdeam de incidentele din trecut, în timp ce
plænuiam cartea pe care tu o flii în mâini, în mintea mea încæ stæruia, øi va
continua sæ stæruie, imaginea unei tinere, o persoanæ la care mesajul acesta
nu va ajunge øi care nu va avea øansa sæ ræspundæ chemærii de a veni
deoparte, pentru cæ îøi doreøte atât de mult sæ fie în alt loc.

În ziua când s-au întâmplat cele povestite pânæ acum am mers la
lucru, apoi am plecat în concediu. Nici nu mi-a trecut prin minte cæ tânæra
pe care am væzut-o atât de supæratæ era în pragul morflii. Am aflat lucrul
acesta când m-am întors acasæ. I-am recunoscut fotografia pe prima paginæ
a ziarului. Cealaltæ doamnæ, cu pær blond pe care o væzusem pe scaunul
din dreapta era, de fapt, un bærbat care o ræpise. A ucis-o cu brutalitate
dupæ care i-a abandonat trupul abuzat într-o zonæ împæduritæ, luându-i
banii, maøina, puritatea øi viitorul. Cu maøina øi cartea ei de credit a flinut-o
tot într-o distracflie, cælætorind prin câteva state, pânæ când, în cele din
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urmæ, a fost prins. Tânæra aceea a trecut pe lângæ atâflia oameni care, ca øi
mine, ar fi putut s-o ajute, dacæ ar fi øtiut. Însæ atunci când am aflat era
prea târziu.

Existæ oameni pe care îi pofli scæpa din anumite necazuri dacæ, øi
numai dacæ, vezi pericolul în care se aflæ øi faci ceva pentru a-i proteja.
Dar, dacæ aøtepfli ca ei sæ strige dupæ ajutor øi sæ-fli spunæ cæ au dat de
necazuri, dacæ aøtepfli pânæ când sunt în mâna duømanului, s-ar putea sæ
fie prea târziu, iar strigætul lor de ajutor poate fi confundat cu altceva. Am
privit o persoanæ în timp ce se îndrepta spre moarte øi nu mi-am dat seama
de lucrul acesta. Aceastæ întâmplare m-a fæcut sæ iau decizia de a nu mai
læsa sæ treacæ pe lângæ mine nici o persoanæ care se îndreaptæ spre
distrugere.

În inima øi în mintea ta se aflæ dorinfla de a træi aøa cum vrea
Dumnezeu øi aøa cum ne-a fæcut El sæ træim – în continuæ legæturæ cu El.
Nu pofli avea o legæturæ cu El, nu Îi pofli asculta vocea øi, în acelaøi timp,
sæ treci prin viaflæ cu viteza cu care trecem noi. Vocea Lui linæ ne cheamæ
încet, în liniøtea prezenflei Sale, pentru a-L întâlni. Unii pot sæ ræspundæ
chemærii imediat, în timp ce alflii trebuie sæ se stræduiascæ sæ-øi elibereze
timpul pentru a fi cu El. Iar alflii nu-L pot gæsi pe Dumnezeul pe care-L
cautæ decât dacæ îøi schimbæ cu totul viafla øi locul în care træiesc. Nu-fli
pot spune ceea ce vrea Dumnezeu de la tine, dar pot sæ te asigur cæ ceea ce
doreøte El este ce poate fi mai bun pentru tine. Tofli sunt invitafli sæ vinæ
deoparte. Pofli veni deoparte mutându-te în sælbæticie sau pofli face aceasta
în liniøtea camerei tale, într-un autobuz aglomerat sau chiar în celula unei
închisori. Sæ vii e tot ceea ce conteazæ. Aøa cæ, vino! Dumnezeu te cheamæ
acum øi, ca tânæra aceea, nu pofli øtii care va fi ultima zi pentru tine. Vino
acum, înainte de a fi pentru totdeauna prea târziu!
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CAPITOLUL 1

PÆRÆSIND ALERGAREA

Øtiu, Doamne, cæ soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stæ în puterea
omului când umblæ sæ-øi îndrepte paøii spre flintæ

(Ieremia 10:23).

Eram singur cu Dumnezeu, cocoflat pe o stâncæ din sælbæticie, la
peste 2.100 de metri privind la câteva lacuri mici care luceau în vale.
Aveam Biblia pe picioare în timp ce meditam la un pasaj pe care tocmai îl
citisem în Ieremia. “Øtiu, Doamne, cæ soarta omului nu este în puterea lui,
nici nu stæ în puterea omului când umblæ sæ-øi îndrepte paøii spre flintæ”
(Ieremia 10:23). Ce vrea sæ spunæ? m-am întrebat. Cum se poate aplica la
viafla mea? Ce poate însemna? Avusesem propria afacere timp de treizeci
de ani înainte de a-L cunoaøte pe Dumnezeu. Doamne, ce vrei sæ spui cu
“nici nu stæ în puterea omului când umblæ sæ-øi îndrepte paøii spre flintæ”?
Peisajul minunat din fafla ochilor mei s-a estompat în timp ce, cu ochii
minflii, priveam înapoi în timp. Dumnezeu m-a invitat la o plimbare prin
toate etapele vieflii pânæ în prezent. Nu øtiu când s-au scurs orele.

Înainte de a merge mai departe, ar fi bine sæ væ spun cum am ajuns
pe aceastæ stâncæ izolatæ.

Granifla dintre Statele Unite øi Canada este arbitraræ, neavând nici o
distincflie geologicæ aøa cæ, atunci când m-am mutat în nordul Montanei,
am descoperit cæ munflii Whitefish, aflafli în Statele Unite, sunt, de fapt,
lanflul munflilor Mcdonald din Biritish Columbia. Mai mult decât atât,
râul Flathead, care trece prin sud-estul regiunii British Columbia, devine
partea de nord a râului North Fork, dupæ ce trece granifla Statelor Unite.
Numele se schimbæ dar munflii øi râurile sunt aceeaøi, færæ sæ le pese de
ceea ce spun oamenii despre ei.

Astæzi, acestei væi i se spune Trans-Boundary Flathead, øi este una
dintre zonele care a ræmas cea mai frumoasæ, nepopulatæ øi specialæ din
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interiorul Americii de Nord. Oamenii au exploatat cheresteaua, minereul
atât de preflios øi petrolul. Vegetaflia luxuriantæ a hrænit animale færæ numær
de-a lungul anilor, iar zona ræmâne încæ neschimbatæ, dacæ o comparæm
cu alte zone care au fost exploatate chiar øi pe termen scurt. Este un loc
extraordinar care defline, cu mici excepflii, acelaøi ecosistem øi aceeaøi
sælbæticie care erau cu o jumætate de mileniu în urmæ. Numai Parcul
Naflional Yellowstone mai poate fi comparat cu acest loc.

Niciodatæ nu voi uita reacflia pe care Sally øi cu mine am avut-o când
am væzut pentru prima datæ aceastæ vale care se întinde pe 130 de kilometri
la nord øi la sud, din Canada pânæ în Statele Unite. Am petrecut zile în øir
cæutând un loc potrivit pentru a scæpa de viafla de rozætoare pe care o
duceam øi pentru a ne clædi o casæ øi, iatæ-l! Am consimflit amândoi
printr-un semn al mâinii cu degetul mare ridicat. Øtiam cæ am gæsit un loc
special. Mærginit de munflii Whitefish la vest øi de lanflul muntos
Livingstone din Parcul Naflional Glacier la est, valea are în jur de 4.000
kilometri pætrafli iar din aceøtia peste 2.500 sunt în Statul Montana. Râul
curge de-a lungul întregii væi care nu poartæ semnele dezvoltærii societæflii.
Existæ doar o aøezare în SUA – Polebridge. Populaflia acestei væi, care
odinioaræ se ridica la aproximativ o sutæ cincizeci, a scæzut rapid øi nu
øi-a mai revenit. Chiar øi la zece ani dupæ ce ne-am mutat aici, sunt în jur
de optzeci de locuitori rezidenfli ai Statelor Unite øi nici unul al Canadei.
Numærând chiar øi casele de vacanflæ, populaflia nu depæøeøte o sutæ de
persoane, numærul ræmânând în continuare foarte mic.

Dar nu a fost întotdeauna aøa. Ktunaxa, numifli øi Kootenay în Canada
øi Kootenai în Statele Unite, sunt bæøtinaøii americani ale cæror nume le
poartæ chiar øi astæzi anumite puncte topografice. Acest trib mic a numærat
10.000 de persoane pânæ când, în secolul al XVIII-lea, pojarul a ucis
nouæzeci la sutæ dintre locuitori.

Chiar øi într-un loc atât de izolat øi de frumos, presiunea vieflii
moderne poate fi foarte mare, privându-ne de timpul pentru lucrurile care
ar trebui sæ fie cele mai importante pentru noi. Am descoperit cæ, dacæ nu
depun efort, nu am timp sæ petrec în comuniune cu Dumnezeu øi, când
relaflia mea cu El suferæ, toate celelalte relaflii cu oamenii suferæ øi ele.
Una dintre solufliile pe care le-am gæsit pentru a-mi simplifica viafla, chiar
øi într-o zonæ aøa idilicæ, este sæ petrec timp departe de tofli ceilalfli øi de

PÆRÆSIND ALERGAREA
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lume, doar eu øi Dumnezeu, în sælbæticie. Când vorbesc despre acest timp
îl numesc “timpul Enoh”, dupæ numele bærbatului care a umblat cu
Dumnezeu. Tocmai pentru a petrece un asemenea timp am plænuit sæ merg
la Lacul Nasukoin. (“Nasukoin” este denumirea celor din Ktunaxa pentru
øef.)

Parcând lângæ drumul de piatræ numit Moose Creek Road, am pus
pe umeri rucsacul, care avea 23 de kilograme, pregætindu-mæ pentru
cælætoria de 11 kilometri pe care aveam sæ o fac. Din punct de vedere
geologic, zona în care m-am hotærât sæ merg este o zonæ glaciaræ, având
lacuri lungi øi adânci, cascade, væi în formæ de “U” øi stânci. Pare cæ este
greu de urcat pentru cæ urci tot timpul pe distanfla de un kilometru, nu?
Ghidul traseelor turistice clasificæ acest traseu ca fiind “extenuant”. Dupæ
standardele mele el este moderat.

Aceastæ zonæ este populatæ de urøi grizzly, aøa cæ mi-am amplasat
cortul printre bolovani, într-o zonæ indicatæ ca fiind mai puflin populatæ de
urøi, cu vedere spre lac. Eram singur cu urøi, capre negre, marmote, veverifle
øi Dumnezeu. Am terminat de amplasat cortul, am servit cina øi am agæflat
mâncarea undeva la înælflime, pentru ca urøii sæ nu ajungæ la ea. Apoi
m-am pregætit pentru culcare. Puflini oameni experimenteazæ liniøtea
adâncæ. La apusul soarelui, atenflia mi-a fost atrasæ de sunetul pædurii.
Înainte ca sæ mæ ia somnul, m-am gândit la ce-mi putea aduce dimineafla
øi m-am hotærât ca în ziua urmætoare sæ urc în susul væii.

Dimineflile de varæ la munte pot fi ræcoroase øi aøa a fost øi dimineafla
aceea la o înælflime de 2.000 de metri. Sunt însæ øi schimbæri. Dimineafla a
fost splendidæ. Lacul reflecta stâncile mærefle, care se ridicau deasupra
mea cu mai mult de 600 de metri. În timp ce urcam, un øuierat puternic
s-a auzit de pe un colfl de stâncæ øi un strigæt plin de furie m-a fæcut sæ-mi
îndrept privirea în sus, unde un vultur pleøuv a observat øuieratul
ameninflætor al marmotelor øi, întorcându-se graflios øi færæ nici un efort,
s-a îndreptat în josul væii, în cæutarea unei præzi mai uøoare.

Urcând pe acea vale, m-am oprit pe o stâncæ proeminentæ, la
aproximativ 150 de metri mai sus decât locul unde campasem. Priveliøtea
era mæreaflæ, iar soarele încælzea rocile. M-am aøezat acolo øi mi-am scos
Biblia dorind sæ studiez, neputând anticipa ceea ce Dumnezeu avea pregætit
pentru mine în ziua aceea. Aici, în timp ce meditam la viafla mea, tot ceea
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ce era în jur s-a estompat øi m-am regæsit træind în trecut cu o însufleflire
imposibil de descris. Nu pot descrie amprenta pe care a læsat-o asupra
mea acea meditaflie.

În timp ce mæ întorceam în trecut, l-am putut auzi pe tata zicând:
“Privifli! Privifli! Nu e ciudat?” Privind din bucætæria familiei mele, puteam
sæ-l væd pe bætrânul doctor Hildebrand, doctorul familiei noastre,
ducându-øi geanta uzatæ de piele. Pe atunci încæ mergea pe la casele
oamenilor. S-a uitat la mine, un flânc care abia începeam sæ umblu, privind
peste ochelari la ceea ce fæceam. Apoi a zâmbit.

“Ei bine, asta este. Acest micufl merge înapoi de-a buøilea. Nu væ
îngrijorafli. Am mai væzut aøa ceva øi, de obicei, e un semn cæ micuflul
învaflæ sæ facæ lucrurile altfel. Sunt sigur cæ este istefl în felul lui.”

“Dar nu este normal!” a replicat tata. Øi amândoi aveau dreptate. Nu
am fost niciodatæ omul care sæ urmeze drumul obiønuit sau unanim acceptat
al vieflii færæ a avea dificultæfli. Eram un copil simplu cu o inteligenflæ la fel
de simplæ, iar multe lucruri, care la alfli copii erau numai normale, pentru
mine erau greu de învæflat. Tata era un om simplu, care avea succes datoritæ
unei mari calitæfli: era un om de nædejde lucrând din greu. Era cæsætorit cu
mama, care era o femeie harnicæ, iubind rutina de zi cu zi a vieflii, fæcând
aceleaøi lucruri zi de zi, timp de ani de zile. Aøa cæ nu e de mirare cæ
Jimmy Hohnberger, cel de-al treilea copil dintre cei cinci, avea o capacitate
medie.

Când am mers la grædiniflæ, a fost pentru prima datæ când am pæøit în
afara zonei de siguranflæ. Teribil de timid øi, când spun teribil, teribil
înseamnæ forflat sæ intru într-o cameræ cu mulfli copii, mai mulfli decât
væzusem eu toatæ viafla mea – m-am ascuns sub catedra educatoarei.
Doamna, fiind dræguflæ, a permis aceastæ ciudæflenie pentru cæ øi-a dat seama
cæ sunt diferit øi cæ voi ieøi repede din carapacea mea. Spre surprinderea
ei, am petrecut treizeci de zile sub catedræ.

În cele din urmæ, ea øi mama au avut o discuflie în care au hotærât cæ
venise timpul sæ ies din mediul în care eram obiønuit øi sæ nu mai træiesc
ca un pustnic. Când mi-au explicat lucrul acesta am fost îngrozit. Nu
puteam face faflæ situafliei øi, când am fost trimis la øcoalæ, în ziua urmætoare,
am tras chiulul. Eram doar un copilaø, însæ am stat în parc o veønicie pânæ
când, în sfârøit, am auzit clopoflelul øcolii sunând. Am pornit spre casæ
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fericit, crezând cæ încercarea mea s-a sfârøit. Mama, o femeie isteaflæ, a
început sæ mæ întrebe cum a fost la øcoalæ. Ræspunsurile mele nu erau
coerente, aøa cæ ea a descoperit imediat adeværul. Øtifli, clopoflelul pe care
eu l-am auzit anunfla pauza de prânz. Nu am fost niciodatæ pedepsit pentru
aceastæ faptæ, însæ mama a venit mult timp cu mine la øcoalæ, ajutându-mæ
sæ mæ obiønuiesc cu “viafla din bancæ”.

Øcoala era o adeværatæ povaræ pentru mine. Mergeam la øcoalæ pentru
cæ trebuia sæ merg, dar nu m-am împæcat niciodatæ bine cu copiii din
cauza timiditæflii. Nu aveam încredere în pærerile øi nici în abilitæflile mele
øi, de aceea, aveam puflini prieteni. Nu-mi plæcea sæ studiez, nici sæ citesc
pentru a cunoaøte mai multe øi nici sæ excelez în vreun domeniu. Adesea
nici nu înflelegeam ceea ce învæflam, însæ eram prea ruøinos pentru a cere
profesorilor sæ-mi explice. Deschideam rar manualele, însæ am reuøit sæ
obflin mai mereu “C”-uri. De-abia aøteptam sæ se termine øcoala øi sæ-mi
regæsesc libertatea pe câmp øi prin pæduri.

Appleton, Wisconsin nu este o zonæ foarte împæduritæ, însæ petreceam
multe ore jucându-mæ printre copaci øi în apa canalului golfului de acolo.
Desigur, autoritæflile nu permiteau acest lucru, iar proprietarii terenurilor
petreceau destul timp urmærindu-mæ pentru a mæ prinde. Cu cât mæ
urmæreau mai mult, cu atât fugeam mai tare. Nu øtiu sæ væ spun ce s-ar fi
întâmplat dacæ m-ar fi prins, pentru cæ nu m-au prins niciodatæ.

Când aveam 11 ani, am avut parte de aceeaøi slujbæ pe care o avea
fratele meu. Trebuia sæ ai cel puflin 12 ani pentru a fi angajat, dar, pentru
cæ le plæcea de fratele meu, mi-au dat voie øi mie sæ lucrez. Slujba aceasta
m-a forflat sæ ies în afara zonei mele de siguranflæ, pentru cæ trebuia sæ
distribui ziare la 95 de case, la unele lunar iar la altele sæptæmânal. Asta
însemna cæ trebuia sæ vorbesc cu mulfli oameni care erau stræini pentru
mine. Eram îngrozit. Acum, privind înapoi, væd cæ a fost planul lui
Dumnezeu pentru a-mi învinge timiditatea, cæci aøa am cunoscut mulfli
oameni de treabæ.

Nici unul dintre ei nu a avut o asemenea influenflæ asupra mea cum a
avut doamna Baliment. Era infirmæ datoritæ artritei care a încovoiat-o,
obligând-o sæ stea pe un scaun. Însæ artrita nu i-a putut lua zâmbetul øi
nici grija pentru alflii. De fiecare datæ trebuia sæ-i aduc ziarele în casæ, din
cauza condifliei în care se afla. Însæ nu se mulflumea doar cu atât. Îmi



17

punea mereu întrebæri încercând sæ mæ facæ sæ-mi deschid sufletul. Nu
øtiu cum, dar în prezenfla ei nu mai eram atât de timid. La urma urmei, ce
putea sæ-mi facæ? Eforturile ei nu au ræmas færæ rezultat øi, curând, am
devenit prieteni. Timp de luni de zile am lucrat pentru ea regulat, adunând
frunzele, væruind casa, îndepærtând zæpada – fæceam tot ceea ce avea
nevoie. Ea a fost cea care mi-a arætat cæ pot vorbi cu adulflii.

Când eram în clasa a zecea, datoritæ influenflei tatælui meu, am început
sæ lucrez la o benzinærie spælând maøini pentru 75 de cenfli pe oræ. Mai
târziu, tot datoritæ tatælui meu, am început sæ fac plinul la maøini precum
øi alte lucruri mai uøoare, ca schimbatul uleiului, înlocuirea pompei de
apæ øi a tobei de eøapament. Aceasta m-a forflat, din nou, sæ interacflionez
cu diferifli oameni.

Am fæcut liceul, cu chiu cu vai, însæ nu învæflam niciodatæ øi nici
nu-mi pæsa de notele pe care le luam, acestea fiind de nivel mediu. Nu
aveam deloc încredere în abilitæflile mele academice, dar, deøi eram timid,
acum puteam discuta cu oamenii. Curând m-am maturizat, fiind un tânær
blond cu ochi pætrunzætori de un albastru spre verde, am fost øocat øi,
totodatæ încântat când destul de multe domniøoare nu se sfiau sæ-mi arate
cæ doresc sæ iasæ cu mine. M-am întâlnit chiar øi cu o fatæ care câøtigase
un concurs de miss.

În liceu îmi doream sæ lucrez în construcflii. Mama însæ avea alte
idei. Ea se gândea cæ, dacæ vreunul dintre copiii ei trebuia sæ meargæ la
colegiu, atunci, acela eram eu. A insistat sæ fac niøte cursuri pregætitoare
pentru colegiu. Pentru cæ-mi plæcea matematica, au hotærât sæ mæ înscrie
la secflia de chimie. Mintea mea, puflin solicitatæ pânæ atunci, aproape cæ a
explodat. Existæ un singur lucru frumos legat de cursurile mele. E vorba
de Sally Hughes, o fatæ dræguflæ, care stætea în spatele meu. Dumnezeu a
fæcut în aøa fel încât sæ vin în legæturæ cu singura fatæ din toatæ øcoala care
cred cæ era mai timidæ decât mine. Pe atunci nu øtiam cæ va deveni dragostea
vieflii mele.

Seara dinaintea intrærii la colegiu am ieøit cu prietenii – øi aveam
puflin cam mulfli prieteni. Datoritæ faptului cæ pierdeam timpul, rezultatele
testelor mele erau dezastruoase. Mi se pærea imposibil sæ intru la colegiu.
Tata câøtiga destul de mulfli bani ca sæ nu pot beneficia de bursæ øi destul
de puflini ca sæ nu poatæ sæ-mi plæteascæ taxele. Ce voi studia? Singurul
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lucru care-mi plæcea era timpul petrecut în aer liber. Cum aø fi putut sæ
obflin o diplomæ într-un aøa domeniu?

Am obflinut o slujbæ la o companie de hârtie øi materiale plastice.
Asociafliei nu i-a plæcut însæ etica muncii pe care o moøtenisem de la tata.
Munca era uøoaræ øi plictisitoare. Puteam sæ lucrez, dar sæ øi planific munca
pentru urmætoarele câteva zile sau chiar pentru o perioadæ mai îndelungatæ.
Asociaflia s-a plâns cæ produceam prea mult øi cæ fæceam mai mult decât
fæceau tot ceilalfli. Aøa cæ m-au mutat la o altæ secflie, unde s-a întâmplat
acelaøi lucru. În cele din urmæ, datoritæ influenflei tatælui meu, am fost
mutat la secflia cea mai puflin doritæ din toatæ compania. Munca mea consta
în a despærfli capacele de masa de plastic din care erau confecflionate, cu
ajutorul unui baros. Dupæ trei zile de lucru aici, am plecat øi m-am întors
la benzinærie. Am început sæ mæ gândesc din nou la posibilitatea de a
merge la colegiu – era ceea ce voiau atât tata, cât øi Dumnezeu.

Interesat, în sfârøit, de colegiu, am descoperit cæ Michigan
Technological University avea specializare în silviculturæ, cu o specializare
secundaræ în cartografie. Problema era cæ taxa pentru cei care nu locuiau
în statul respectiv era de 4.000 de dolari pe semestru. Nu-mi puteam
permite însæ, Providenfla avea planuri mærefle pentru mine. Într-o searæ,
lucram la benzinærie, când øi-a fæcut apariflia un domn bine fæcut. A intrat
în magazin în timp ce eu fæceam plinul maøinii sale de lux, verificam
presiunea øi uleiul øi spælam geamurile. În timp ce lucram, îi spuneam
unui prieten despre faptul cæ uram munca la fabricæ, cæ nu-mi puteam
permite sæ plætesc taxa de øcolarizare la Universitatea din Michigan øi cæ
nu øtiu ce sæ fac în continuare.

Nu mi-am dat seama cæ proprietarul maøinii asculta relatarea mea.
Într-un târziu, s-a întors øi mi-a spus: “Vrei sæ mergi la colegiu?”

“Da, vreau. De ce?” i-am ræspuns plin de nesiguranflæ.
“Uite adresa mea. Vino la mine la birou, miercuri.” Apoi a plecat.
 Mi se pærea foarte misterios. Când i-am spus øefului despre aceastæ

situaflie, el a exclamat: “Øti cine era omul acela? Era domnul Bulboz, unul
dintre cei mai bogafli oameni din oraø. Are o companie de asiguræri. Nu
øtiu ce vrea, dar ai face bine sæ fii acolo miercuri.”

Miercuri, de la serviciu, cu inima tremurând øi cu o bucatæ de pânzæ
plinæ de unsoare care-mi ieøea din buzunarul din spate, am mers la birou.
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Am fost condus în biroul imaculat al domnului Bulboz, iar el a început
sæ-mi punæ întrebæri cu privire la mine. A vrut sæ øtie în mod special dacæ
eram religios. “Sunt catolic,” i-am ræspuns cinstit, însæ el m-a întrerupt.
Nu îl interesa cærui cult îi aparflin, voia doar sæ øtie dacæ mergeam la
bisericæ. Dupæ un interviu lung, m-a întrebat ce sumæ îmi trebuie pentru
taxe, iar apoi mi-a spus: “Mergi la colegiu, fiule. Taxele îfli vor fi achitate.”

“Dar...” m-am bâlbâit eu.
Øi-a ridicat mâna întrerupându-mæ din nou: “Tot ceea ce-fli cer este

ca notele tale sæ fie la nivelul calificativului B øi sæ-mi promifli cæ, atunci
când vei avea posibilitatea, îi vei ajuta pe alflii, aøa cum øi tu ai fost ajutat.
I-am promis øi am plecat la colegiu. Dumnezeu a rânduit totul, deøi eu nu
am putut sæ am control asupra cursului evenimentelor.

La colegiu a fost bine datoritæ faptului cæ lucram din greu. O problemæ
destul de importantæ era faptul cæ trebuia sæ studiez øi sæ lucrez în acelaøi
timp pentru a putea avea bani de buzunar. Øi, mai ræu decât atât, Sally,
prietena pe care o aveam încæ din timpul liceului, învæfla la o øcoalæ
postlicealæ sanitaræ, la câteva sute de mile depærtare. Oamenii spuneau cæ
relafliile la distanflæ nu supraviefluiesc. Noi însæ nu øtiam lucrul acesta.
Lucram din greu în cursul sæptæmânii øi aproape întotdeauna mergeam
acasæ în week-end-uri pentru a ne întâlni. Pentru mine se merita sæ studiez
mai mult, sæ petrec atâta timp pe drum øi sæ lucrez la benzinærie, doar ca
s-o væd câteva ore, de vineri pânæ duminicæ.

Într-un week-end, fiind acasæ, am mers pânæ la locul de muncæ
al fratelui meu sæ-l væd. Însæ nu era acolo. Lucra la o companie care
vindea computere øi, pentru cæ mi s-a spus cæ trebuie sæ se întoarcæ
repede, m-am hotærât sæ-l aøtept. Birourile deschise permiteau tuturor
sæ vadæ ce se întâmplæ øi când øeful a privit prin încæpere, m-a væzut
øi m-a chemat sæ stæm de vorbæ. Era foarte ocupat, având computerul
în fafla lui, ceea ce mi-a captivat interesul. Oricum, eram în anul 1972
iar computerele nu erau un lucru obiønuit cum sunt astæzi. “Încerc sæ
descifrez acest program de cartografie”, a spus el încercând sæ se
explice. “Øti ceva despre el?”

“Dafli-mi voie sæ væd ce facefli”, am spus, în timp ce am mers dincolo
de biroul lui. În câteva minute l-am ajutat sæ-øi rezolve problema. Nu
øtiam nimic despre computere, dar øtiam despre cartografie. Øi uite-aøa,
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pe neaøteptate, atunci când am absolvit colegiul mi s-a oferit o slujbæ – sæ
vând computere cartografilor.

fiinefli minte cæ atunci consideram cæ, a fi distribuitor, era cea mai de
jos muncæ posibilæ. Aøa vedeam eu lucrurile la data aceea. Am privit la
toate profesiile care cereau cuiva sæ vorbeascæ cu oameni necunoscufli øi a
fi distribuitor era cea mai rea dintre toate. Palmele mi se umezeau chiar øi
atunci când un distribuitor se apropia de mine, deoarece era un stræin care
dorea sæ-mi vorbeascæ. Aøa cæ am refuzat oferta øefului fratelui meu. I-am
spus cæ specializarea mea era în silviculturæ øi cæ doream sæ-mi caut de
lucru în domeniul acesta.

Eu øi Sally ne-am cæsætorit în luna martie 1972 øi am absolvit colegiul
în aceeaøi primævaræ. Cætre sfârøitul øcolii am început sæ caut de lucru în
domeniul meu, dar singurele locuri de muncæ pe care le-am gæsit erau fie
temporare, fie nu aveau prea mult de a face cu silvicultura. Am gæsit un
loc de consultant al unui departament care dorea sæ-i învefle pe fermieri
cum sæ planteze mai mulfli copaci pentru ca sæ asigure fazanilor un habitat.
În cadrul altei slujbe, mi se oferea posibilitatea de a mæ muta în alt stat
unde aveam sæ curæfl toaletele din parcuri. Væ dafli seama cæ nu eram prea
interesat. Apoi, un proprietar de pæduri mi-a oferit o slujbæ ca vânzætor,
gândindu-se cæ øtiu câte ceva despre cherestea, pentru cæ studiasem
silvicultura. Lucrurile mergeau din ræu în mai ræu.

Într-un week-end, când am venit acasæ de la colegiu, am mers
împreunæ cu Sally sæ ne uitæm la case, doar aøa pentru a ne distra. Am
gæsit un spafliu mic, drægufl, care ne-a plæcut foarte mult. Am negociat cu
constructorul, nu în serios, doar pentru a face pe grozavul în fafla sofliei.
Am vrut s-o impresionez cu abilitatea mea de a negocia. Deodatæ, am
obflinut tot ceea ce am vrut øi omul a scos un contract. Nu puteam crede,
dar l-am semnat. L-am semnat înainte ca Sally sæ înceapæ sæ lucreze ca
asistentæ în oraøul nostru natal. Banca ne-a spus cæ ne va acorda un
împrumut numai dacæ puteam sæ dovedesc cæ eram angajat. Aveam nevoie,
cu adeværat, de o slujbæ.

Mi-am învins mândria øi am mers înapoi la compania de computere
ca sæ mæ întâlnesc cu øeful fratelui meu. Omul aproape cæ a fæcut o crizæ
de isterie când a auzit ceea ce i-am povestit: “Ai cumpærat o casæ nou-nouflæ
færæ sæ ai un loc de muncæ?” A râs cu lacrimi. “Hohnberger”, a continuat
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el, “vei fi unul dintre cei mai buni distribuitori pentru cæ eøti motivat.”
Aøa cæ am intrat în lumea vânzærilor, obligat fiind de circumstanfle, sau,
cel puflin, aøa am crezut la data aceea neøtiind prea multe despre felul în
care lucreazæ Dumnezeu. Acum øtiu cæ Dumnezeu mi-a dat o profesie pe
care nu o suportam øi cu care nu voiam sæ am de a face. Întrerupându-mi
gândurile, în timp ce stæteam pe stânca însoritæ, Dumnezeu mi-a spus:
“Jim, te pregæteam pentru ceea ce urma sæ faci, nu-i aøa?” Poate cæ aøa
era, însæ eu nu eram unul dintre cei mai buni elevi.

Compania m-a trimis pentru treizeci de zile la o instruire în New
York. Eram un tinerel proaspæt ieøit de pe bæncile colegiului, înconjurat
de o mulflime de vânzætori profesioniøti aflafli la mijlocul vieflii. Mæ simfleam
ciudat øi nu-mi gæseam locul, dar eram motivat.

Profesorii ne-au învæflat cum sæ facem vânzare, cum sæ prezentæm
produsul, cum sæ ne comportæm cu clienflii. Îmi doream din toatæ inima sæ
reuøesc, sæ am o casæ dræguflæ øi maøini, sæ cælætoresc, sæ væd øi sæ fac
lucruri frumoase, sæ am o viaflæ reuøitæ øi sæ devin cineva. Færæ sæ-mi dau
seama fæceam primul pas spre rutinæ, fiind forflat sæ cælætoresc pentru a
obfline instruire. Treizeci de zile departe de Sally. Nici în cei patru ani de
colegiu nu fusesem despærflifli pentru o perioadæ atât de lungæ. Gândeam atunci
cæ facem o investiflie pentru viitorul nostru. Am venit acasæ hotærât sæ-i asigur
lui Sally toate lucrurile materiale de care avea nevoie øi pe care øi le dorea.

Nu am vândut nimic, nici mæcar un singur lucru. Au trecut øase luni
øi încæ nu vândusem nimic. Am încercat din ræsputeri sæ fac ceea ce fusesem
învæflat øi nu am ajuns nicæieri. Ceea ce era mai ræu era faptul cæ Sally era
cea care asigura venitul, lucrând ca asistentæ medicalæ. Nu s-a plâns
niciodatæ de asta, însæ respectul faflæ de mine însumi era din ce în ce mai
mic. Eram bærbat øi, pentru mine, bærbatul era cel care trebuia sæ asigure
venitul pentru familia lui. În cele din urmæ, ajuns în pragul disperærii, am
hotærât sæ dau la o parte tot ceea ce învæflasem. Voi fi doar Jim øi, dacæ
clientului nu-i place, nu poate fi mai ræu decât este acum.

Compania tocmai introdusese un nou program de calcul, aøa cæ am
mers la un contabil public autorizat pe care partenerul meu de la tenis
mi-l recomandase. L-am întrebat dacæ pot pune datele lui pe sistemul
nostru pentru o zi. La sfârøitul zilei, a væzut cæ sistemul era bun pentru el.
Astfel i-am vândut programul.

PÆRÆSIND ALERGAREA
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Øtiind acum cæ a prezenta sistemul computerului într-o formæ practicæ
dædea rezultate, am mers la o companie øi i-am cerut voie patronului sæ
petrec ziua cu angajaflii care ar putea utiliza sistemul. El mi-a spus:
“Desigur.” Aøa cæ le-am arætat sistemul øi ceea ce putea face pentru ei.
Le-a plæcut foarte mult. Astfel cæ angajaflii au insistat ca sæ fie cumpærate
computere. Aceasta a fost cea mai mare comandæ pe care am primit-o
vreodatæ. Am renunflat sæ vând produsele patronului øi am lucrat doar cu
angajaflii.

Modalitatea aceasta de abordare mi-a adus un mare succes. Astfel
au început sæ curgæ comenzile. Am oferit produsele noastre øi altor lucrætori
din alte domenii øi au fost încântafli de ele. Potenflialilor clienfli le ofeream
posibilitatea sæ încerce produsul pentru treizeci de zile. Dupæ acest timp,
majoritatea îl cumpærau. Totul mergea excelent. Patronul era încântat acum
de vânzærile mele, dupæ ce aøteptase atât de mult sæ devin popular.

Dar, curând, s-a sæturat sæ-mi dea comisioane atât de mari. A fæcut o
nouæ structuræ pentru comisioane øi astfel mi-a fæcut salariul nu o datæ, ci
de douæ ori mai mic. A doua oaræ dupæ ce a fæcut aceasta, m-am hotærât sæ
stau de vorbæ cu el. Mi-am îndreptat degetul cætre el øi i-am spus: “Mæ
înøeli!”

Fafla i s-a înroøit øi, ridicându-se de pe scaun, mi-a spus: “Sæ nu mæ
mai acuzi de lucrul acesta niciodatæ!”

Am repetat: “Mæ înøeli øi mæ faci sæ mæ gândesc serios sæ pæræsesc
locul de muncæ.” Când am terminat, am ieøit din birou. Nemaifiind angajat
nicæieri, m-am hotærât cæ niciodatæ nu voi mai lucra pentru cineva. Trebuia
sæ întreprind o afacere pe cont propriu.

Am analizat mai multe opfliuni, însæ ideea unei companii de asiguræri
ieøea în evidenflæ mai mult decât toate celelalte. Încæ nu eram sigur. Dacæ,
pentru mine, a fi distribuitor era o profesie cât se poate de josnicæ, atunci
a fi agent de asiguræri era mai josnicæ decât aceasta. Am cæutat sæ am cât
mai multe date øi am aflat cæ o companie privatæ de asiguræri deflinea
majoritatea acfliunilor în Wisconsin. Poate cæ nu e aøa de ræu sæ reprezint
o companie bunæ. Astfel, am înfiinflat Agenflia Hohnberger øi, curând,
noua agenflie s-a transformat într-o afacere productivæ.

Fiindcæ a trebuit sæ pun pe picioare propria afacere, am bætut pasul
pe loc timp de øase luni.
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Când s-a næscut primul nostru copil, Matthew, Sally a încetat sæ mai
lucreze ca asistentæ. A fost chiar momentul în care ne puteam permite cel
mai puflin acest lucru. Astfel, færæ nici un fel de venit, povara a crescut.
Trebuia sæ asigur cele necesare familiei.

Prosperitatea însæ nu s-a læsat aøteptatæ. Am reuøit sæ ne luæm maøini
mai bune øi o casæ mai mare. Aveam o viaflæ socialæ activæ, petrecând
timp cu prietenii øi cu familia. Însæ lipsa de pace a început sæ fie din ce în
ce mai mare – drumurile continue, sportul de la clubul de tenis, golful din
fiecare duminicæ dimineaflæ, grija pentru primul næscut – tot acest stres a
început sæ afecteze lucrul la care flineam mult în anii în care am fost mai
særaci – relaflia noastræ unul cu celælalt.

Când eram prieteni, Sally era totul pentru mine. Era, sincer vorbind,
singurul lucru pentru care træiam, øi acum, dupæ un timp atât de scurt, nu
mai reprezenta întreaga mea viaflæ. Eram avantajat pentru faptul cæ o aveam:
era o persoanæ plæcutæ, îmi împlinea nevoile, însæ nu era tot ce aveam
nevoie øi mi-aø fi dorit vreodatæ.

Stresul se acumula, iar efectele se puteau vedea atât la nivelul minflii
cât øi la nivel fizic. Eram om de afaceri øi aveam de a face cu plata salariilor,
taxe, probleme ale angajaflilor, conturi care nu aduceau profit, stresul vieflii
moderne provocat de apeluri telefonice øi mesaje care nu se mai terminæ.
Lucrul cel mai ræu era cæ undeva, în adâncul fiinflei mele, øtiam cæ lucrurile
nu ar trebui sæ fie aøa cum erau, cæ munca mæ înrobea, cæ mæ controla, în
loc ca eu sæ o controlez pe ea. Eram næucit. Cum sæ fac faflæ problemei cu
care mæ confruntam? Ce altceva mai puteam face? Træiam împlinirea
visului fiecærui american: aveam o afacere øi un venit frumos. În public
purtam o mascæ frumoasæ, dar acasæ, unde simfleam cæ pot fi eu însumi,
eram obosit øi iritat.

Niøte prieteni care se mutaseræ din Midwest în Miami, ne-au scris o
scrisoare despre noua lor casæ. Redau un fragment din ea:

“Dragæ Jim øi Sally,
În Miami lucrurile sunt diferite. Traficul este teribil acum.

Puflin mai târziu va fi îngrozitor. Existæ o mulflime de accidente.
Ziarele sunt pline de relatæri despre infracfliuni, droguri, corupflie
politicæ, crime øi alte lucruri mizerabile. Este ræu, øi acest ræu se
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mæreøte pentru cæ totul este fæcut public. Nimic nu este secret. Øi
în Wisconsin se întâmplau mai multe sau mai pufline lucruri însæ
nu se aflau decât jumætate dintre ele. Asta mæ uimeøte aici. Pofli
auzi toatæ ziua sirena polifliei, zgomotul elicopterelor. E îngrozitor,
însæ încep sæ mæ obiønuiesc. Chiar øi securitatea e o problemæ nu
numai în timpul nopflii ci øi în timpul zilei. Însæ încep sæ mæ
obiønuiesc.”

Mergând spre birou în orele de vârf, obosit teribil de autobuzul din
fafla mea, am început sæ mæ gândesc la scrisoarea prietenului meu, sæ
meditez asupra vieflii mele øi la ceea ce câøtigam. Desigur în Appleton,
Wisconsin, nu este aøa de ræu ca în Miami, însæ doream atât de mult sæ am
liniøte. Devenisem creøtini de puflin timp, dupæ ce unul dintre clienflii mei
ne-a fæcut cunoscutæ Biblia. Am citit în ea despre câteva persoane de care
nu auzisem niciodatæ. Întotdeauna am crezut cæ Biblia este o colecflie de
poveøti øi de rugæciuni. Acum descopeream cæ este plinæ de oameni ca
Enoh, un om care a umblat cu Dumnezeu întreaga viaflæ pe acest pæmânt.
Mæ fascina, efectiv. Doream sæ umblu cu Dumnezeu øi sæ am o relaflie
strânsæ cu El, aøa cum a avut Enoh. Dacæ Dumnezeu a umblat cu Enoh,
de ce n-ar putea umbla øi cu mine în acelaøi fel? Cu toate acestea, nu am
gæsit pe nimeni în bisericæ sæ-mi spunæ cum pot face lucrul acesta.

Doream, de asemenea, sæ fac ceva pentru a readuce fericirea în
cæsnicia noastræ. Sally mi-a spus cæ aøa se întâmplæ cu cei care se
pensioneazæ, aøa cæ am stat de vorbæ cu oameni de afaceri care se
pensionaseræ sau erau aproape de pensionare. Am fost øocat! Aceøti oameni
nu îøi mai plæceau sofliile øi nu mai aveau nici un fel de viaflæ intimæ deøi
erau cæsætorifli. Mulfli dintre ei erau la a doua sau la a treia cæsætorie. Era
aceasta tot ceea ce ne rezerva viitorul? Se meritæ sæ træieøti viafla doar
pentru succes material?

Ajuns la birou, am gæsit o scrisoare de la compania de asiguræri care
mæ informa cæ, datoritæ numærului mare de vânzæri pe care le fæcusem,
mi-au acordat un premiu care consta într-o cælætorie, cu toate cheltuielile
acoperite, pentru douæ persoane la Reno, Nevada. Nu jucam jocuri de
noroc øi credeam cæ un creøtin nu trebuie sæ facæ aøa ceva. Uitându-mæ pe
hartæ am descoperit Parcul National Yosemite la o micæ distanflæ de Reno.
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“Sally, hai sæ mergem la Reno,” am spus, “øi vom merge la Yosemite în
loc de cazinouri.” Øi aøa am fæcut. Pentru prima datæ în viaflæ descopeream
ce ascunde muntele øi cum omul a fost creat sæ locuiascæ în naturæ, aproape
de creaflia lui Dumnezeu.

Am gustat din plin liniøtea. Dumnezeu ne-a adus foarte aproape unul
de altul acolo. Am simflit cum toatæ tensiunea a dispærut, ca øi când nici nu
ar fi existat vreodatæ. În locul ei s-au aøternut pacea øi odihna pe care le
dorisem atât de mult. Mi-am dat seama cæ viafla mea era ca aparatul meu
pentru gimnasticæ. La patru mile pe oræ pot sæ gândesc øi sæ vorbesc. Pot
sæ fac lucrul acesta øi la cinci, øase sau chiar øapte mile pe oræ. Dar când
ajung la unsprezece mile pe oræ, nu mai pot nici sæ vorbesc, nici sæ gândesc.
De-abia aud dacæ vorbeøte cineva cu mine. Tot ceea ce pot face e sæ mæ
flin de el øi sæ alerg. Este o ilustraflie foarte bunæ pentru viafla mea. Eram
atât de ocupat, încât nu aveam timp pentru Dumnezeu, nu aveam timp sæ
aud ceea ce-mi spunea øi nu gæseam timp sæ stau de vorbæ cu El. Aveam
puflin timp chiar øi pentru Sally øi copii.

Împreunæ cu Sally am hotærât sæ schimbæm ceva. Astfel cæ am vândut
casa, maøinile øi o mare parte a posesiunilor noastre. Aproape tofli
cunoscuflii nu ne-au înfleles. Dar numai aøa s-a schimbat cursul vieflii noastre
øi modul în care îl înflelegeam pe Dumnezeu. El ne-a condus sæ împærtæøim
povestea noastræ unei lumi care se aflæ în continuæ alergare øi care de-abia
se mai fline de ceva.

Nu aø fi putut niciodatæ sæ-mi planific viafla øi iatæ-mæ aici, pe o
stâncæ, petrecând ore întregi cu Dumnezeu øi privind înapoi la tot ce s-a
întâmplat. “Mâna mea te-a cælæuzit, deøi nu Mæ cunoøteai. Te-am iubit øi
fli-am condus viafla, pentru cæ ea nu-fli aparfline. Am trasat drumul paøilor
tæi øi te voi cælæuzi øi în viitor,” mi-a spus Domnul dupæ ce mi-a arætat
întreaga viaflæ øi dupæ ce mi-a explicat cum fiecare circumstanflæ, dificultate
øi victorie au fost o parte a planului Sæu pentru a mæ aduce aici unde mæ
gæsesc astæzi. Nu mai puteam spune nimic. În tæcere deplinæ, am
contemplat felul în care Dumnezeu m-a condus pas cu pas.

Mi-am dat seama cæ nu sunt singur pe stâncæ. Auzisem zgomote de
animale øi de pæsæri toatæ ziua dar, le-am observat cu atenflie numai dupæ
ce am încheiat discuflia cu Domnul. Am deschis ochii øi am væzut privirea
fixæ a unei pæsæri care semæna cu vulturul øi care se îndrepta spre mine.

PÆRÆSIND ALERGAREA
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Væzându-mi ochii deschiøi, øi-a ridicat capul ca øi când mæ evalua sæ vadæ
cât de slab sunt. Færæ sæ-mi miøc capul, m-am aplecat spre stânga. Copacii
erau plini de pæsæri care se hrænesc cu hoituri. M-am uitat în dreapta –
erau destui care aøteptau. Uitându-mæ în sus, am væzut mai multe pæsæri
rotindu-se, aøteptând momentul când erau sigure de moartea mea pentru
a avea parte de un ospæfl. Cât timp am stat aici, m-am întrebat? Mi-am
ridicat capul uøor, pentru a vedea cea mai curajoasæ pasære care încæ privea
ca øi când ar vrea sæ ciuguleascæ din trupul meu.

“Pleacæ imediat,” am urlat în timp ce mi-am scuturat tot trupul. Cerul
s-a umplut de aripi care fâlfâiau. “Încæ n-am murit,” am le-am spus cu
voce tare. Am venit în sælbæticie sæ caut ceva, øi aceste pæsæri aveau
dreptate. Nu øtiam cæ Dumnezeu vrea sæ mæ învefle aici, în liniøte cæ trebuie
sæ mor faflæ de tot ceea ce am fost, faflæ de tot ceea ce doream øi am dorit
vreodatæ sæ fiu. “E adeværat, pæsærilor, studiafli un trup mort øi nu øtiafli
lucrul acesta.”

Trebuia sæ mor pentru ca Dumnezeu sæ mæ învie la o viaflæ nouæ øi la
un scop nou. El aøteaptæ ocazia sæ facæ acelaøi lucru øi cu tine øi cu voinfla
ta, e tot ceea ce are nevoie. Dumnezeu m-a luat într-o cælætorie peste cei
cincizeci de ani ai vieflii mele, færæ ca eu sæ miøc un muøchi. El te poate
conduce øi pe tine deoparte, în prezenfla Sa, chiar dacæ nu ai pæøit niciodatæ
în sælbæticie. Aøa cæ, vino! Vino la Dumnezeu! Vino pentru a cæpæta
împlinire pentru cele mai profunde nevoi ale tale. Vino deoparte!
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RESTRUCTURÆRI

Mai mult face puflinul celui neprihænit decât
 beløugul multor ræi (Psalmi 37:6).

Companiile se confruntæ cu probleme øi, dacæ eøti afectat de acest
proces, ca angajat, atunci eøti concediat. În ultimele decenii, acest termen
brutal a fost înlocuit de unul nou, puflin mai vag, øi anume, restructurare.
Companiile fac restructuræri pentru a economisi bani øi pentru a creøte
profitul marginal, iar muncitorii se plâng cæ au fost concediafli. Cred cæ
este mai simplu sæ spui cæ ai avut parte de un proces de restructuræri,
decât sæ spui cæ ai fost dat afaræ pentru cæ nu mai erai de folos companiei
øi nici nu le mai aduceai profit.

Deøi restructurarea este un proces dificil pentru cei afectafli de ea, în
majoritatea cazurilor, prin ea, compania obfline ceea ce a dorit în urma
creærii unui sistem nou de operare, mai eficient. Uneori sunt eliminate
departamente întregi împreunæ cu întreaga linie de producflie. Când
structura organizatoricæ, curentæ, nu atinge scopul dorit de proprietar, este
nevoie de reorganizare, deøi aceastæ acfliune poate fi drasticæ.

Fiecare dintre noi, fie cæ realizæm sau nu, conducem propria afacere
a vieflii noastre øi dacæ avem o afacere, ca øi ocupaflie, trebuie sæ înflelegem
cæ aceasta este doar un departament al marii noastre companii.
J.W.Hohnberger & Company îndeplineøte toate cerinflele unei companii
obiønuite. Au fost practici pe care nu le-aø fi permis cu nici un chip în
cadrul agenfliei de asiguræri øi pe care le acceptam øi le toleram în cadrul
unei companii mai mari øi mai importante – cæminul meu. Când am început
sæ evaluez, cu rugæciune, situaflia în care ne aflam eu øi Sally, au existat
câteva concepte care s-au clarificat. Am învæflat sæ-I mulflumesc lui
Dumnezeu pentru aceste descoperiri.
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Primul lucru pe care Dumnezeu a vrut sæ mæ învefle a fost acela cæ
trebuie sæ scap de datorii. El voia ca eu sæ scap de ipotecæ, de împrumutul
pentru maøinæ, de împrumutul pentru studii øi de cærflile de credit. M-a
fæcut sæ înfleleg cæ “cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dæ cu
împrumut” (Proverbe 22:7). Privind prin prisma standardelor omeneøti,
eu øi Sally ne descurcam bine cu toate jocurile øi capcanele succesului. Øi
totuøi, când am fæcut un calcul, 75% din venitul nostru mergea cætre bæncile
unde aveam datorii. Domnul vrea sæ nu datoræm nimænui nimic.

Am auzit oameni spunând cæ, dacæ timpurile vor deveni dificile, vor
scæpa repede de datorii. Deøi nu mæ îndoiesc de sinceritatea lor, mæ îndoiesc
de faptul cæ au înfleles situaflia. Datoriile ne controleazæ. Ne controleazæ
timpul, atenflia, øi dacæ nu reuøim sæ ne eliberæm acum, când ne este uøor,
nu o vom face nici atunci când vremurile vor deveni mai grele. Aøa cæ, ce
trebuie sæ facem?

Sally øi cu mine am vrut sæ fim liberi din punct de vedere financiar,
aøa cæ am început sæ micøoræm povara pe care o duceam. Am fæcut ca
pionierii care au plecat spre vest în cæruflele acelea acoperite. Aveau cu ei
lucrurile strict necesare. Dacæ se întâmpla vreo nenorocire, dacæ pierdeau
prea multe vite sau dacæ drumul devenea mai dificil decât se aøteptau,
începeau sæ-øi arunce din comori pe drum. Aøa cæ mi-am vândut jeep-ul,
plugul øi tractorul John Deere. Am renunflat sæ mai cheltuim bani mâncând
în oraø. Voiam sæ cumpæræm o cæsuflæ øi o corvetæ (n.tr. odinioaræ mic vas
de ræzboi cu douæ rânduri de tunuri, azi, vas de patrulare øi escortæ) însæ
am renunflat la amândouæ. Am achitat cât am putut de mult din datoriile
pe care le aveam.

Am început sæ eliminæm, pentru început, din lucrurile pe care le
foloseam în exces, iar apoi Domnul ne-a condus cætre lucruri la care nici
nu ne-am fi gândit cæ trebuie sæ le vindem sau sæ renunflæm la ele. Este
important ca procesul schimbærii sæ se facæ în mod gradat. Când începem
cu ceea ce øtim cæ ne cere El sæ facem, îndeplinim voia lui Dumnezeu. Pe
mæsuræ ce træim lumina pe care am primit-o, vom primi øi mai multæ
luminæ. Acest proces a continuat pânæ când am ræmas doar cu o maøinæ
veche øi cu cea mai micæ locuinflæ pe care am avut-o vreodatæ.

Restructurarea nu trebuie sæ aibæ loc doar la nivelul reducerii
cheltuielilor. Am un prieten care a lucrat pentru o companie mare, care a
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întâmpinat probleme financiare acum câfliva ani. Este interesant cæ, dupæ
cum mi-a spus el, afacerea mergea bine, productivitatea era bunæ øi aveau
multe contracte. “Atunci cum de afli avut probleme?” l-am întrebat.

“Datoritæ neglijenflei. E foarte simplu. Vezi tu, compania øi-a dat
seama cæ aceastæ afacere aduce bani cash foarte mulfli. Însæ magazinul era
plin, aøa cæ nu ne aøteptam sæ ni se returneze mulfli bani. A creøte profitul
doar cu câteva procente pe an nu era de ajuns pentru cei ce sunt în vârf,
aøa cæ s-au implicat în producere de bunuri, cursuri de golf, comerfl cu
amænuntul øi asigurare de servicii de internet øi web design. Cæutam sæ
obflinem cu orice prefl bani din aceste activitæfli øi, când economia a cæzut,
aøa cum se întâmplæ mereu, mai devreme sau mai târziu, aceste activitæfli
pe care nimeni dintre noi nu le cunoøtea øi nici nu le înflelegea, ne-au tras
în jos dupæ ele. Acflionarii nu au fost deloc bucuroøi. Au concediat pe
vechii conducætori øi au adus oameni noi, care au vândut tot surplusul øi
s-au concentrat din nou asupra celei mai importante activitæfli. Ne va lua
ceva ani, dar vom avea din nou profit datoritæ faptului cæ am început sæ ne
concentræm iaræøi asupra celor mai importante lucruri.”

Pot sæ înfleleg situaflia, deoarece eu øi Sally am trecut prin acelaøi
lucru. Am citit ceea ce scrie Pavel în 1 Corinteni 2:2: “Cæci n-am avut de
gând sæ øtiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, øi pe El ræstignit”.
Dacæ privim la viafla noastræ, constatæm cæ lucrurile stau altfel. Sunt o
græmadæ de lucruri artificiale care ne îndepærteazæ dorinfla inimii de a-L
cunoaøte cu adeværat pe Isus. În fiecare zi, pierdeam câteva ore în fafla
televizorului øi pufline din lucrurile pe care le vedeam aveau valoare. Cititul
ziarului øi a revistelor, a detaliilor despre lucrurile pe care tocmai le
væzusem la televizor, îmi lua øi el mult timp. Toate acestea ne împiedicau
sæ-L cunoaøtem pe Dumnezeu øi stricau unitatea familiei. Când m-am
gândit la aceste lucruri, mi-am dat seama cæ aveam mai mult nevoie de
ele decât de comedii øi de øtiri.

Iubeam sportul. Îmi plæcea sæ mæ joc, îmi plæcea sæ privesc. Am
crescut pe teritoriul Green Bay Packer øi în fiecare duminicæ priveam cel
puflin un joc de fotbal. Øtifli cât timp îmi lua? Cel puflin trei ore. Chiar øase
dacæ priveam douæ jocuri. Øi apoi, mai era fotbalul de luni seara, care mæ
flinea treaz uneori chiar pânæ aproape de miezul nopflii.

RESTRUCTURÆRI
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Desigur, cu toate aceste lucruri care-mi umpleau timpul, de-abia mai
aveam timp sæ vorbesc cu Sally, øi când spun aceasta mæ refer la discuflii
profunde. Fiindcæ eu eram ocupat, ea îøi petrecea timpul vorbind la telefon
cu prietenele sau ieøind la cumpæræturi.

Toate aceste lucruri ne distrægeau atenflia, aøa cæ am hotærât sæ le
eliminæm. Am descoperit cæ aveam o græmadæ de timp sæ stæm unul cu
celælalt øi cu copiii. Aceasta a redat fericirea cæminului nostru.

În timp ce ne bucuram unul de celælalt, din nou, am început sæ privim
la alte aspecte din viafla noastræ. În anumite sæptæmâni, aveam un fel de
obligaflii sociale aproape în fiecare searæ a sæptæmânii. Ne plæceau oamenii
øi ne plæcea sæ fim cu ei, dar am decis sæ înjumætæflim timpul petrecut aøa.
La fel s-a întâmplat øi cu îndatoririle cætre bisericæ øi întâlnirile de comitet.
Am ajuns la concluzia cæ Dumnezeu vrea sæ reducem chiar øi unele lucruri
pe care le fæceam la bisericæ atunci când motivaflia era sæ-L gæsim pe El øi
sæ aducem familia în armonie cu principiile Lui.

Dumnezeu nu Se mulflumeøte pânæ când nu ne oferæ ce e cel mai
bine pentru noi, øi El øtia cæ, având un program atât de încærcat, nu aveam
timp pentru exercifliu fizic. Aøa cæ m-a încurajat sæ încep sæ fac exercifliu
fizic øi sæ nu mai mænânc între mese. Când am fæcut aøa, greutatea mea a
scæzut cu øapte kilograme.     Am început împreunæ cu Sally sæ merg pe jos
øi sæ alerg.

Am mai descoperit cæ timpul nostru era lucrul de care copiii aveau
cea mai mare nevoie. Dar, dintre toate schimbærile, schimbarea care s-a
produs în mine este cea mai evidentæ. Eram fericit, mai puflin iritabil, øi
speranfla cæ viafla de cæsnicie poate fi la fel de romanticæ aøa cum fusese
odatæ, a reînflorit.

A veni deoparte nu înseamnæ doar sæ-fli schimbi domiciliul. Am
început sæ facem schimbæri încæ dinainte de a ne muta, chiar înainte de a
ne gândi la posibilitatea de a ne muta. Dorinflele inimilor noastre au fost
schimbate øi atenflia ne-a fost îndreptatæ în altæ parte. Întreaga direcflie a
vieflii a fost afectatæ când am fæcut schimbæri.

Dacæ locuieøti deja într-un loc liniøtit, pofli face multe lucruri ca sæ ai
parte de beneficiile venirii deoparte, færæ sæ te mufli. Aøa am început noi.
Am început acolo unde locuiam, pe un teren frumos de la flaræ, într-o casæ
mare fæcutæ din bârne. De ce nu am ræmas acolo unde eram? Aveam o
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ipotecæ foarte mare pentru casæ øi, chiar dacæ am renunflat la multe lucruri,
timpul pe care îl petreceam lucrând pentru a achita datoria îmi fura din
timpul pe care trebuia sæ-l petrec cu Dumnezeu, cu Sally øi cu scumpii
mei bæiefli. Una dintre motivafliile principale pentru care ne-am mutat în
Northwest era dorinfla de a avea mai mult timp liber. Lucrul cel mai
important pe care trebuie sæ-l reflinefli este cæ am început acel proces chiar
acolo unde eram øi cæ am avut multe de câøtigat chiar øi înainte de a ne
muta.

Când am început sæ facem lucrurile altfel øi sæ ne restabilim
prioritæflile, am avut parte de o reacflie adversæ din partea prietenilor, a
familiilor øi a membrilor bisericii. Am înfleles cæ oamenii au început sæ
vorbeascæ despre noi pentru cæ le “pæsa” de noi. Nu am înfleles însæ de ce
au început sæ ne trateze diferit. Acum înflelegem cæ, dacæ faci lucruri pe
care societatea nu obiønuieøte sæ le facæ, oamenii se vor comporta cu tine
ca atare. Însæ te doare când prietenii øi familia nu te înfleleg.

Mulfli dintre noi træim înconjurafli de foarte multe lucruri. Øi Sally øi
eu am fæcut acelaøi lucru. Am cælætorit în toatæ lumea øi am stat în
nenumærate case. Ceea ce am væzut acolo întæreøte afirmaflia mea. De
exemplu, am væzut dulapul unei doamne care avea 50 de perechi de
încælflæminte. Un cuplu mi-a dat voie sæ numær atunci când le-am væzut
dulapul. Am numærat 30 de rochii, 39 de bluze, 35 de fuste. Am renunflat
sæ mai numær øi lucrurile soflului dupæ ce am gæsit 49 de cravate. Un tânær
pe care l-am întâlnit avea 25 de perechi de pantofi sport, de firmæ. Într-o
altæ familie, soflul era abonat la 50 de reviste. O familie avea apartamentul
atât de ticsit, încât nu am gæsit nici un loc unde sæ ne punem bagajul sau
sæ ne agæflæm hainele. Oamenii aceøtia au fost atât de impresionafli, încât,
cu lucrurile nefolositore, au fæcut un foc ce a ars douæ zile. Øtiu oameni
care mai fac dependinfle caselor lor, doar pentru a avea loc unde sæ-øi
depoziteze lucrurile. Se spune cæ o familie ar putea sæ træiascæ având
lucrurile pe care le are în plus o altæ familie øi, în anumite cazuri, e adeværat.

Râdem de aceste exemple extreme, dar nu trebuie sæ cæutæm prea
mult ca sæ gæsim lucruri care ne flin legafli. Din fericire, putem schimba
ceva dacæ vrem sæ depunem efort pentru a ne rupe de øablonul pe care ni
l-am creat. Pofli face restructuræri aøa cum am fæcut øi noi. Vei avea parte
de o bucurie care-fli va aduce o nouæ direcflie øi un nou suflu de viaflæ. Te

RESTRUCTURÆRI
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poate conduce sæ locuieøti undeva la flaræ sau chiar în sælbæticie. Este cert
cæ, dacæ faci restructuræri aøa cum vrea Cerul, vei vedea cæ vei merge în
sus, iar lucrurile vieflii acesteia îøi vor pierde însemnætatea. Rugæciunea øi
dorinfla mea este ca sæ ai parte de experienfla aceasta. Vreau sæ væ
împærtæøesc o poezie care ilustreazæ, probabil, ceea ce vreau sæ spun mai
bine decât am fæcut-o eu.

Lucruri! Lucruri! Lucruri!
Pe masæ, pe podea,
Dosite dupæ uøæ;
Pe rafturi øi pe scaune
Aøezate periculos pe scæri.
Birouri ticsite øi dulapuri pline,
Cutii împachetate øi cutii ræsturnate:
Græmezi oriunde mergi,
Potop de
Lucruri! Lucruri! Lucruri!

Lucruri! Lucruri! Lucruri!
Lucruri de valoare, lucruri de nimic,
Neatinse sau sfærâmate,
Vechi sau tocmai cumpærate,
Lucruri de bazar øi piese unicat,
Lucruri pe care le mai flii,
Lucruri pe care le arunci.
De la pivniflæ la pod,
Aceeaøi priveliøte înghesuitæ
De lucruri! Lucruri! Lucruri!

Lucruri! Lucruri! Lucruri!
Lucruri ce-fli ræpesc din timp.
Øi te priveazæ de sublimul vieflii,
Lucruri care dorm sub praf,
Ruginind sau putezind.
Unele îngheaflæ, altele se topesc,
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Iar altele poartæ patimi.
Lucruri care ne înøealæ sau ne iau peste picior
Øi ne omoaræ încet
În timp ce noi rânjim la
Lucruri! Lucruri! Lucruri!

Lucruri! Lucruri! Lucruri!
Ajunge cât am fost dus de nas
Øi condus de regulile lor.
Vreau sæ tai færæ milæ
Tentaculele care m-au înæbuøit.
Largæ øi curatæ øi seninæ
Sæ-mi fie casa golitæ de
Lucruri! Lucruri! Lucruri!

RESTRUCTURÆRI
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CAPITOLUL 3

MULfiIMI LA MUNTE

Poporul meu va locui în locuinfla pæcii, în case færæ grijæ
øi în adæposturi liniøtite (Isaia 32:18).

Eu øi Sally ne-am petrecut viafla în mijlocul mulflimii – nu în oraøe
mari, ci în locuri în care presiunea societæflii moderne apæsa asupra noastræ.
Chiar øi atunci când ne-am mutat din oraø pe o proprietate de patruzeci de
acri, eram încæ în mijlocul unei mulflimi. A locui în oraø înseamnæ a fi
supus unor presiuni øi îngrijoræri care pot sæ te doboare. E ca øi cum ai
mai cæra o povaræ. Cineva poate însæ sæ træiascæ într-o suburbie sau chiar
la flaræ øi totuøi sæ aibæ un stil de viaflæ ca al celor de la oraø.

Mulflimile pot însemna mai mult decât oameni. Pot exista o mulflime
de îndatoriri, de slujbe, de responsabilitæfli, de obligaflii, de aøteptæri, de
datorii sau poate chiar mulflimea vieflii complexe pe care noi am adoptat-o.
Este greu sæ træieøti în oraø o viaflæ de oræøean. Însæ este ceva øi mai ræu
decât aceasta: sæ træieøti un stil de viaflæ de oraø la flaræ, unde nu ai acces
uøor la magazine øi diverse servicii.

Øtim asta pentru cæ am încercat øi nu a mers. Dintre toate lucrurile
pe care viafla modernæ le impune, lucrul cu care ne luptæm cel mai mult
este pierderea timpului, iar timpul, bunul cel mai de prefl, este øi cel mai
limitat. Viafla la flaræ te înrobeøte mai mult decât cea petrecutæ la oraø.
Simfli, aøa cum am simflit øi noi, cæ timpul te preseazæ? Niciodatæ nu aveam
destul timp sæ facem lucrurile pe care doream sæ le facem. Nu aveam timp
sæ facem nici mæcar lucrurile care trebuiau fæcute. Un alt domeniu în care
se cunoøtea lipsa aceasta de timp era timpul petrecut cu Dumnezeu, timpul
petrecut unul cu altul øi timpul petrecut cu întreaga familie.

Ne-am mutat la munte pentru a scæpa de presiunea timpului însæ,
dacæ ne-am fi gândit mai bine øi am fi fost precaufli, nu ar fi fost nevoie sæ
acflionæm aøa. Væ amintifli cæ ne-am mutat la munte nu pentru cæ am fi
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avut un plan bine pus la punct cu privire la ceea ce urma sæ facem, ci
tocmai pentru cæ nu aveam. Nu existau cærfli, ca cea pe care o ai acum în
mâini, care sæ ne spunæ experienfla altora. Aøa cæ planurile noastre erau în
întuneric. Domnul a fost bun cu noi øi totul a mers bine. Nu vreau sæ
spun cæ, pentru a reuøi în viafla creøtinæ, trebuie sæ urmafli exemplul
nostru. Fiecare trebuie sæ descopere cum poate sæ vinæ deoparte în
prezenfla lui Dumnezeu, dacæ vrea sæ fie un creøtin adeværat, nu doar
cu numele.

Este foarte greu sæ înflelegi pe deplin dacæ nu ai experimentat
niciodatæ, dar aici, în munfli, în aceastæ vale americanæ sælbaticæ, neîntinatæ
de om, oriunde priveøti nu vezi decât frumusefli – nici o reclamæ, nici un
semafor, nici trafic, nici urmæ de cabluri pentru curentul electric, nici
telefoane. Aici, când mergi la plimbare, mai cæ te petreci pe drum cu
ursul sau cu un elan, ca øi când aceøtia ar fi persoane. O plimbare în parc
(Parcul Naflional Glacier) înseamnæ cu totul altceva. În loc de gazon bine
îngrijit øi de leagæne, pofli vedea lei, elani, capre negre, chiar øi polifagi øi
râøi.

În loc sæ ne oprim copiii sæ se joace cu guma de mestecat sau sæ
calce pe o gumæ aruncatæ de cineva, putem sæ-i læsæm sæ se aplece øi sæ
bea din pârâie øi izvoare. Ne aøteptau aventuri nelimitate care cer doar sæ
pæøeøti øi sæ le experimentezi plecând în drumeflii, mergând cu canoea sau
urcând pe munte. Este un loc de joacæ în care copiii nu se plictisesc,
deoarece gæsesc mereu ceva nou øi diferit.

Majoritatea væii, cred cæ în jur de 98%, este, într-un fel sau altul,
proprietatea guvernului, øi nu se pot face construcflii care sæ distrugæ valea
sau sæ o suprapopuleze, astfel încât noi sæ fim constrânøi sæ ne mutæm.
Aici, liniøtea este ceva tangibil – nici un fel de grabæ, nici un fel de
presiune, nici stres. Am gæsit un fel de Eden, locul în care puteam sæ
venim deoparte.

În Wisconsin, prea mulfli prieteni, membri ai familiei øi membri ai
bisericii aveau aøteptæri de la noi, aøa cæ aceasta ar fi îngreunat foarte
mult calea pe care noi am ales sæ mergem. Am hotærât cæ nu putem locui
acolo. Problema cea mai mare era cæ viziunea noastræ, aøteptærile noastre,
visul cu privire la viafla noastræ erau diferite de ceea ce gândeau ei. Dacæ
vrei sæ adopfli o viziune diferitæ de ceea ce este normal pentru societate,
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vei fi înfleles greøit chiar øi de oamenii care au cele mai bune intenflii. Pânæ
acum poate cæ ai avut o anumitæ atitudine faflæ de un prieten, faflæ de un
membru al familiei care a adoptat anumite idei ce contrasteazæ cu actuala
culturæ. Dacæ este neînfleles, puterea lui Hristos întâmpinæ lipsa lor de
înflelegere cu înflelegere øi dragoste.

Edenul tæu poate sæ nu fie un loc în munfli. Poate cæ nu-fli plac frigul
øi zæpada. Dacæ este aøa, atunci fæ ceea ce-fli place. Locul în care tu pofli
veni deoparte poate fi Golful Mexic, sau poate cæ-fli plac fermele din
câmpiile din Midwestern sau poate o casæ liniøtitæ în Kansas este idealul
tæu. Nu este nimic ræu în toate aceste locuri. Ceea ce conteazæ este sæ ai un
loc care se potriveøte cu ceea ce vrei øi eøti tu. Scopul unui astfel de loc
este sæ te ajute sæ scapi de cei care se amestecæ în treburile tale, dacæ
aceasta este o problemæ pentru tine, sæ reduci toate activitæflile la minimum
pentru a-fli ræscumpæra timpul øi a acorda timp lucrurilor care conteazæ
cel mai mult pentru tine.

Sally øi cu mine am ales muntele øi poate cæ acesta este cel mai
potrivit simbol. Muntele a fost asociat întotdeauna cu a scæpa de societate
øi de responsabilitæflile de zi cu zi. De-a lungul istoriei, mulfli dintre cei
care au mers la munte aveau nevoie de un loc de scæpare, unde sæ nu mai
fie persecutafli datoritæ crezurilor religioase sau unde sæ scape de pedeapsa
pentru fapte ilegale. Munflii oferæ un sanctuar. În lumea modernæ, oamenii
de felul acesta s-au schimbat. În timp ce mai sunt încæ tot douæ categorii
de persoane care merg la munte, ele sunt alcætuite din oameni care vin
pentru cæ simt cæ doar aici pot sæ umple golurile sufletului lor, øi cei care
vin ocazional pentru a cuceri sælbæticia.

Cei care vin pentru cæ vor sæ se regæseascæ, printre care mæ numær øi
eu, practicæ acelaøi fel de activitæfli ca øi cei care vin sæ cucereascæ, însæ
filosofia de viaflæ din spatele acestor acfliuni este cu totul diferitæ. Cei care
vin doar sæ cucereascæ væd dificultæflile øi luptele vieflii, ca un prefl care
trebuie plætit pentru a atinge scopul: acela de a ajunge în vârf. Problema
nu e dorinfla lor, ci faptul cæ acesta îi priveazæ de ocaziile de a se bucura
de dificultæflile pe care le întâmpinæ.

Gândifli-væ puflin la acest lucru! Ori de câte ori ne aducem aminte de
experienflele din anii de început, chiar øi de experienfle mai timpurii care
nu s-au estompat, nu ne amintim oare de ocaziile în care am învins
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dificultæflile mari sau dezavantajele care pæreau de neînvins? Øi nu sunt
oare cei care au stat de partea noastræ în acele momente grele, cei care au
fost cu noi prin focurile încercærilor, cei care ne sunt cei mai dragi? Dacæ
este aøa øi pentru voi, atunci putem afirma cæ asemenea situaflii sunt, prin
ele însele, terenul cel mai bogat øi mai fertil pentru a cultiva un caracter
creøtin. În felul acesta gândesc eu.

Pare simplu, dar efectul pe care aceste douæ filosofii îl au asupra
vieflii se poate vedea cu uøurinflæ la cei care le deflin. Mulfli care øi-au luat
numele lui Hristos doresc sæ ajungæ, în cele din urmæ, pe vârf, dar nu
cautæ circumstanflele sau situafliile care cer sacrificiu de sine sau dezvoltarea
caracterului lor. Ei evitæ cât pot de mult øi, dacæ aceste situaflii nu pot fi
evitate, merg anevoie, astfel încât îi fac pe cei care îi înconjoaræ sæ doreascæ
sæ fie într-un mediu mai liniøtit.

Oriunde merg, oamenii aderæ la ideea de a se muta în sælbæticie.
Reacflia creøtinilor sau necreøtinilor, americanilor sau stræinilor, aratæ o
dorinflæ existentæ øi recunoscutæ, iar cel ce se gândeøte se întreabæ: “De
ce?” De ce are natura o atât de mare putere asupra noastræ, deøi atâtea
generaflii au locuit la oraø?

Cei care cu crescut un animal sælbatic pot ræspunde cu uøurinflæ acestei
întrebæri: în fiecare viaflæ creatæ existæ ceva ce ræspunde într-o mæsuræ,
mai mare sau mai micæ, chemærii spre sælbæticie. Creatorul ne-a creat
pentru a træi acest stil de viaflæ. Dumnezeu a fæcut o grædinæ în Eden øi
acolo i-a aøezat pe bærbatul øi pe femeia pe care i-a creat. Este dreptul
cæpætat la naøtere, o parte din noi, care alcætuieøte esenfla creaturii umane.
Dacæ vrem sæ gæsim satisfacflie øi fericirea adeværatæ, atunci le putem gæsi
într-un mediu asemænætor cu cel în care i-a aøezat Dumnezeu pe primii
noøtri pærinfli.

Nu sunt un visætor care crede cæ tofli pot sæ pæræseascæ lumea øi sæ
træiascæ în munfli cu Dumnezeu. Îmi dau seama cæ societatea modernæ are
øi avantaje, øi dezavantaje. Scriu aceastæ carte din perspectiva a ceea ce
cere “lumea adeværatæ” de la noi øi de la familiile noastre. Am ales sæ
scriu øi pentru faptul cæ eu cred cæ nici mæcar o familie dintr-o sutæ nu are
beneficii spirituale, emoflionale øi fizice datoritæ viefluirii în oraø. Aceasta
nu înseamnæ cæ locuitorii oraøelor sunt ræi, ci faptul cæ locuiesc într-un
loc care nu este favorabil dezvoltærii unui caracter creøtin. În zonele urbane
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supraaglomerate, este aproape imposibil sæ evifli ispita imaginilor obscene,
a muzicii neadecvate øi poluare fonicæ subtilæ, care te fac sæ nu auzi vocea
blândæ a lui Dumnezeu.

Mæ concentrez acum asupra acestui subiect, deoarece, pentru a fi
recunoscut ca fiu al lui Dumnezeu, trebuie sæ ai un caracter ca al Lui.
Caracterul este cel care se observæ prima datæ øi, dacæ ræspundem chemærii
sælbæticiei într-un fel în care sæ ne aducæ beneficii pe termen lung, atunci
trebuie sæ punem mai presus de toate formarea caracterului. Aceasta nu
înseamnæ cæ trebuie sæ fim perfecfli în felul în care noi, fiinflele umane,
tindem sæ gândim. Trebuie sæ ne amintim cæ, în momentul în care am
venit la Dumnezeu øi Îi predæm Lui toate dorinflele, toate planurile øi
înflelepciunea noastræ, dacæ ne cerem iertare pentru pæcatele noastre, atunci
El nu numai cæ ne iartæ pæcatele, ci ne dæ øi haina îndreptæflirii lui Hristos,
astfel încât lumea sæ poatæ vedea frumuseflea lui Isus øi a vieflii Sale.
Dumnezeu vrea ca, având haina aceasta, sæ creøtem în viefluirea creøtinæ
în timp ce ne luptæm cu greøelile øi cu defectele noastre atunci când ne
spune El. Astfel suntem considerafli ca fiind sfinfli øi færæ vinæ în timp ce
pæcatele sunt îndepærtate. Atâta timp cât consimflim sæ ræmânem în El,
cooperæm cu El øi îi predæm Lui fiecare lucru pe care ni-l cere, suntem
copiii Lui, fiind sfinfli în ochii Cerului. Aøadar, când ascultæm “chemarea
sælbæticiei”, trebuie sæ ne amintim cæ este o chemare la dezvoltarea
caracterului, la o predare totalæ, la sfinflenie øi nu la o reformæ nouæ,
cunoscutæ sub numele de “viefluire la flaræ”. Chemarea la sælbæticie este
una dintre metodele simple ale lui Dumnezeu øi una dintre uneltele pentru
a ajunge la inima omului øi a-l atrage la Sine pentru a fi transformat.

Cel care a ales sæ træiascæ în sælbæticie este supus, fie cæ vrea, fie cæ
nu vrea, schimbærii. Am væzut lucrul acesta în tofli oamenii, religioøi sau
nereligioøi. Când oamenii se mutæ sau merg în sælbæticie pentru un timp,
descoperæ cæ simflurile lor, care au fost tocite de viafla de la oraø, revin la
viaflæ. Acest lucru se întâmplæ mai ales cu auzul. Mintea se adapteazæ
când este bombardatæ constant cu zgomotul de fond de care are parte
viafla modernæ. Odatæ ce zgomotele au încetat, auzul se întoarce. Lucrurile
pe care nu le-au observat niciodatæ, capætæ semnificaflie. Clipocitul
pârâiaøului sau foønetul frunzelor se aude, dintr-o datæ, tare, øi astfel pofli
auzi mult mai uøor vocea lui Dumnezeu.
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Atunci când începi sæ auzi, ai parte de provocæri noi pe care nu le-ai
mai avut. Dacæ te-ai obiønuit sæ nu fii pe aceeaøi lungime de undæ cu El,
atunci nu e nici o problemæ dacæ nu-L asculfli. Dar, când pofli auzi clar
vocea Lui øi când calea Sa se intersecteazæ cu voinfla ta, vei descoperi cæ
lupfli în cea mai crâncenæ bætælie în care ai luptat vreodatæ. Asta înseamnæ
cæ transformarea caracterului, lucrul la care te-a chemat Dumnezeu, a
început sæ aibæ loc. Am væzut familii care s-au mutat øi au descoperit cæ
lucrarea aceasta este atât de dificilæ datoritæ faptului cæ øi-au consumat
energia cu alte lucruri care pæreau urgente, cum ar fi construirea unei
case. Atât de mulfli se concentreazæ asupra viefluirii la flaræ øi fac din a
locui la flaræ un punct de mântuire. Fæcând aøa nu numai cæ îi mint pe alflii
dar, øi mai ræu, se mint pe ei înøiøi, deoarece cred cæ au intrat pe cærarea
vieflii, în timp ce inimile lor au ræmas atât de insensibile la vocea lui
Dumnezeu, ca øi cum nu ar fi locuit niciodatæ în sælbæticie.

Oamenii care au o viaflæ împlinitæ la flaræ aflæ, curând sau mai târziu,
cæ munca poate fi o bucurie. Cu cât descoperæ mai repede acest lucru, cu
atât vor avea parte de fericire mai repede. Viafla din sælbæticie nu înseamnæ
nimic dacæ nu ar fi munca. Fiecare muncæ, øi mæ refer acum la munca
fizicæ, este mai greu de fæcut în sælbæticie decât în locurile civilizate. Dacæ
vrei sæ faci grædinærit în oraø, ai nevoie de pæmânt. În zonele suburbane,
vei avea nevoie de un gard pentru a nu permite iepurilor sau cæprioarelor
sæ-fli strice recolta. La flaræ, gardul tæu va proteja terenul de turme de
cæprioare, ratoni, sconcøi øi o græmadæ de alte creaturi. Însæ în sælbæticie
avem toate acestea plus elani øi urøi.

Unui urs i-au plæcut atât de mult morcovii lui Sally øi, politicos fiind,
ne læsa o græmadæ de frunze atunci când se oprea prin grædina noastræ
sæ-øi ia prânzul. Nu e uøor sæ descurajezi un urs. Un reprezentant de la
serviciul forestier a venit cu o puøcæ øi, împreunæ, ne-am urcat pe seræ sæ-l
aøteptæm pe oaspetele nostru neinvitat la cinæ. Pædurarul a aøteptat pânæ când
ursul a særit peste gard øi s-a aøezat sæ se bucure de masæ, apoi a tras cu puøca.

Ursul aproape cæ a særit din propria-i blanæ. Vorbim despre reacflii
ciudate. Nu s-a mai chinuit sæ saræ peste gard, ci l-a lovit ca øi un berbece,
dærâmând o bunæ parte din el, øi a fugit în pædure. Am studiat gardul øi am
realizat cæ soluflia a adus la fel de multe rele ca øi problema în sine øi a fost
cel puflin la fel de costisitoare. Aøa stau lucrurile în sælbæticie. Nimic nu
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este atât de simplu sau atât de uøor aøa cum ai spera sæ fie. În timp ce
priveam din nou la gardul dærâmat, ursul a ieøit din pædure, întorcându-se
la grædinæ pentru a lua mai mulfli morcovi.

Viafla din sælbæticie îfli oferæ posibilitatea sæ gæseøti partea hazlie a
lucrurilor în fiecare situaflie øi sæ râzi de probleme øi de tine însufli. Vei
descoperi cæ toate lucrurile care aduc probleme în lumea modernæ au
decæzut. Ne îngrijoræm cu privire la slujbæ, taxe, sænætate, copii øi educaflia
lor, cei cu care se asociazæ øi influenfla lor. Însæ Dumnezeu spune: “Nu væ
îngrijorafli de viafla voastræ, gândindu-væ ce vefli mânca sau ce vefli bea;
nici de trupul vostru, gândindu-væ cu ce væ vefli îmbræca. Oare nu este
viafla mai mult decât hrana, øi trupul mai mult decât îmbræcæmintea?
Uitafli-væ la pæsærile cerului: ele nici nu seamænæ, nici nu seceræ øi nici nu
strâng nimic în grânare; øi totuøi Tatæl vostru cel ceresc le hræneøte. Oare
nu suntefli voi cu mult mai de prefl decât ele? Øi apoi, cine dintre voi, chiar
îngrijorându-se, poate sæ adauge mæcar un cot la înælflimea lui? Øi de ce væ
îngrijorafli de îmbræcæminte? Uitafli-væ cu bægare de seamæ cum cresc crinii
de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu fles; øi totuøi væ spun cæ nici chiar
Solomon, în toatæ slava lui, nu s-a îmbræcat ca unul din ei. Aøa cæ, dacæ
astfel îmbracæ Dumnezeu iarba de pe câmp, care astæzi este, dar mâine va
fi aruncatæ în cuptor, nu væ v-a îmbræca El cu mai mult pe voi, puflini
credincioøilor?” (Matei 6:25-30)

Aceasta este problema centralæ atunci când e vorba de venirea
deoparte, oriunde ne-am hotærât sæ locuim. Vom înceta sæ ne desfæøuræm
viafla dupæ cum vrem noi øi sæ o controlæm tot timpul? Vom înceta sæ ne
încredem în propria înflelepciune? A înceta sæ te încrezi în propria
înflelepciune este primul pas practic pe care trebuie sæ-l facem atunci când
începem sæ mergem cu Hristos, pentru cæ, odatæ ce am descoperit cæ ideile
noastre øi modul în care gândim nu sunt demne de încredere, atunci ne
gæsim în locul în care Dumnezeu poate sæ ne ajute øi sæ ne instruiascæ aøa
cum nu a fæcut-o niciodatæ.

Când am venit în munfli, credeam cæ mæ încred în Dumnezeu. Dupæ
toate acestea, de ce am acceptat sæ mæ las cælæuzit de El øi sæ vin deoparte?
Am învæflat curând cæ mæ încredeam în cæile mele øi în înflelepciunea mea.
Domnul, în bunætatea Sa, m-a înscris la øcoala din sælbæticie unde am
învæflat lucrurile pe care El dorea sæ mæ învefle. Dacæ am putea sæ-L auzim
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pe Dumnezeu descriindu-ne, atunci am auzi: “O, puflin credincioøilor!”
Târziu am înfleles cæ toate dificultæflile pe care le întâmpin sunt spre binele
meu. Pânæ atunci, ori de câte ori veneau necazuri, nu puteam decât sæ sper
cæ suntem pe calea cea bunæ. Mæ gândeam în sinea mea la toate aceste
lucruri øi mæ întrebam: De ce, Doamne, de ce?

MULfiIMI LA MUNTE
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CAPITOLUL 4

DE CE EU, DOAMNE?
Vefli fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care-l întâlneøte un urs øi care,

când ajunge acasæ, îøi reazæmæ mâna pe zid,
øi-l muøcæ un øarpe. (Amos 5:19)

Când eu øi Sally ne-am hotærât sæ ne mutæm în North Fork, am luat
aceastæ hotærâre din cauzæ cæ aceastæ sælbæticie abunda în bogæflii, nefiind
foarte vestitæ, pericol în care se aflæ astæzi Vail, Colorado sau Jackson
Hole, Wyoming. Într-adevær, când am început sæ cæutæm un teren pe care
sæ-l cumpæræm, exista doar o proprietate privatæ de vânzare, care s-a vândut
înainte sæ pot lua legætura cu proprietarul. Eram descurajat pentru cæ
descoperisem, în sfârøit, locul în care am fi dorit sæ ne mutæm, loc care ne
plæcuse mai mult decât oricare altul, iar acum, se vânduse. M-am rugat,
dar nu am primit nici un ræspuns miraculos. M-am simflit îndemnat sæ
merg în josul væii, øtiind cæ El ne va conduce. În timp ce mergeam pe
drumul accidentat North Fork, cætre capætul væii, m-am surprins ascultând
de un impuls care-mi spunea sæ intru pe un drum murdar care, ca mii de
alte drumuri forestiere, pærea cæ intræ în pædure øi nu duce nicæieri. Însæ
drumul m-a dus la o casæ micæ din grinzi, care stætea singuræ în mijlocul
unui câmp plin de buruieni. Am zærit un om plinufl, bine fæcut, cosind
acele buruieni. Se vedea cæ aparfline sælbæticiei øi cæ avea ceva ani.

Ei bine, m-am gândit, nu am nimic de pierdut. Îi voi spune ce caut,
sæ væd dacæ øtie ceva. Domnul m-a ascultat cu atenflie în timp ce i-am
înøirat lista – sæ aibæ atâtea hectare, apæ pentru cel puflin un an, un izvor,
øi, dacæ e posibil, o proprietate care are în vecinætate pæmântul statului
pentru ca sæ nu se construiascæ nimic împrejur. Dupæ ce am terminat,
omul a spus calm: “Îfli voi vinde proprietatea mea”.

“Ce?” am îngæimat eu. Omul a început sæ-mi arate terenul sæu care
nu avea decât douæ hectare pe care se afla o casæ micæ, din bârne, ce abia
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fusese construitæ. Nu are atâflia acri câfli dorim noi øi cabana e micuflæ,
mi-am spus. Este însæ un experiment pentru noi. Ar trebui sæ fim în stare
sæ supraviefluim, mæcar câfliva ani, în aceastæ casæ, am spus, în timp ce el
îøi continua turul. Mi-a arætat pârâul øi mi-a dat un pahar invitându-mæ sæ
beau din el. Øtiam cæ nu trebuie sæ beau dintr-o sursæ care nu are aprobare
øi am ezitat, însæ el a luat paharul din mâna mea øi a bæut din el. Apoi mi-a
arætat cisterna din pârâu, care asigura apa în casæ. Nu øtiu dacæ a vrut sæ
mæ impresioneze, însæ a reuøit. L-am întrebat despre izvor øi m-a dus la
un izvor care curgea cu o sutæ de litri pe minut de la o înælflime care putea
asigura apæ prin cædere. “Nu am folosit-o niciodatæ”, a spus el, “dar se
poate pune o instalaflie”. Proprietatea se învecina cu pæmânturile serviciului
forestier øi oferea o panoramæ atât a munflilor din Canada cât øi a Parcului
Naflional Glacier.

Omul mi-a vândut proprietatea chiar dacæ avea doar douæ hectare øi
chiar dacæ nu a coborât preflul atât cât aø fi vrut eu – øi pot sæ væ spun cæ
øtiu sæ negociez foarte bine. Cabana era cel mai prost lucru pe care l-am
cumpærat vreodatæ. Øi totuøi iatæ-mæ semnând contractul. Nu pofli stabili
un prefl pentru vise.

Era luna octombrie când familia mea s-a mutat în cabanæ øi când am
început o nouæ viaflæ în Montana. În acest stat, deoarece se aflæ la înælflime,
era început de iarnæ. Nu aveam suficiente lemne pentru a face cælduræ în
casæ pe tot parcursul iernii. Prima iarnæ petrecutæ acolo m-a gæsit mergând
prin pædure øi cæutând lemne. Mi-ar plæcea sæ mæ fi væzut. Alegeam cu
atenflie câte un copac øi îl tæiam. Cu un trosnet, ultimele fibre care mai
flineau copacul în picioare se rupeau, øi bætrânul gigant, pur øi simplu,
dispærea. Îmi amintesc cum mæ uitam în timp ce întregul trunchi dispærea
în stratul de zæpadæ de aproape un metru grosime. Trebuia, pur øi simplu,
sæ sap un øanfl înainte de a putea avea destulæ vizibilitate pentru a tæia
copacul. Apoi, trebuia sæ scot bucæflile de trunchi de copac din gaura care
se formase atunci când copacul cæzuse, øi sæ le rostogolesc pânæ la sania
pe care o trægeam pânæ acasæ. Puteam sæ iau câte trei bucæfli de trunchi.
Asta nu înseamnæ însæ cæ v-am descris problemele pe care le presupunea
aceastæ muncæ.

În timp ce rostogoleam fiecare bucatæ grea cætre sanie, se aduna atât
de multæ zæpadæ pe bucæflile de lemn de parcæ aø fi vrut sæ construiesc un
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om de zæpadæ, nu o græmadæ de lemne. Zæpada era atât de multæ, încât
de-abia le mai rostogoleam. Când ajungeam, în cele din urmæ, la sanie,
trebuia sæ curæfl de zæpadæ fiecare bucatæ înainte de a o urca pe sanie. În
ciuda muncii pe care a trebuit sæ o depun, atunci când m-am întors acasæ
cu prima încærcæturæ, zâmbeam.

Din nefericire, triumful nu a durat prea mult, deoarece mi-am dat
seama cæ trebuia sæ trag aceastæ încærcæturæ în josul unei væi abrupte.
Încærcætura s-a izbit în spatele saniei mele, împingându-mæ într-o parte,
ca øi când ar vrea sæ mæ doboare. Impactul a fæcut ca încærcætura sæ piardæ
din elan øi sæ meargæ puflin înapoi. M-am uitat peste umær doar ca sæ
descopær cæ se îndrepta încæ o datæ cu vitezæ cætre mine. Mersesem doar
câfliva metri când am fost lovit din nou atât de ræu, încât aproape cæ am
pierdut controlul asupra saniei. Ce lecflie practicæ de fizicæ am învæflat atunci
când am væzut modul în care forfla saniei øi a încærcæturii erau în opoziflie.

Cærarea cætre casæ s-a transformat într-un øir lung de “S”-uri în timp
ce partea din spate mergea înainte øi se ducea înapoi la fiecare impact.
Dupæ câteva încærcæturi, cærarea se bætætorise atât de bine, iar suprafafla
era atât de bine bræzdatæ în zæpada de un metru, încât pærea cæ e o maøinæ
mare pe un drum forestier – cu fiecare cursæ mergea din ce în ce mai
repede. Toate acestea au avut øi o parte bunæ. Am reuøit sæ fac un derdeluø
pentru copii, deøi nu au putut sæ foloseascæ decât a doua jumætate – era
prea departe sæ porneascæ din vârf.

Vecinii cei mai apropiafli erau o familie care se numea Bernhardt.
Domnul Bernhardt locuise mulfli ani în munfli øi øtia sæ facæ tot ceea ce era
nevoie pentru a supravieflui. Cei trei bæiefli crescuseræ øi, împreunæ, au
format o companie care construia multe case frumoase pe aceastæ vale.
Eu tocmai venisem de la oraø øi trebuia sæ întreb pe cineva tot felul de
lucruri. Aøa cæ, dacæ nu înflelegeam sistemul de apæ, îi întrebam pe cei din
familia Bernhardt. Dacæ la o anumitæ reparaflie aveam nevoie de o unealtæ
mai puflin obiønuitæ, i-o ceream familiei Bernhardt. Uræsc omul naiv, chiar
bætut în cap, care nu avea nici un folos øi care s-a mutat pe Valea North
Fork acum câfliva ani. Întotdeauna am fost ajutat, dar existæ o independenflæ
feroce printre rezidenflii acestei væi øi, pæstrându-øi filosofia, m-au ajutat
doar în ceea ce priveøte împrumutul uneltelor øi ideilor despre cum sæ mæ
ajut singur.
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Când tæiam copaci iarna, nu aveam îndemânarea pe care ar fi trebuit
sæ o am, astfel cæ am ræmas cu drujba înflepenitæ într-un copac mare øi
bætrân. La timpul acela uram sæ-i mai întreb pe cei din familia Bernardt
pentru cæ mæ tachinau, fæcându-mæ sæ mæ simt un om stupid de la oraø.
Întotdeauna când ieøeam de la ei eram cu o jumætate de metru mai scund
decât atunci când intram. Dafli-mi voie sæ væ spun cæ era destul de greu
când mândria mea era atinsæ. Aøa cæ am încercat sæ scot drujba cu o panæ,
dar copacul era atât de mare încât pana nu a putut sæ o miøte øi, în final,
dupæ ce am depus efort inutil, mi-am dat seama cæ trebuie sæ vizitez iar
familia Bernhardt.

În timp ce-mi târam picioarele prin zæpadæ cætre casa lor, nu puteam
sæ nu mæ gândesc la vizitele anterioare øi la ceea ce-mi putea oferi aceastæ
vizitæ. Iarna, locuitorii din Valea North Fork stau în jurul mesei lângæ
sobæ, spunând poveøti øi bârfind, aøteptând ca iarna sæ se sfârøeascæ. Nu-mi
plæcea sæ recunosc, dar øtiam cæ în acea iarnæ se bârfea foarte mult pe
seama familiei mele. Se pærea cæ nu ne dædeau prea multe øanse sæ
supraviefluim acolo. Unii spuneau cæ nu o sæ rezistæm mai mult de un an.

“Intræ, Jim”, s-a auzit o voce din interiorul casei, înainte ca sæ apuc
sæ ciocænesc la uøæ. Am intrat øi i-am væzut pe cei patru bærbafli în jurul
mesei, în timp ce lemnele trosneau în soba din spatele lor. Ne-am salutat;
au început cu toflii sæ chicoteascæ atunci când Bob a întrebat: “Ei, bine, ce
mai e ræu de data asta?”

“Vi s-a întâmplat sæ ræmânefli cu drujba înflepenitæ în trunchiul unui
copac?” am întrebat, încercând sæ dau impresia cæ nu s-a întâmplat nimic.

Râsete au izbucnit ca un vulcan. “Ai auzit de panæ, domnule de la
oraø?” a venit primul comentariu printre hohote de râs.

Am zâmbit, încercând sæ râd, dar umorul meu era superficial. “Da,
am auzit de pene øi am încercat sæ le folosesc ca sæ scot drujba, însæ
copacul acesta este prea mare. Aø vrea sæ-mi împrumutafli drujba voastræ
ca sæ o pot scoate pe a mea.”

Bob, binevoitor, mi-a împrumutat drujba, însæ Walter a avut ultimul
cuvânt, în timp ce mæ îndepærtam: “Se va întoarce în mai puflin de o oræ,
atunci când va înflepeni øi drujba aceasta.”

M-am întors la copac, øtiind cæ evenimentul va fi spus în toatæ valea,
fiind transformat de fiecare datæ, pânæ când se va auzi cæ am reuøit sæ
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înflepenesc zece feræstraie în timp ce am folosit câte o panæ pentru fiecare
cræpæturæ. Adeværul este cæ am reuøit sæ eliberez drujba în câteva minute,
iar asta nu avea sæ fie subiectul bârfei.

Când ne-am vândut casa din Wisconsin øi ne-am mutat în sælbæticie,
am cheltuit øi ultimul cent pentru a cumpæra proprietatea øi pentru a ne
muta pe ea. Ne-am mutat în sælbæticie, însæ restructurærile pe care le-am
fæcut au avut un prefl, deoarece trebuia sæ cheltuim numai 6.000 de dolari
pe an. Asta însemna cæ puteam træi færæ serviciu trei ani. Era tot ceea ce
aveam ca sæ începem experienfla din sælbæticie. Încercærile øi problemele
pe care le-am înfruntat, deøi obiønuite, au fost dintre cele mai grele pe
care le-am træit vreodatæ. Aveam o cabanæ øi un camion cumpærate la
mâna a doua. Au existat de la început probleme pe care nu le-am prevæzut.
Camionul s-a stricat, bazinul cu propan s-a fisurat øi am pierdut tot
combustibilul, imediat dupæ ce am umplut rezervorul. Iarna a fost grea.
Izvorul din care luam apæ a început sæ înghefle. Aceasta m-a obligat sæ
merg la familia Bernhardt, care mi-a dat niøte balofli de paie pentru a izola
izvorul. Însæ tot a îngheflat. Aøa a început o bætælie aprigæ, dar pierdutæ,
împotriva gheflii. Mergeam iar øi iar sæ sparg gheafla. A trebuit sæ fac lucrul
acesta de nenumærate ori. În cele din urmæ, am început sæ mæ trezesc la
fiecare oræ din noapte øi sæ cobor panta abruptæ, acoperitæ cu zæpadæ, pe
întuneric (pe atunci încæ îmi era fricæ de întuneric) ca sæ sparg gheafla încercând
sæ adun apæ în cisternæ. Dar s-a dovedit a nu fi de nici un folos aøa cæ trebuia
sæ merg cel puflin o datæ pe zi la familia Bernhardt pentru a aduce apæ.

Când, în cele din urmæ, am reuøit sæ rezolv problema apei, am început
sæ lucrez la sistemul de apæ caldæ. Nu pusesem niciodatæ o instalaflie, dar
væzusem în cærfli instrucfliuni despre cum funcflioneazæ astfel de sisteme.
Aøa cæ am luat flevi de cupru øi m-am apucat de treabæ. Principiul care stæ
în spatele unor astfel de proiecte este cel al unui circuit închis. Un sistem
de transmitere merge dacæ ai un rezervor de apæ caldæ, care are gura de
ieøire prin partea de jos. Apa trece prin sobæ øi se încælzeøte, în timp ce
curge pe fleavæ. Apa caldæ se întoarce în rezervor printr-o altæ fleavæ, øi
astfel pofli avea apæ caldæ. Vorbind, în mod practic, sistemul este mult
mai complicat. Ai nevoie de o guræ de ieøire adecvatæ, pentru ca apa sæ se
încælzeascæ, øi de o pompæ de aer. Am fæcut schifla øi, seara, am asamblat
totul. Eram atât de încântat, încât am dat drumul la apæ caldæ. Væ putefli
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închipui cum mæ simfleam? Un simflæmânt de împlinire, mândria spiritului
de inventivitate øi o încredere în sine au umplut inima mea. Ei bine, ceea
ce s-a întâmplat, seamænæ cu ceea ce vezi la fântânile arteziene din oraø.
Apæ ræspândindu-se în toate direcfliile. Sudasem flevile în treisprezece locuri
øi pe la douæsprezece dintre ele se scurgea apæ. Întotdeauna m-am luptat
cu mine atunci când lucrurile merg ræu, iar aceasta era una dintre acele
întâmplæri care pun la încercare ræbdarea omului care are cea mai bunæ
stæpânire de sine. “Opreøte-o, opreøte-o!” am strigat la Sally, ca øi când ar
fi fost vina ei. Am studiat apoi îmbinærile flevilor care aveau scurgeri øi
bæltoacele de pe podea. Chiar dacæ era târziu, Sally mi-a spus: “De ce nu
mergi sæ vorbeøti cu familia Bernhardt, dragæ?”

Câteva minute mai târziu, mæ gæseam în casa lor, explicându-le
problema mea în mijlocul hohotelor de râs. “Hai, bæiefli, spunefli-mi ce nu
am fæcut bine? Unde a fost greøeala mea?”

“Greøeala e cæ te-ai mutat pe Valea North Fork” a strigat Walter,
râzând cu lacrimi. Când s-au potolit, Bob a spus: “Spune-ne ce ai fæcut”.

Aøa cæ am început: “Am tæiat øi îmbinat flevile” Ei au încuviinflat.
“Apoi le-am curæflat øi le-am ølefuit.” M-au aprobat iar. “Apoi am încælzit
fleava cu o torflæ øi am sudat punctele unde se îmbinæ flevile”.

“Ai folosit flux înainte de a le suda, nu?” a întrebat soflia lui Bob.
“Flux, ce este fluxul?” am întrebat neajutorat, determinându-i sæ râdæ

iar. Când au putut sæ vorbeascæ din nou, mi-au explicat cum face fluxul
ca sudura sæ lipeascæ îmbinærile, mi-au spus cum sæ-l folosesc, apoi mi-au
dat câte ceva cu care sæ încep sæ lucrez. Se fæcuse deja ora zece seara, iar
Sally mi-a sugerat sæ merg la culcare. Dar, pentru cæ nu fusesem destul de
istefl ca sæ pun supape pentru a izola sistemul de apæ caldæ, datoritæ acestei
probleme nu puteam avea nici mæcar apæ rece. Eram constrâns øi hotærât
sæ repar problema în noaptea aceea sau sæ-mi dau duhul încercând; privind
la experienfla pe care o avusesem, se pare cæ a doua variantæ era mai
posibilæ. Mi-a luat douæ ore sæ dezasamblez totul, sæ curæfl din nou øi sæ
sudez iar punctele de îmbinare a flevilor øi, la douæsprezece øi jumætate
noaptea, am dat iar drumul la apæ. De data aceasta au fost numai douæ
puncte de scurgere.

Pentru cæ erau doar douæ, mi-am spus cæ nu e nevoie sæ scurg toatæ
apa din instalaflie, aøa cæ am luat o torflæ øi am început sæ încælzesc punctele
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de îmbinare. Datoritæ anumitor factori, nu am reuøit sæ le încælzesc destul
pentru ca aliajul sæ se scurgæ. Eram terminat, pentru cæ acum, deøi øtiam
tehnica adecvatæ, avusesem puflin succes. Poate cæ trebuie sæ încælzesc
puflin mai mult, m-am gândit, în timp ce am luat o altæ torflæ øi am pus-o pe
Sally sæ o flinæ pe o parte în timp ce eu flineam o altæ torflæ pe cealaltæ parte.
Dar tot nu a mers , aøa cæ am început sæ mæ enervez. Este doar vina lui
Sally, m-am gândit. Nu fline torfla în locul în care trebuie sau în felul în
care trebuie. Pe la ora douæ am renunflat øi am mers la culcare.

A doua zi, aproape de prânz, am mers iar la familia Bernhardt, cu
coada între picioare, total învins. Le-am spus povestea, iar ei au izbucnit
în hohote de râs. “Nu ai golit sistemul, aøa-i Jim?”

“Ce trebuie sæ fac acum?”
Au izbucnit mai multe hohote de râs øi chiar câteva zâmbete pline de

simpatie, ca øi cum le-ar pærea ræu de cineva atât de prostufl. În cele din
urmæ, mi-au explicat cæ apa din flevi ducea cældura eliminatæ de torflæ la fel
de repede pe cât era încælzitæ fleava. M-am întors acasæ, gândindu-mæ la
ceea ce încerca Dumnezeu sæ mæ învefle. Una dintre lecflii era claræ.
Dumnezeu îngæduia aceste circumstanfle pentru a mæ umili øi a mæ pregæti
sæ învæfl øi, chiar dacæ nu mai exista un alt motiv, experienfla îøi atinsese
scopul.

Un alt proiect pe care a trebuit sæ-l fac a fost electricitatea din camerele
noastre micufle, care serveau drept magazie øi cæmaræ. Am citit despre
proiect în cærfli, însæ în mintea mea s-a ridicat o întrebare: cum sæ øtiu care
fire aveau curent øi care nu? Aøa cæ am hotærât sæ întreb iar pe cei din
familia Bernhardt. “Uite cum faci, Jim”, mi-a explicat Walter, “prinzi
firul cu degetele øi simfli dacæ are curent!”

Nu pærea o ideea prea bunæ, însæ aceøti bæiefli aveau contracte în
domeniul construcfliilor, aøa cæ øtiau ce vorbesc. Am început sæ lucrez øi,
de fiecare datæ când încercam firele, familia mæ auzea exclamând: “Au!
Au! Au!” Tot timpul cât am lucrat, m-am gândit cât de ræu este pentru
electricieni sæ facæ acest lucru zi de zi. Mai târziu, când am împærtæøit cu
familia Bernhardt gândurile mele, am fost întâmpinat cu hohote de râs.
Øtiam cæ am fost pæcælit.

Aø fi vrut ca acesta sæ fie sfârøitul problemelor mele, dar nu era aøa.
Pentru cæ nu voiam sæ cheltuim resursele, øi aøa limitate, pe lucruri precum
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repararea maøinii, decât dacæ era strict necesar, am mers cu cauciucurile
foarte tocite, aøa cæ au fæcut panæ toate o datæ, pe øoseaua pietruitæ din
North Fork. Cred cæ a fost un record, pentru cæ toate au fæcut panæ în
acelaøi timp. Nu cunosc pe nimeni cæruia sæ i se mai fi întâmplat aøa ceva.

Vechiul camion Dodge pærea cæ este destinat sæ învefle multe lucruri.
Odatæ, iarna, cælætoream departe de casæ, øi Sally s-a confruntat cu zæpada.
Voia sæ curefle drumul, însæ nici una dintre roflile camionului nu se miøca.
A încercat sæ punæ lanfluri la rofli dar nu øtia cum sæ le punæ. S-a uitat la
camion; se pærea cæ o roatæ începea sæ se învârtæ în timp ce celelalte stæteau
nemiøcate. A scos maøina pentru dezæpezit, iar aceasta a încetat sæ mai
meargæ îndatæ ce a încercat sæ o foloseascæ.

În cele din urmæ, a cæutat ajutor la vecini. Se pærea însæ cæ nimeni nu
era acasæ. Nu exista nici un telefon în vale. Nici acum nu sunt linii
convenflionale, iar aceasta se întâmpla înainte ca telefoanele celulare sau
cele prin radio sæ fie ceva obiønuit, aøa cæ puteam comunica doar prin
radio CB. Sally a mers la CB øi a chemat un prieten de la o distanflæ bunæ,
dar acesta a spus cæ nu poate sæ vinæ decât peste câteva zile. Era greu
pentru Sally, care era obiønuitæ sæ rezolve totul øi sæ ducæ la bun sfârøit
fiecare lucru. Însæ Dumnezeu avea ceva mai bun pentru ea decât sæ
munceascæ cât timp eram eu plecat.

Dumnezeu i-a vorbit în liniøtea aceea øi i-a explicat cæ vrea sæ se
ocupe de copii øi sæ uite de depunerile de zæpadæ de pe øosea. Chiar atunci
øi acolo, Sally a încetat sæ se mai îngrijoreze pentru øosea øi a început sæ
facæ din cæmin un loc plæcut pentru bæiefli. Târziu în seara aceea, omul
care îi spusese cæ nu poate veni decât peste câteva zile i-a spus cæ se aflæ
pe drum. El a îndepærtat zæpada de pe drum øi s-a uitat la camion. Toate
cele patru rofli erau pe jantæ. A încercat sæ-l bage în vitezæ øi a mers. A
plecat în seara aceea gândindu-se cæ Sally era chiar prostuflæ când s-a
gândit cæ ceva nu merge. Însæ, cu adeværat nu a mers pânæ ce nu L-a læsat
pe Dumnezeu sæ-i redirecflioneze gândurile øi energia. Apoi, camionul a
mers din nou. Conteazæ prea puflin faptul cæ alflii nu înfleleg lupta care se
dædea în ea. Amândoi am învæflat cæ uneori suntem fæcufli nebuni, ca sæ
putem câøtiga împæræflia cerurilor.

Uram aceste probleme, deoarece mæ forflau sæ stau faflæ în faflæ cu
mine însumi, aøa cum nu am fæcut-o niciodatæ. Lui Sally îi plæcea viafla pe
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care o duceam nu pentru cæ era uøoaræ, ci pentru cæ avea un lucru pe care
øi l-a dorit mult: sæ mæ aibæ acasæ cu ea. Pentru bæiefli era mai puflin
semnificativ, cu excepflia faptului cæ acum aveau atenflia ambilor pærinfli,
ceea ce le plæcea foarte mult. Nu pot sæ spun cæ-mi plæcea la nebunie.
Viafla din sælbæticie însemna foarte multæ muncæ. În timp ce mæ bucuram
de activitatea fizicæ, gândul cæ træiam cu resurse limitate mæ obseda.

Mâncam simplu pentru a economisi bani. Alegeam alimente ieftine
øi nu foloseam semipreparate. Nu ne lipsea mâncarea specialæ øi aveam
destulæ mâncare, aøa cæ nu ne pæsa felul în care privesc alflii acfliunile
noastre. Asta pânæ când am primit foarte multæ hranæ din partea statului.
Auziseræ cæ o familie særacæ moare de foame în North Fork. Am refuzat
hrana. La urma urmei, anul trecut câøtigasem mai mult de 100.000 de
dolari. Am încercat sæ le explic cæ alesesem sæ mâncæm aøa, øi cæ særæcia
intenflionatæ a unuia care vrea sæ obflinæ ceva, era diferitæ de cea a acelora
care erau pur øi simplu særaci, færæ sæ vrea lucrul acesta.

Apoi a trebuit sæ reparæm casa. Odatæ, a început sæ se simtæ în aer un
miros ciudat. Am descoperit imediat cæ gura de ieøire din canalizare se
deconectase în peretele dintre bucætærie øi baie. În spatele bucætæriei era o
guræ de aerisire care permitea accesul la canalizarea din baie, însæ nu era
prevæzutæ ieøirea flevii colectoare. Aøa cæ a trebuit sæ încerc, stând într-o
poziflie nu tocmai confortabilæ, sæ stau în masca de la chiuvetæ, sæ væd
fleava, sæ gæsesc locul în care se desfæcuse øi sæ o repar. Ca sæ væ ofer o
imagine a ceea ce a trebuit sæ fac, îngenunchiafli pe o podea tare, târâfli-væ
pe burtæ pe sub o masæ joasæ, pânæ ce ajungefli sæ o ridicafli cu spatele.
Apoi aøezafli-væ o gæleatæ pe cap, iar cu mâna flinefli o lanternæ ca sæ putefli
vedea. Întoarcefli-væ capul la 900 sau 1800, în timp ce væ controlafli miøcarea
mâinii care duce lanterna. Væ împærtæøesc aceste lucruri nu ca sæ mæ scuz
sau ca sæ væ câøtig simpatia, ci ca sæ væ ajut sæ înflelegefli bætælia pe care o
dam cu propriul eu.

În timp ce eram acolo, Sally, care øtia mai pufline despre lucrærile de
instalaflie decât øtiam eu, mi-a dat câteva sugestii care i se pæreau bune.
Pentru mine, care eram în masca de sub chiuvetæ, cuvintele ei erau cuvintele
cele mai lipsite de sens pe care le auzisem vreodatæ. Încercând sæ o ascult
pe Sally, am aøteptat sæ tacæ pentru un moment øi apoi am strigat de acolo
din gaura în care mæ aflam: “Sally, nu acum!”
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Au existat lupte de naturæ personalæ. Pentru Sally unul dintre cele
mai grele lucruri a fost sæ nu mai cumpere produse precum role de øerveflele,
øerveflele pentru faflæ. În realitate, îmi dau seama cæ cei câfliva cenfli pe
care i-am economisit, nu schimba în mod drastic situaflia noastræ financiaræ.
Dar, amintifli-væ cæ deøi doream sæ ducem o viaflæ creøtinæ, aceasta nu
implicæ faptul cæ o descoperisem. Eu aveam încæ spiritul încæpæflânat al
neamflului care a locuit la oraø, aøa cæ modul tradiflional în care tratam un
conflict era sæ ridic vocea øi apoi, ca un dictator, ceream sæ nu se mai
discute decizia pe care o luasem. Metoda lui Sally de a înfrunta aceste
conflicte, când eu nu eram deschis sæ accept punctul ei de vedere, era
sæ-øi înæbuøe sentimentele, pentru cæ øtia cæ nu øi le putea exprima liber.
Pentru ea, lipsa acestor produse din hârtie pærea cel mai greu mod de
privare; a plâns mult atunci când i-am spus cæ nu ni le putem permite.

Problema cu înæbuøirea sentimentelor este cæ ajungi, la un moment
dat, la o limitæ. Sentimentele lui Sally ræbufneau destul de des, læsându-mæ
sæ væd omul dinæuntru. Nu aveam nici o idee despre cum sæ rezolvæm
aceste probleme. Cæutam sæ împlinesc nevoile familiei atât cât puteam de
bine, ceea ce era bine, dar la acest stadiu nu øtiam cæ trebuie sæ împlinesc
nevoile personale øi emoflionale ale sofliei mele. Una dintre cele mai mari
probleme pe care a trebuit sæ o înfrunt în sælbæticie a fost “eul” øi mi-a
luat luni de zile sæ observ cæ nu Sally øi bæieflii erau problema cea mai
mare din casæ, ci eu! Nu væ pot spune cât de duræ a fost aceastæ revelaflie.
Roagæ-mæ sæ alung un urs grizzly, dar nu mæ pune faflæ în faflæ cu mine
însumi. Este destul de dureros!

Sally a trebuit sæ facæ faflæ unor temeri când s-a mutat aici. Îi era
fricæ de urøi øi de creaturi mai mici precum øoarecii. S-a întâmplat sæ
avem câfliva øoareci în cabana noastræ øi ne-a luat ceva timp sæ-i alungæm
definitiv. În acelaøi timp, dacæ un øoarece ieøea de sub masca chiuvetei øi
alerga pe podea, Sally începea sæ strige: “Auuuu, un øoarece! Jim!”

Eu sunt un tip raflional øi nu voiam sæ mæ opresc din ceea ce fæceam
ca sæ-i vin în ajutor. Mai mult, øtiam cæ øoarecele va dispærea înainte ca
eu sæ ajung acolo, aøa cæ i-am dat o soluflie: “Calcæ pe el!”

Særaca Sally! Ca o adeværatæ domniøoaræ aflatæ în primejdie, ar fi
dorit ca un cavaler sæ o salveze. Øi uite ce avea! Mæ avea pe mine ca sofl.
Se uita la øoarecele care cæuta disperat un loc în care sæ se ascundæ, øi aøa
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de rapid cât era, ea øtia cæ îi trebuiau câteva clipe pânæ ce se mobiliza.
Ideea de a simfli oasele micului øoricel sub picioarele ei era cât se poate de
rea. Sally nu a cælcat niciodatæ pe vreunul. I-am prins pe tofli în capcanæ.

Vezi, noi credem cæ, dacæ ne aflam în programul lui Dumnezeu, nu
vom avea probleme. Adeværul este cæ atunci când cineva Îl cautæ cu
adeværat pe Dumnezeu, diavolul începe sæ lupte, deoarece pierde un aliat,
aøa cæ avem parte de încercæri. Am venit deoparte øi am descoperit cæ ne
aflæm în mijlocul unei furtuni de încercæri. Dar acestea ne-au apropiat
mai mult ca niciodatæ. Ne-au adus pe genunchi. Am descoperit cæ
promisiunile lui Dumnezeu sunt adeværate, cæ El nu ne va pæræsi øi nici nu
ne va uita. Am descoperit cæ problemele clædesc caracterul øi leagæ inimile
una de cealaltæ. Deoarece nu erau lucruri care sæ ne distragæ atenflia, nu
aveam serviciu, nici televizor øi nici telefon – nimic altceva decât familia,
natura øi Dumnezeu – am descoperit o nouæ libertate de a iubi, de a râde,
de a munci øi, pentru prima datæ în viaflæ, am devenit cu adeværat o familie.

În trecut, îmi luam câteva minute sæ stau cu bæieflii. Îi luam pe
genunchi pentru un timp scurt sau îi læsam sæ conducæ maøina de tuns
iarbæ. Acum îi luam când dædeam zæpada la o parte, iar lor le plæcea foarte
mult sæ fie doar cu tatæl lor. Prima iarnæ ne-am jucat ca prietenii. Am
construit un iglu øi fortærefle din zæpadæ, ne-am bætut cu bulgæri, ne-am
dat cu sania øi, când se fæcea foarte frig, ne adunam în jurul focului øi
jucam diferite jocuri. Citeam multe povestiri øi ne bucuram sæ petrecem
timp unii cu alflii. Eram cu adeværat o “familie din sælbæticie”. Am læsat o
viaflæ în urmæ øi acum, ducând o viaflæ nouæ, începeam sæ ne îndrægostim
unul de celælalt.

Dafli-mi voie sæ væ spun un secret. Nu e nevoie sæ pæræseøti locul în
care træieøti acum øi sæ te mufli în sælbæticie pentru a obfline ceea ce am
descoperit noi. Trebuie sæ alegem lucrurile asupra cærora ne focalizæm øi
scopurile øi flintele vieflii. Aceste alegeri pot fi fæcute pretutindeni. A fost
mai uøor sæ le luæm în sælbæticie? Cred cæ da, dar unii oameni au fæcut
aceste alegeri øi øi-au refocalizat energiile, færæ sæ-øi schimbe reøedinfla
sau slujba. Cheia este sæ decizi care sunt prioritæflile øi sæ-fli dezvolfli un
plan pentru a atinge aceste flinte.

 Mulfli dintre noi privesc la ceea ce fac acum øi se gândesc sæ introducæ
în programul lor lucrurile pe care øi le doresc precum: mai mult timp
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petrecut cu familia, mai mult timp pentru partener øi pentru dezvoltare
spiritualæ. Dacæ la toate lucrurile pe care le facem acum adæugæm øi alte
prioritæfli, nu vom reuøi. Nimeni nu a reuøit. Gândeøte-te serios  ce vrei de
la viaflæ. Dacæ eøti ca øi noi, vei constata cæ lucrurile, banii øi influenfla nu
aduc fericirea. Doar pacea lui Dumnezeu øi relafliile pline de iubire pot sæ
ofere fericirea. Modul în care le vei obfline depinde de situaflia ta specificæ
øi de cælæuzirea Duhului Sfânt.

Eu øi familia mea nu suntem un model care trebuie urmat. Doar
Dumnezeu trebuie sæ væ conducæ viafla. Împærtæøindu-væ povestea vieflii
øi modul în care ne-a condus Dumnezeu, indiferent cât de neconvenflional
este acesta, speræm sæ-i ajutæm pe alflii sæ caute voia Lui øi sæ descopere
cum vrea El ca ei sæ vinæ deoparte. Milioane de oameni doresc sæ fie mai
aproape de naturæ øi de Dumnezeu. Ar dori sæ guste, chiar øi numai pentru
câteva momente, viafla pe care noi o ducem, øi care a adus atâtea beneficii
familiei noastre. Sunt foarte mulfli cei care simt nevoia de a veni în
sælbæticie. Alflii se pot muta la flaræ. Iar alflii pot sæ locuiascæ în oraøe sau în
zone suburbane. Fiecare dintre aceste alegeri aduce anumite beneficii øi
anumite probleme. Viefluirea la flaræ nu va rezolva problemele voastre, nu
væ va aduce mântuirea. Ci ea este una dintre metodele lui Dumnezeu prin
care ne putem apropia de El. Nu toatæ lumea este chematæ sæ locuiascæ în
sælbæticie, dar tofli sunt chemafli sæ træiascæ experienfle cu Dumnezeul pe
care noi L-am gæsit aici, în munfli.

Dacæ vrei sæ vii deoparte øi sæ træieøti alæturi de Dumnezeu într-un
mod personal øi nou, pofli sæ fii sigur cæ, oriunde ai fi, în sælbæticie sau în
oraø, diavolul va face tot ce poate sæ aducæ probleme øi dificultæfli, pentru
cæ øtie cæ, dacæ vii în tæcerea prezenflei lui Dumnezeu øi continui sæ-L
caufli ca Mântuitor al tæu øi al familiei tale, atunci te va pierde. Nu fifli
descurajafli când lucrurile merg ræu. Dacæ vræjmaøul se ridicæ sæ lupte
împotriva voastræ, atunci putefli fi siguri sæ suntefli pe cærarea cea bunæ øi
de aceea se teme atât de mult. Cautæ-L pe Dumnezeu atâta vreme cât Îl
pofli gæsi. Dæ-I voie sæ-fli uneascæ familia cu legæturile dragostei øi afecfliunii.
Acceptæ asalturile domnului întunericului ca fiind o recunoaøtere a faptului
cæ nu eøti departe de Împæræflia lui Dumnezeu. Vino deoparte øi vei gæsi
odihnæ øi pace pentru sufletul tæu.
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CAPITOLUL 5

LA UMBRA ARIPILOR LUI

Cel ce stæ sub ocrtotirea celui Preaînalt øi se odihneøte
la umbra Celui Atotputernic (Psalmul 91:1).

Secretul pentru a træi o viaflæ creøtinæ este sæ învefli cum sæ træieøti la
umbra aripilor lui Isus. În timp ce este uøor sæ vorbeøti despre lucrul acesta
la nivel abstract sau conceptual, ea reprezintæ o experienflæ care se întâlneøte
øi este cæutatæ destul de rar, chiar øi de cei mai devotafli creøtini. Odatæ ce
ai træit aceastæ experienflæ, vei dori sæ o retræieøti. Aøa cæ, venifli cu mine
pentru a zæri o scânteie din locul acesta special, la umbra Celui
Atotputernic. Probabil cæ nu este un alt loc mai potrivit de unde sæ încep,
decât timpul când încæ nu auzisem de un Dumnezeu personal.

“Aø vrea sæ înflelegefli un lucru, dragi studenfli. Dacæ este o persoanæ
care nu meritæ sæ lucreze în acest domeniu, atunci aceea este Jim
Hohnberger, iar eu mæ voi asigura cæ nu va lucra, pentru cæ nu-i voi da o
recomandare.”

Chiar øi în anii ’70, când oamenii îøi exprimau într-un mod mult mai
liber decât în anii anteriori ceea ce aveau în minte, un asemenea comentariu
din partea profesorului a læsat clasa færæ cuvinte. Tofli au înfleles mesajul
øi faptul cæ trebuie sæ fie de partea lui. Eu nu am øtiut ce se întâmplæ, pânæ
când nu m-au informat niøte prieteni. Atunci când mi-au spus, m-am cam
înfierbântat. Acesta a fost comportamentul cel mai josnic, necinstit øi lipsit
de eticæ pe care l-am întâlnit la un profesor. Øi mai ræu era faptul cæ nu
øtiam ce am fæcut ca sæ-i stârnesc mânia. Am bænuit cæ Særbætoarea
Pæmântului era cea cu pricina. Mæ gândeam sæ mæ transfer la un alt colegiu
pentru cæ Særbætoarea Pæmântului nu se flinea la colegiul la care eram
student, aøa cæ, în ziua acestei særbætori, mi-am luat liber øi am mers sæ
caut alte universitæfli. Profesorul a auzit cæ am avut îndræzneala sæ plec øi
era supærat foc. Mai târziu, am mers sæ-l væd; se vedea clar cæ mi l-am
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fæcut duøman. Recunosc cæ am mers sæ mæ apær de calomnia pe care mi-o
adusese. Simfleam cæ nu am fæcut nimic ræu øi cæ el era cel greøit. Putefli sæ
væ imaginafli unde am ajuns datoritæ atitudinii mele øi duømæniei sale.

În cele din urmæ, am hotærât sæ merg la director øi sæ-i spun povestea
mea. Acum era rândul sæu sæ fie supærat – nu pe mine, ci pe comportamentul
lipsit de eticæ al profesorului. A discutat cu el øi, cu greu, au reuøit sæ
ajungæ la o înflelegere. Undeva, în inima mea, øtiam cæ am tratat greøit
problema øi, deøi am câøtigat, întreaga poveste mi-a læsat un gust amar.
Nu simfleam nici o satisfacflie în urma obflinerii victoriei asupra profesorului.

Nu øtiam o cale mai bunæ de rezolvare, chiar dacæ am mers la bisericæ
de când mæ øtiu. Nu øtiam cæ Dumnezeu vrea sæ fie o prezenflæ vie în mine
øi cæ mæ poate ajuta în asemenea situaflii. Tu øi cu mine suntem alcætuifli
din ceea ce gândim øi simflim. Problema pe care fiecare dintre noi o înfruntæ
zi de zi, de fapt în fiecare minut al vieflii, este aceasta: Cine va stæpâni
asupra gândurilor øi sentimentelor mele? Îmi voi folosi propria gândire
sau Îi voi permite lui Hristos sæ-mi controleze comportamentul øi
gândurile? Filipeni 2:5 spune: “Sæ avefli gândul acesta care era øi în Hristos
Isus.” Iar la 2Corinteni 10:5 citim: “Orice gând îl facem rob ascultærii de
Hristos”. Aøadar, este clar cæ noi trebuie sæ facem mult mai mult decât sæ
ne controlæm acfliunile, noi trebuie sæ ne aducem gândurile sub controlul
Sæu. Întrebarea care s-a ridicat, când mi-a venit prima datæ aceastæ idee, a
fost: “Cum?”

Înflelesesem adeværul biblic øi øtiam multe despre Dumnezeu øi despre
reformele pe care le presupune o viaflæ de creøtin. Aveam o voinflæ puternicæ
øi puteam duce multe. Dar îmi era imposibil sæ-mi controlez gândurile,
sentimentele, emofliile. Era de ajuns sæ existe un mic incident øi sæ mæ
supær, øi reacfliile veneau aproape automat. Pærea imposibil sæ gæsesc o
cale prin care sæ rup acest cerc vicios. Mai apoi însæ am cæpætat o altæ
viziune cu privire la umblarea creøtinæ, o viziune cum nu mai avusesem
niciodatæ øi care mi-a transformat viafla, nu numai pe dinafaræ, ci øi pe
dinæuntru, schimbându-mi gândurile øi sentimentele. În felul acesta
lucrurile s-au rezolvat.

Dumnezeu m-a luat deoparte ca sæ “mæ opresc øi sæ øtiu cæ El este
Dumnezeu” (Psalmi 46:10). Aici, în sælbæticie, ne-a luat sæptæmâni øi luni
sæ ne debarasæm de stresul vieflii, sæ ne revenim din trauma schimbærii
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domiciliului øi sæ ne recæpætæm sænætatea fizicæ, în timp ce ne acomodam
la noul stil de viaflæ. Sally a fost prima care a înfleles cum vorbeøte
Dumnezeu minflii, însæ eu eram sceptic. Oricum, eram bærbatul în casæ øi,
dacæ Dumnezeu voia sæ vorbeascæ cuiva, atunci trebuia sæ-mi vorbeascæ
mie. Când ea a început sæ-mi împærtæøeascæ modul în care Dumnezeu era
foarte clar, impresionându-i gândurile, m-am hotærât sæ merg la Dumnezeu
øi sæ experimentez øi eu acest mod de comunicare.

Am mers într-un loc retras din casæ øi m-am rugat. Apoi m-am
concentrat sæ aud vocea lui Dumnezeu. Dar nu am auzit absolut nimic.
M-am luptat sæ mæ concentrez, ca mintea sæ nu rætæceascæ aiurea minute
în øir. Când gândurile au început sæ umble aiurea, m-am rugat încæ o datæ
øi am început aceeaøi bætælie ca sæ-mi pæstrez mintea concentratæ. A trecut
o oræ, în timp ce se întâmplau aceste lucruri, øi tot nu am auzit nimic.
M-am rugat: “Doamne, te rog sæ-mi vorbeøti!” Au trecut douæ ore, apoi
trei øi eu tot nu am auzit nimic. Am stat patru ore pe genunchi. Patru ore!
Øi øtifli ce mi-a spus Dumnezeu? Absolut nimic.

În cele din urmæ, fiind umilit øi respins de Dumnezeu, am renunflat øi
am plecat la plimbare. Ei bine, a fost mai mult un mers forflat decât o
plimbare, pentru cæ nu înflelegeam de ce Dumnezeu comunicæ doar cu
unele persoane. Singurul lucru care m-a atras întotdeauna la Dumnezeu a
fost lipsa de pærtinire, iar acum nu prea simfleam cæ sunt tratat cu
nepærtinire. Sally se bucura de un timp frumos de rugæciune, în timp ce eu
nu auzeam nimic în afara unui gând care stæruia în mintea mea.
“Rugæciunea ta nu este completæ. Te rog, verificæ-fli rugæciunea înainte
de a o repeta.”

În timp ce eram frustrat, în mintea mea a apærut o idee: “Jim, vreau
sæ-fli vorbesc!”

Acum propriile gânduri îøi bat joc de mine, m-am gândit. Cât de
frustrant! Mi-am întors mintea înapoi la subiect øi am început sæ turui
rugæciunea. “De ce, Doamne, nu-mi vorbeøti aøa cum îi vorbeøti lui Sally?”

“Pentru cæ nu Mæ pofli controla aøa cum vrei tu, în felul acesta.”
Gândurile mele sunt varzæ astæzi, îmi spuneam. De unde fli-a venit

ideea asta? Este într-adevær Domnul? Nu, nu poate sæ fie! Doamne, Tu-mi
vorbeøti acum?

“Da, Jim.”
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Ei bine, de ce nu mi-ai vorbit când am vrut sæ vorbesc cu Tine? Am
stat patru ore aøteptând øi nu ai spus un cuvânt.

“E adeværat, Jim. Nu am spus nici un cuvânt pentru ca tu sæ realizezi
cæ nu Mæ pofli controla øi cæ nu voi vorbi doar pentru simplu fapt cæ tu
vrei sæ vorbeøti cu Mine. Dacæ vrei sæ vorbesc cu tine, atunci trebuie
sæ-Mi dai voie sæ-fli vorbesc atunci când Eu consider cæ este timpul potrivit,
øi nu când simfli tu cæ trebuie sæ-fli spun ceva.”

Aøa a început totul. În trecut øtiam cæ Domnul mi-a vorbit, dar nu
øtiam cum sæ dialoghez cu Dumnezeu înainte de aceastæ experienflæ. M-am
întors simflind cu totul altceva în comparaflie cu sentimentele cu care
plecasem. Mæ aflam undeva, sus, pentru cæ Dumnezeu îmi vorbise în
tæcerea inimii mele. Ceea ce nu øtiam øi nici nu am înfleles atunci, era
faptul cæ fæcusem încæ un pas în înflelegerea felului în care træiesc fiinflele
umane la umbra Celui Atotputernic.

A fost mai uøor pentru mine sæ aud vocea øoptitæ atunci când nu
eram græbit, când locuiam într-un loc liniøtit, însæ era esenflial ca øi mintea
mea sæ fie liniøtitæ. Acesta este motivul pentru care creøtinismul a prosperat
în timp de persecuflie øi a stagnat în timp de pace øi prosperitate. Când te
afli în celula unei închisori, când eøti torturat, mintea nu mai este distrasæ
de la Dumnezeu de nimic altceva. Acesta este motivul care a fæcut ca
civilizafliile din vest sæ devinæ o piedicæ pentru adeværatul creøtinism. Nu
este nici un alt loc în afara Statelor Unite care sæ fie un simbol mai potrivit
al valorilor øi beneficiilor culturii vestice. Aici, în ciuda libertæflii religioase,
în ciuda prosperitæflii materiale, în ciuda øtiinflei, în ciuda susflinerii
denominaflionale, în ciuda tuturor avantajelor care ar trebui sæ ajute la
dezvoltarea creøtinismului, existæ o sete øi o foame adâncæ dupæ un
creøtinism adeværat, viu, plin de viaflæ, care nu poate exista decât dacæ
existæ încredere, comuniune continuæ øi o credinflæ vie.

Statele Unite ale Americii pot fi locul în care este cel mai greu sæ ai
aceastæ experienflæ despre care v-am vorbit. Existæ atâtea lucruri care ne
distrag. Se pare cæ mai toate reclamele ne înfæfliøeazæ o femeie frumoasæ –
de obicei mai mult dezbræcatæ decât îmbræcatæ. Revistele pline de poze
asemænætoare strigæ de pe mesele celor care le vând, fiind pline de
problemele øi mizeriile celor mai bogafli øi mai faimoøi oameni. Toate
acestea sunt fæcute pentru a ne atrage atenflia. Formele feminine sunt,
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probabil, lucrul care atrage cel mai bine privirea – femeia, coroana
creafliunii lui Dumnezeu. Satana a pervertit frumuseflea øi atractivitatea
datæ de Dumnezeu, astfel încât este væzutæ numai partea senzualæ. Satana
îi face pe oameni mai mult decât brute. Chiar øi revistele adresate femeilor
sunt pline de imagini cu femei care îøi exploateazæ abilitæflile senzuale øi
cu articole care vorbesc despre cum pot sæ se îmbrace, sæ se comporte, sæ
se poarte întocmai ca top-modelele. Femeile øi-au pierdut pudoarea datæ
de Dumnezeu, care, dacæ ar fi pæstratæ, le-ar scuti de multe pericole.

Orice am fi, bærbafli sau femei, ræspundem acestor lucruri în mod
automat. Avem aceleaøi ræspunsuri pentru senzaflia de foame, pentru mânie,
frustrare, atingere, miros, gust, auz sau væz. Simflurile noastre ne oferæ
informaflii øi toatæ viafla ræspundem øi ne comportæm în funcflie de
informafliile pe care ni le oferæ øi de emofliile pe care aceste simfluri le
formeazæ. Dumnezeu a dorit ca ele sæ transmitæ datele, iar mintea umanæ,
luminatæ de Cuvântul lui Dumnezeu øi de Spiritul Sæu, sæ transforme aceste
date în acfliuni dirijate de voinfla umanæ, care este forfla din spatele acfliunilor
omului.

M-am mutat în sælbæticie pentru a-L gæsi øi a-L urma pe Dumnezeu,
însæ m-am regæsit ræspunzând evenimentelor færæ sæ gândesc mai înainte.
Dacæ Sally spunea ceva ce nu-mi plæcea, ræspundeam mecanic. Mæ
întrebam cum voi reuøi sæ scap din acest cerc vicios.

Am început sæ petrec mai mult timp cu Dumnezeu. Când m-am
concentrat asupra Persoanei, am descoperit cæ am mult mai mult ce discuta
cu Dumnezeu, decât atunci când mæ concentram asupra informafliei. Eram
un învæflat, un erudit în ale Bibliei. Acum voiam sæ devin un sfânt acasæ,
øi aceasta era mult mai greu decât simpla acumulare de cunoøtinfle. Încetul
cu încetul am descoperit cæ Dumnezeu voia sæ-mi predau toate ideile øi
planurile, chiar øi dorinflele pentru ziua respectivæ, øi sæ-L las pe El sæ-mi
cælæuzeascæ viafla. Voiam sæ am experienfla lui Isaia care spune: “Domnul
te va cælæuzi neîncetat” (Isaia 58:11). Acest proces mi-a luat ceva timp.
Nu øtiu cum este firea ta, dar firea mea pæmânteascæ nu a vrut sæ
coopereze øi mi-a luat ceva timp sæ accept sæ-mi las inima transformatæ.
Însæ, odatæ ce am fæcut acest lucru, am avut pace øi mulflumire. Dacæ
vefli gândi cæ acesta a fost capætul luptelor mele, atunci pot sæ væ spun
cæ nu este aøa.
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Eram convins, ca niciodatæ mai înainte, cæ avem de luptat împotriva
puterilor întunericului, iar diavolul era hotærât sæ distrugæ chiar øi începutul
slab al umblærii mele cu Isus. El a creat situaflii peste situaflii care m-au
distras chiar înainte sæ mænânc micul dejun. Am continuat sæ cad pânæ
când am realizat cæ beneficiile unei predæri totale, deøi reale øi tangibile,
nu erau suficiente sæ mæ susflinæ întreaga zi. Am ajuns sæ realizez cæ
predarea nu era decât pasul de început. Mæ gândeam cæ este greu sæ renunfl
la ideile øi dorinflele mele, însæ Dumnezeu doreøte mai mult decât doar sæ
fiu de acord cæ El are înflelepciune. El vrea ca eu sæ cooperez cu El, astfel
încât sæ-mi poatæ da putere sæ am mult mai mult decât simpla recunoaøtere
mentalæ. El doreøte ca eu sæ merg la pas cu El, de-a lungul întregii zile.

Urmætorul pas a fost sæ învæfl cum sæ-L iau pe Dumnezeu cu mine
de-a lungul zilei, din orele de studiu, unde este foarte real. Mi-a luat ceva
timp sæ reuøesc sæ-L fac o prezenflæ permanentæ întreaga zi. Vechile
obiceiuri au început sæ revinæ øi m-am regæsit reacflionând færæ sæ gândesc,
aøa cum fæcusem dintotdeauna. Din nou øi din nou m-am îndepærtat de
prezenfla Sa, dar, din moment ce am început sæ mæ concentrez asupra lui
Dumnezeu øi asupra îndeplinirii voiei Sale, El a început sæ fie o prezenflæ
realæ øi nu doar cineva pe care îl închideam în cameræ dupæ studiul de
dimineaflæ. Vocea Lui chema inima mea, iar øi iar, de-a lungul zilei, aøa
cum spune Biblia în Isaia 30:21: “Urechile tale vor auzi dupæ tine glasul
care va zice: ‘Iatæ drumul, mergefli pe el!’” Dacæ mæ predau Lui, descopær
cæ în locul în care a fost o înfrângere amaræ, acum este victorie. Aceasta
poate fi øi experienfla ta.

Repetiflia duce la învæflare. Va trebui sæ repefli procesul îndepærtærii
øi al apropierii de Dumnezeu de-a lungul unei zile, de mai multe ori, pânæ
când vei reuøi, deoarece înclinafliile te fac sæ te încrezi în propria putere
de a rafliona øi în înflelepciunea ta. Eu a trebuit sæ mæ întreb în mod continuu.
“Eu voi fi cel care conduce lucrurile astæzi sau Îl voi læsa pe Dumnezeu?”

Dacæ suntem consecvenfli în a-L læsa pe Dumnezeu sæ fie prezent în
mod practic de-a lungul zilei, atunci acesta se va transforma într-un obicei
øi vom ajunge sæ avem o nouæ înflelegere asupra ispitei. Eu credeam cæ
ispita este un pæcat anume sau o acfliune pe care eram ispitit sæ o comit,
însæ, în acest proces, am descoperit cæ pæcatul specific nu este problema
realæ. Dorinfla lui Satana este sæ ne depærteze de Dumnezeu, iar el lucreazæ
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pentru a ne îndepærta flinându-ne ocupafli cu firea noastræ øi fæcându-ne
pasivi faflæ de Dumnezeu. Lui nu îi pasæ dacæ noi îi aducem la îndeplinire
planul luptând cu toatæ puterea øi încercând sæ învingem pæcatul sau dacæ
pæcatul ne stæpâneøte færæ sæ facæ prea mult efort. Iatæ de ce existæ atât de
puflinæ victorie în bisericile noastre. Singura cale cætre succes este sæ
ajungem sæ înflelegem cæ fiecare ispitæ este menitæ sæ ne depærteze de
Dumnezeu, øi acesta este terenul pentru care se dæ bætælia.

Dumnezeu vrea sæ ne aducæ de la nivelul la care gândurile øi
sentimentele noastre cer ceva, la nivelul la care sæ evaluæm o situaflie
ignorând cererea fæcutæ de gânduri øi de emoflii, øi fiind de acord sæ facem
doar ceea ce Dumnezeu ne conduce sæ facem, indiferent de cât de mult se
opune voinfla noastræ. Puterea voinflei øi hotærârea, nu ne sunt de nici un
folos în înfrângerea pæcatului care ne ameninflæ. Ele pot fi folositoare doar
dacæ ajungem sæ înflelegem locul în care au putere. Mulfli dintre noi gândim
cæ trebuie sæ folosim puterea voinflei pentru a înfrânge pæcatul øi acesta
este locul în care greøim. Singurul loc în care voinfla are putere este
libertatea de a alege. Când alegem calea lui Dumnezeu, primim putere de
la El øi prin El pentru a face ceea ce am ales. Voinfla noastræ poate alege
doar forfla care va avea putere asupra noastræ. Acesta este modul corect în
care trebuie sæ ne folosim voinfla, forfla de a face alegeri, care ne elibereazæ
din legætura pæcatului. Dacæ ajungem sæ træim aceastæ experienflæ, nici
mæcar toate puterile întunericului nu ne vor învinge.

Vestea bunæ este cæ e mult mai uøor sæ træim aceastæ experienflæ într-un
loc liniøtit, pentru cæ existæ pufline lucruri care sæ ne distragæ. Tofli putem
gæsi un loc liniøtit, chiar dacæ este unul temporar, ca, de exemplu, un colfl
din casæ sau o plimbare prin vecinætate sau poate chiar în curtea de la flaræ.
Putem sæ-l gæsim oriunde am merge, pentru cæ a veni deoparte înseamnæ
nu numai a gæsi un loc, ci øi o stare a minflii. Satana a câøtigat bætælia
fæcându-ne pasivi faflæ de Dumnezeu, dar, o datæ ce am înfleles planurile
lui, putem sæ devenim pasivi faflæ de cæile prin care el aduce ispita.
Gândurile øi simflæmintele sunt cæile de care el se foloseøte.

Haidefli acum sæ vedem cum i se întâmplæ în realitate toate aceste
lucruri lui Jim Hohnberger. Când ne-am mutat în Montana, nu am avut de
gând sæ-mi iau imediat o slujbæ. A fost o experienflæ cu Dumnezeu ca sæ
vedem dacæ Îl putem gæsi cu adeværat. Primii câfliva ani i-am petrecut
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aranjându-mi gospodæria øi gândindu-mæ la dezvoltarea caracterului meu
øi la reformele personale pe care Dumnezeu voia sæ le fac.

Pentru doi ani am træit foarte simplu øi experimentul a mers. Oricum,
fondurile au început sæ scadæ. Puteam sæ mai træim încæ un an cu ceea ce
aveam, însæ era timpul sæ încep sæ caut ceva de lucru. Prin mai multe
intervenflii divine am fost condus sæ lucrez ca agent imobiliar pentru valea
micæ în care locuiam.

Valea se întinde pe 130 de kilometri la nord øi la sud, øi când ne-am
mutat acolo era doar un locuitor pentru fiecare kilometru. Erau oameni
care au venit în aceastæ vale datoritæ unor motive pe care le-am avut øi noi
– frumuseflea, apa, aerul curat øi izolarea. Erau unii care credeau cæ toatæ
valea le aparfline chiar dacæ este în întregime proprietatea guvernului øi
deci aparfline oricærui cetæflean al flærii. Mulfli dintre ei ar fi pus bucuroøi o
poartæ la granifla de sud øi ar fi dat cheia doar acelor persoane norocoase
care locuiau deja acolo. Descoperiseræ paradisul øi voiau sæ-l flinæ doar
pentru ei.

Slujba mea de agent imobiliar era væzutæ ca o ameninflare la fericirea
lor øi au fæcut tot ce au putut pentru a mæ opri. Væ rog sæ înflelegefli cæ nu
tofli locuitorii au avut obiecflii, ci doar câfliva extremiøti, care mi-au fæcut
viafla nu uøoaræ. Ori de câte ori puneam un anunfl, îl dærâmau. Închipuifli-væ
cæ aici nu erau în pericolul de a fi væzufli øi raportafli de alfli oameni. Valea
este mare, cu puflinæ populaflie, aøa cæ eøti ferit de privirea unui vecin care
sæ te întrebe ce faci. Nu era nimic din ceea ce îi putea opri de la a încerca
sæ-mi distrugæ afacerea.

M-am hotærât sæ încerc sæ væd ce vor face. Am înlocuit reclamele pe
care mi le luaseræ, iar ei le-au luat øi pe cele noi. Nu dupæ mult timp
pierdusem øaptezeci øi cinci de reclame. Aveam tendinfla sæ las mintea sæ
se preocupe de ceea ce-mi fæceau aceøti oameni. Dupæ toate astea, îmi
luau reclamele øi ræspândeau fel de fel de zvonuri despre mine, care puneau
sub semnul întrebærii onestitatea mea øi chiar legalitatea. S-au plâns Statului
de afacerile ilegale pe care le fæceam. Oficialitæflile Statului au væzut øi
mi-au spus: “Sunt câfliva oameni geloøi. Ignoræ-i øi vor înceta curând.”
Poate cæ e adeværat, dar nu a fost uøor sæ  nu mæ mai gândesc la lucrurile
rele care mi se fæceau, mai ales când acfliunile lor mæ împiedicau sæ câøtig
bani acum, când fondurile aproape se terminaseræ.
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Gæsisem valea visurilor mele, øi acum aceastæ vale lupta împotriva
eforturilor mele sæ câøtig venitul pentru familia mea. Când înfruntæm ispita
putem sæ ne concentræm asupra ispitei sau asupra solufliei. Când ne
concentræm asupra problemei sau asupra ispitei, se pare cæ acestea se
mæresc øi sunt mai greu de controlat. E ca øi cum ai rostogoli un bulgære
de zæpadæ în josul unui deal, iar acesta devine din ce în ce mai mare, pânæ
când nu pofli sæ-l mai controlezi. Aøa se întâmplæ øi cu problemele noastre.

Alegerea era simplæ. Puteam sæ petrec timp încercând sæ aflu cine
erau aceøti oameni care încercau, în mod literal, sæ ia pâinea de la gura
copiilor mei. Puteam sæ aflu cine sunt øi sæ-i discreditez. Puteam sæ caut
simpatia altora øi sæ spun: “Særacul de mine!” Sau puteam sæ fac lucrarea
la care m-a chemat Dumnezeu. Nu puteam însæ sæ aleg ambele variante.

Dacæ îndepærtam problemele din minte øi I le predam lui Dumnezeu
spunându-I: “Iatæ-le, Doamne. Te las pe Tine sæ le rezolvi. Sunt prea mari
pentru mine ca sæ pot sæ le port”, atunci puteam sæ mæ concentrez asupra
lucrului meu. Nu pot controla ceea ce fac alfli oameni. Nu-i pot opri sæ
spunæ lucruri rele despre mine. Nu pot avea o reputaflie bunæ dacæ mæ
apær. Pot totuøi sæ mæ concentrez asupra lui Dumnezeu. Øi aøa am øi fæcut.

De fiecare datæ când ajungea la urechile mele un nou zvon, ori de
câte ori eram încercat, ori de câte ori era dærâmatæ încæ o reclamæ, le
priveam ca pe ocazii de a exersa ce înseamnæ sæ-I predai lui Dumnezeu
orice situaflie. Mintea voia sæ se preocupe de lucrurile rele care mi se
fæceau, în loc sæ-I predea supærarea lui Dumnezeu øi sæ fie în relaflii bune
cu acei oameni care-mi fæceau necazuri. Mi-am amintit de profesorul
universitar cu care am avut un conflict. Nu m-am comportat cum trebuia
în situaflia aceea øi Dumnezeu m-a trecut pe acolo iar øi iar, pânæ când a
devenit un obicei sæ aleg calea pe care El o vrea.

Am descoperit cæ pofli fugi, dar nu te pofli ascunde de cel ræu. Liniøtea
øi viefluirea în sælbæticie sau undeva la flaræ vor minimaliza contactul cu
stresul pe care fli-l provoacæ alfli oameni, dar nu îl va elimina. Nu existæ un
loc în care sæ mergi øi sæ scapi de ispitæ. În acest caz, nu existæ posibilitatea
de a evita ispita. De fiecare datæ când cumpæram zarzavaturi, de fiecare
datæ când cumpæram combustibil, øtiam cæ mæ apropii din ce în ce mai
mult de fundul sacului, øi asta îmi crea palpitaflii, mai ales când gæseam
iar câte o reclamæ dærâmatæ. Aveam nevoie disperatæ de banii de la
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vânzarea acestor proprietæfli. Trecându-mæ prin experienfle dificile,
Dumnezeu mæ învæfla sæ fiu pasiv la vocea firii mele pæmânteøti, ceea ce
însemna sæ fiu pasiv la vocea emofliilor øi simflæmintelor mele. În acelaøi
timp, El dorea sæ mæ facæ sæ vreau sæ ascult, sæ ræspund activ vocii Sale,
care-mi vorbea.

Încercærile nu au venit niciodatæ când am fost pregætit, niciodatæ în
timpul studiului devoflional, ci atunci când nu mæ aøteptam.

Într-o zi, când mergeam cu maøina, am væzut cæ lipseøte iar o reclamæ
øi mintea mea a început sæ se gândeascæ din nou la aceastæ problemæ. Am
descoperit cæ, atunci când meditez la aceasta, când spun øi altora despre
ea, când mæ întâlneam cu prietenii øi le împærtæøeam cât de ræu eram tratat
sau când vorbeam cu familia din Midwest, problema pærea mult mai rea
decât în realitate. De fapt, cu cât fæceam mai mult lucrul acesta, cu atât
mæ îndepærtam mai mult de Dumnezeu. În cele din urmæ, am realizat cæ
mæ aflu într-o bætælie nu împotriva duømanilor mei, ci pentru viafla mea
spiritualæ. Am ajuns sæ înfleleg cæ Dumnezeu nu mæ adusese în sælbæticie
ca sæ am liniøte în colflul meu. Nu, Dumnezeu dorea ca Jim Hohnberger sæ
vinæ în liniøtea prezenflei Sale astfel încât sæ am pace øi liniøte în toate
circumstanflele, fie ele bune sau rele. El doreøte acelaøi lucru øi pentru
tine.

În timpurile biblice, David a fugit în sælbæticie, aøa cum eu am plecat
din civilizaflie. David a realizat cæ existæ vræjmaøi care vor sæ-l distrugæ
chiar øi în sælbæticie, aøa cum am descoperit øi eu. Problema mea este
aceeaøi pe care a avut-o øi David: Poate sufletul meu sæ gæseascæ pace øi
liniøte în Isus, chiar dacæ circumstanflele nu se schimbæ? Pot ca, prin
credinflæ, sæ-i încredinflez aceastæ situaflie dificilæ øi sæ nu mæ agit, læsându-L
pe Dumnezeu sæ aibæ grijæ de mine?

Când am ajuns sæ înfleleg aceste lucruri, atacurile s-au înteflit. Au
apærut mai multe zvonuri, articole øi editoriale în ziare. Lucrurile pe care
le spuneau despre mine erau atât de rele, încât era greu sæ nu ræspunzi. Øi
totuøi i-am promis Domnului sæ las totul în mâna Lui. Aceasta a fost lupta
mea – nu împotriva afirmafliilor, ci sæ ræmân supus øi predat lui Dumnezeu,
dându-I voie sæ mæ cælæuzeascæ øi sæ mæ direcflioneze.

Dumnezeu mi-a adus aminte de zilele petrecute la øcoalæ când fæceam
repetiflii pentru ieøirea în caz de incendiu. Pæreau cæ nu au sens la timpul
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acela, însæ oamenii înflelepfli øtiau cæ trebuia sæ avem un plan de ieøire.
Repetam în mod ordonat, iar øi iar, ieøirea din clædire øi mergeam într-un
loc special, astfel încât lucrurile sæ curgæ de la sine în cazul unui incendiu
adeværat. Dumnezeu mi-a arætat clar cæ am nevoie de un “plan de ieøire”
pentru gândurile mele, astfel încât, atunci când aceastæ problemæ îmi vine
în minte, sæ ræspund automat, alegând calea pe care o cunosc deja. În
timpul liniøtit de dimineaflæ, am început ca, împreunæ cu Dumnezeu, sæ
plænuim ce voi face când vor apærea aceste probleme. În felul acesta øtiam
ce sæ fac, øi nu trebuia sæ mæ gândesc la o soluflie în mijlocul bætæliei.

M-am hotærât cæ, de fiecare datæ când voi fi atacat, sæ repet în minte
toate minunile pe care Domnul le-a fæcut pentru a muta familia mea în
aceastæ vale frumoasæ, începând de la vânzarea casei la preflul de care
aveam nevoie, la gæsirea omului potrivit care sæ cumpere afacerea mea,
pânæ la gæsirea proprietæflii øi a cabanei în care locuiam. Mi-am adus aminte
de toate aceste minuni, iar øi iar, pânæ când am fost convins cæ, indiferent
de problemele pe care le întâmpinam, mæ aflam în locul în care Dumnezeu
dorea sæ fiu øi fæceam lucrul pe care El m-a chemat sæ-l fac. Aceasta a fost
prima fazæ a planului de scæpare.

M-am folosit øi de texte precum cel din Psalmi 62:5, care spune:
“Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, cæci de la El vine nædejdea”. Am
fæcut ceva mai mult decât simpla recitare a textului. Am încercat sæ intru
în esenfla lui, chiar atunci øi acolo. Textul spune “suflete” – ceea ce
înseamnæ gândurile, sentimentele, emofliile, tot ceea ce-l face pe Jim
Hohnberger un individ unic – încrede-te în Dumnezeu, depinde de El.

Am descoperit cæ Dumnezeu este interesat în mod personal sæ-mi
direcflioneze viafla de zi cu zi. Dorinfla de a ajuta øi a direcfliona fiinfla
umanæ se numeøte har. Partea mea este sæ-I predau calea øi sæ-mi predau
eforturile de bunæ voie, sæ fiu de acord cu El nu numai intelectual, ci
cooperând øi ræmânând ascuns în El, fæcând voia Lui øi nu voia mea. Este
imposibil pentru noi sæ træim aceastæ experienflæ dacæ nu o alegem prin
credinflæ, dacæ nu alegem sæ Îi dæm lui Dumnezeu dreptul legal øi moral sæ
ne umple de putere ca sæ facem ceea ce dorim, urmând direcflia pe care
ne-o dæ El.

În cele din urmæ, am ajuns la punctul în care am spus: “Doamne, las
toate îngrijorærile mele cu privire la reputaflia mea, la venitul meu, la
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piedicile de la lucru, fiecare îngrijorare pe care o am... Le las pe toate în
mâinile Tale, Doamne, øi fac acest lucru pentru cæ øtiu cæ pofli sæ-mi porfli
de grijæ.”

“Cât timp ai de gând sæ mæ laøi sæ fac asta, Jim?” a întrebat Domnul.
“Sper cæ atâta timp cât vor exista probleme.”
“David a petrecut 15 ani în aceastæ luptæ care l-a pregætit pentru

slujba la care fusese chemat. Jim, s-ar putea ca øi în dreptul tæu bætælia
sæ fie lungæ.”

Nu mi-am dat seama când a început conflictul, dar a durat trei ani.
Reclamele mele au continuat sæ fie dærâmate timp de trei ani. Am devenit
cea mai controversatæ øi mai urâtæ persoanæ din vale, cel puflin, în câteva
cercuri, mai ales datoritæ extremiøtilor, care sunt preocupafli de mediu. În
tot acest timp, am descoperit cæ, uneori, planul de scæpare nu era atât de
eficient pe cât aø fi dorit sæ fie. Erau situaflii când zvonurile ajungeau la
mine atât de distorsionate, încât erau ridicole. Puteam ca, mental, sæ aleg
calea de scæpare, însæ supærarea antrenase atât de multæ energie negativæ
încât mi-a distrus pacea, cel puflin pânæ când am învæflat sæ combin planul
de scæpare cu exercifliul fizic. În timp ce strigam la Dumnezeu dupæ
eliberare, alergam sau tæiam lemne. S-a dovedit a fi de un real folos øi,
dupæ exercifliul fizic am descoperit cæ starea mea psihicæ se îmbunætæflise,
iar mintea era mult mai doritoare sæ coopereze cu programul pe care
Dumnezeu îl avea pentru mine. Planul de scæpare nu era salvarea mea,
dar era o unealtæ care mæ conecta continuu cu Dumnezeu.

Dupæ trei ani, conflictul a început sæ se diminueze, øi mi-a luat ceva
timp sæ realizez cum s-a întâmplat. Cu timpul, am realizat cæ, în timp ce
împlineam nevoile clienflilor mei, le vindeam proprietæfli, iar ei se mutau
în zona noastræ. În timp ce numærul rezidenflilor creøtea, numærul celor
care mæ priveau ca pe un prieten care dorea sæ-i ajute, a depæøit numærul
celor care-mi cauzaseræ probleme.

Am descoperit cæ, în timp ce pare uøor sæ te “odihneøti” într-un loc
frumos ca, de exemplu, într-un hamac din care pofli privi Marea Caraibilor,
cu servitori care culeg struguri færæ sâmburi øi fli-i servesc direct în guræ,
aceasta nu este odihna adeværatæ. Te pofli odihni acolo pentru cæ nu ai nici
un fel de stres øi eøti într-un loc minunat. În cele din urmæ, am descoperit
cæ este chiar mai plæcut sæ te odihneøti în mijlocul situafliilor neplæcute.
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Pot sæ-mi fie luafli slujitorii øi hamacul, însæ dacæ-mi gæsesc liniøtea în
Isus, aceasta nu-mi poate fi luatæ.

Apostolii au descoperit lucrul acesta într-o noapte. Erau cu Isus,
traversând un lac, când o furtunæ teribilæ s-a abætut asupra lor. Valurile
loveau øi fulgerele luminau cerul. Printre zgomotul tunetului au încercat
sæ piloteze barca, dar se pærea cæ nu reuøeau. Au încercat sæ vâsleascæ, dar
eforturile acestor pescari profesioniøti erau zadarnice. Doar când barca a
început sæ se scufunde, doar atunci s-au îndreptat neajutorafli la Isus,
spunându-I: “Doamne, scapæ-ne cæ pierim!” Când s-au concentrat asupra
propriilor eforturi, furtuna pærea sæ se înræutæfleascæ. Când s-au concentrat
asupra solufliei reale la problema lor, doar trei cuvinte scurte au fost în
stare sæ aducæ furtuna la tæcere.

Fæcând lucrurile despre care tocmai am vorbit, læsæm ca puterile
noastre sæ moaræ. Prin puterile noastre mæ refer la apetit, pasiuni øi dorinfle,
care se aprind, uneori, øi doresc sæ le satisfacem. Însæ existæ mult mai
multe lucruri decât acestea, pentru cæ situafliile creeazæ emoflii øi sentimente,
iar acestea cer sæ le ræspundem øi sæ le împlinim. În punctul acesta mulfli
creøtini gæsesc viafla dificilæ. Aproape în fiecare caz, problema este cæ ei
îøi hrænesc pasiunile doar cât sæ le facæ sæ supraviefluiascæ. fiinta este sæ le
facem sæ moaræ, nehrænindu-le. Poate pærea imposibil la început. Øtiu cæ
aøa mi s-a pærut øi mie când am început sæ-mi predau gândurile øi
sentimentele lui Dumnezeu. De-abia le predam, cæ începeau sæ lupte iar
pentru a obfline controlul. În funcflie de cât de supærat eram, putea sæ-mi ia
ore sæ le rezolv cu Dumnezeu, predându-le Lui de fiecare datæ când
apæreau. Øi aceasta s-a întâmplat iar øi iar. În cele din urmæ, când m-am
obiønuit sæ fac lucru acesta, când mi-am format acest obicei, mi-a luat
mult mai puflin timp. Lupta aceasta o vei duce indiferent de locul în care
te afli. E adeværat cæ e mai uøoaræ când te afli într-un loc liniøtit, pentru cæ
sunt pufline lucrurile care pot sæ-fli stârneascæ pasiuni øi conflicte care dau
reacflii emoflionale pe care trebuie sæ le rezolvi.

Luptând cu situaflia slujbei mele, am învæflat cum sæ obflin victorie în
fiecare zonæ a vieflii mele øi cum sæ devin o persoanæ liberæ. Dacæ te lupfli
cu o fire mai iute, aøa cum m-am luptat øi eu, planul de scæpare poate fi o
plimbare sau o pauzæ în care sæ te rogi în baie pânæ când eøti sub controlul
lui Dumnezeu. Poate cæ te lupfli cu gânduri senzuale când vezi la o anumitæ
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gheretæ o revistæ cu imagini indecente pe ea. Pofli scæpa de aceastæ ispitæ,
aducându-fli aminte cât de frumoasæ este soflia ta. Pofli folosi Scriptura ca
sæ-fli aducæ aminte cæ ai fost mulflumit de lucrurile pe care le-ai avut înainte
de a veni aceastæ ispitæ. Dacæ faci aceste lucruri, vei descoperi, aøa cum
am fæcut øi eu, o cale prin care sæ-fli controlezi gândurile øi emofliile. În
timp ce învingi, în mod repetat ispita, vei dezvolta un caracter biruitor øi,
cu fiecare ispitæ, vei descoperi cæ te afli pe un teren cunoscut, în care øtii
cum sæ obflii victoria.

De aceea, este bine sæ încetinim ritmul activitæflilor noastre, oriunde
am fi, pentru cæ, la viteza cu care majoritatea cælætorim, nu avem nici
timpul, nici energia øi nici înclinafliile necesare sæ intræm în aceastæ stare
de bine. Satana a fæcut viafla, la acest punct din istorie, atât de complexæ øi
atât de ocupatæ, încât este imposibil pentru un creøtin obiønuit, indiferent
de cât de sincer este, sæ gæseascæ în aceastæ bætælie un loc ascuns la umbra
Celui Atotputernic. Aøa cæ, ei merg la bisericæ øi au dorinfla de a-L sluji pe
Dumnezeu, dar sunt înfrânfli în ceea ce priveøte gândurile, emofliile øi
sentimentele lor. Iatæ cæ tot ceea ce a ræmas este doar o formæ de creøtinism,
iar vieflile lor resping puterea lui Dumnezeu care poate sæ-i transforme în
interior. Dacæ eøti aøa cum am fost øi eu, øi nu vrei ca religia sæ fie doar o
carapace goalæ sau o cunoøtinflæ a adeværului, dacæ doreøti o experienflæ cu
Isus care ne dæ puterea sæ locuim la umbra Lui, chiar øi în mijlocul celor
mai aprige ispite, singura speranflæ este sæ vii deoparte, unde cei mai mulfli
dintre noi pot sæ-øi dea seama de ceea ce doresc cu adeværat. Dacæ nu
existæ o reformæ radicalæ în rândul prioritæflilor, fie prin schimbarea
domiciliului fie prin transformarea locului în care træim, atunci va fi dificil
sæ ne focalizæm energiile în direcflia cea nouæ.

Trebuie sæ începem acolo unde ne aflæm. Cea mai bunæ pregætire pe
care o putefli face pentru a fi gata sæ væ mutafli într-un loc mai retras, este
sæ începefli sæ væ reorganizafli viafla øi sæ o facefli liniøtitæ încæ de acum.
Dacæ aøteptafli pânæ când væ mutafli într-un loc mai bun, nu vefli începe
niciodatæ sæ încetinifli ritmul sau sæ væ simplificafli viafla.

O datæ ce afli început, vefli avea de a face cu bætælii atunci când alegefli
în fiecare zi, de-a lungul întregii zile, cine va domni în viafla voastræ. Satana
a fost în trecut domnul nostru. De multe ori nici nu øtim cum sæ punem
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capæt domniei lui peste noi, însæ acum putem alege. Este o alegere care va
trebui reafirmatæ toatæ viafla.

Locul în care locuieøte cineva nu îl face neprihænit. Cælugærii din
vechime voiau sæ scape de ispitele firii, izolându-se de lume. Însæ nu au
reuøit pentru cæ neprihænirea nu se gæseøte în locul unde te afli. Locul este
doar un ajutor pentru a veni øi a ræmâne în Dumnezeu. Îfli permite viafla ta
de acum sæ ai aceastæ experienflæ a predærii totale øi a dependenflei totale
de Dumnezeu? Nu te græbi sæ spui “Da” pentru cæ întrebarea urmætoare
este: Ai fæcut pânæ acum ceva? Dacæ nu, atunci trebuie sæ faci planuri
pentru a schimba lucrurile øi pentru a coborî de pe carusel, eliberându-fli
timpul pentru a-L gæsi pe Dumnezeu øi a experimenta libertatea, cel mai
mare dar pe care Dumnezeu L-a dat unor fiinfle pæcætoase – sæ træieøti la
umbra Celui Atotputernic.
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CAPITOLUL 6

SUNTEM O FAMILIE

El va întoarce inima pærinflilor spre copii øi inima copiilor
 spre pærinflii lor (Maleahi 4:6).

Când locuiam în Wisconsin, dacæ mi-ar fi spus cineva cæ oamenii
care locuiesc în casa mea nu sunt o familie, i-aø fi râs în faflæ. Desigur
cæ suntem o familie. Eram la fel ca øi celelalte familii pe care le
cunoøteam, cu excepflia cæ stæteam mai bine din punct de vedere
financiar pentru cæ aveam propria afacere. Atunci, singurele familii
cu care ne comparam erau cele de lângæ noi. Erau cu toflii oameni
sinceri cu familii drægufle.

Cu cât eram mai mult sæturafli de starea lucrurilor, cu atât eram mai
tulburafli din cauza normelor impuse de bisericæ øi de societate. Poate cæ
lucrul care ne-a dat cele mai mari bætæi de cap a fost modul în care cresc
copiii. Chiar privifli prin ochi omeneøti, adesea sunt leneøi, nepregætifli sæ
fie folositori în viafla aceasta øi nepregætifli pentru Împæræflia cerurilor.
Pærinflii nu îøi iubesc copiii øi nu se iubesc nici unul pe altul. Unii divorfleazæ,
iar alflii par învinøi, descurajafli øi deprimafli. Pærinflii øi copiii par cæ au
viefli total diferite deøi locuiesc sub acelaøi acoperæmânt. Cu cât îi priveam
mai mult pe alflii, cu atât vedeam semnele pericolului procesului care se
infiltra încet în casa, în cæsnicia øi în familia noastræ.

Am sperat cæ, mutându-ne în sælbæticie, vom recâøtiga acel ceva
special pe care-l avusesem odatæ. Dar cum? Dupæ tot timpul care a trecut,
dupæ ce am ignorat atât timp nevoile celuilalt, dupæ ce am pæræsit toate
lucrurile care alcætuiau viafla noastræ, dupæ ce ne-am mutat în partea cealaltæ
a continentului într-o casæ micæ, iatæ-ne aici, patru indivizi unici, cu idei,
dorinfle øi idealuri proprii, care nu se cunoøteau unul pe altul, chiar dacæ
noi credeam inversul. Acum, cæ am stat înghesuifli într-o casæ micæ, de-a
lungul întregii ierni, am fost forflafli sæ interacflionæm unul cu celælalt.
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Trebuia sæ ne împæcæm øi sæ formæm familia care am pretins întotdeauna
cæ suntem!

În timp ce eram stresafli de mutare, am contactat o dublæ pneumonie
care m-a flinut la pat pentru mai multe sæptæmâni. Când eram în
convalescenflæ, stæteam întins pe una dintre canapelele din sufragerie în
timp ce bæieflii, de patru øi øase ani, se jucau în jurul meu. Într-un fel, îmi
aduceau bucurie. Era total diferit de viafla pe care tocmai o læsasem øi care
se împærflea între slujbæ øi întâlniri de comitet. I-am putut observa pe bæiefli
în timpul zilei, nu numai înainte de a pleca la serviciu ci øi dupæ ce veneam
de la serviciu, øi am ræmas uimit de cât de sclipitori øi de activi sunt.
Dintr-o datæ, unul dintre ei s-a urcat pe spætarul canapelei, a stat acolo un
moment, apoi s-a rostogolit venind peste mine cu un chiot øi râsete. L-am
gâdilat øi el s-a rostogolit pe podea; a repetat lucrul acesta iar øi iar, øi
fratele lui i s-a alæturat. Nu se distraseræ niciodatæ atât de mult. Nu au øtiut
niciodatæ cæ pot fi un partener perfect pentru joacæ.

Când m-am însænætoøit, am început sæ ne jucæm prinselea. Aveam
douæ canapele faflæ în faflæ øi “el”, cel desemnat, stætea în mijloc, timp în
care, cei de pe canapea, încercau sæ-l pæcæleascæ pentru a putea alerga la
cealaltæ canapea. Puteai sæ auzi chiotele øi hohotele de râs de pe vârful
muntelui. Aøa am început sæ ne distræm în familie seara. La început, ne
jucam doar eu øi bæieflii,  în timp ce mama ne privea. Însæ, curând, ni s-a
alæturat øi ea. Am început sæ devin din nou copil. Nemaiavând distracfliile
pe care le practicasem înainte, mæ simfleam liber sæ mæ bucur cu copiii
mei, sæ fiu chiar puflin nebunatic øi sæ dau la o parte mantaua seriozitæflii øi
a presupusei demnitæfli pe care noi, adulflii, o avem, øi sæ træiesc dulceafla
øi inocenfla copilæriei. Bæieflii se bucurau, iar eu am realizat cæ tot ceea ce
ei aveau nevoie eram eu! Lucrul care este, probabil, cel mai øocant este cæ
øi eu mæ bucuram de acest timp.

Curând, am început sæ avem un timp de închinare cu familia, dupæ
acest timp de joacæ. Era un timp în care ne distram coborând la nivelul
copiilor noøtri. Apoi, cântam un cântec, ne rugam øi citeam o povestire
biblicæ. Vorbeam despre ceea ce am înfleles din ceea ce am citit øi, uneori,
copiii puneau întrebæri copilæreøti. În cele din urmæ, cântam un alt cântec
øi, dupæ o altæ rugæciune, îi trimiteam la culcare. Aøa cum am spus deja,
era o modalitate de a încheia timpul de joacæ de seara øi, cu toate acestea,
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impactul pe care l-a avut asupra vieflii noastre a fost profund. S-a dezvoltat
o legæturæ profundæ între noi øi copiii noøtri. Când a venit primævara øi
soarele apunea mai târziu, la activitæflile distractive pe care le fæceam cu
familia, am adæugat jocuri de exterior, precum fotbal, de-a prinselea øi
mersul cu bicicleta.

Într-o zi, unul din bæiefli a venit la mine cu o idee genialæ. “Tatæ, tatæ,
vrem sæ tæiem un copac.”

“Cu ce vrei sæ faci lucrul acesta?”
“Vom folosi topoare, bineînfleles.”
M-am gândit un moment, apoi mi-am spus cæ, dacæ îi supraveghez,

nu poate fi chiar atât de periculos. “OK,” am spus, “haidefli sæ mergem øi
sæ gæsim un copac”.

Împreunæ am ales un pin înalt de 8 metri øi 16 centimetri în diametru,
care era uscat de ceva vreme. Îmi doresc sæ-i fi væzut. Aøezi o micæ
toporiøcæ în mâinile unui bæieflel, iar el crede cæ este Paul Bunyan! Deøi
nu erau Paul Bunyan, au doborât un copac în douæ zile. Ziua marii cæderi
a venit, în cele din urmæ, øi strigæte de “doborât” au umplut aerul, în timp
ce pinul cædea. Erau atât de încântafli de victoria lor, încât au hotærât cæ
vor sæ construiascæ o colibæ. Aøa cæ am ales mai mulfli copaci øi i-am tæiat.
I-am tæiat din lungime, le-am dat o formæ øi, în cele din urmæ, i-am fæcut
potrivifli. Le-a luat întreaga varæ ca sæ construiascæ acea colibæ. Nu aveam
nevoie de parcuri de amuzament, jocuri pe calculator, televizor sau video
pentru a le da o ocupaflie øi a-i face fericifli. Aveau tot ceea ce-øi putea dori
un bæieflel. Activitæflile pot diferi în dreptul fetelor – poate cæ ele øi-ar fi
dorit sæ construiascæ o cæsuflæ pentru joacæ în loc de colibæ, unde sæ-øi
punæ pæpuøile sæ se joace. Bucuria de a avea parte din timpul pærinflilor øi
atenflia lor nu este ceva rezervat doar pentru bæiefli.

Øtifli, m-am væzut ca om de afaceri, o persoanæ care ocupæ o poziflie
importantæ, prezbiter în bisericæ øi, desigur, ca om important, dar niciodatæ
ca tatæ øi prieten al copiilor mei. Niciodatæ nu am øtiut øi nici nu am aspirat
la o asemenea poziflie. Însæ Domnul m-a înscris în programul Sæu øi am
învæflat, uøor, sæ mæ bucur de copiii mei.

I-am ajutat sæ construiascæ cutii cu nisip sau poate cæ ar trebui sæ
spun cæ ei m-au ajutat pe mine. Eram aøa de rupt de realitate, încât am
crezut cæ se vor aøeza jos øi se vor juca. În momentul în care cutiile cu
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nisip au fost terminate, bæieflii nu mai øtiau ce sæ facæ. “Cred cæ trebuie sæ
mergi afaræ øi sæ le aræfli cum se joacæ trenuleflul, Jim”, a spus Sally dupæ
un timp.

“E ridicol! Vrei sæ merg afaræ øi sæ mæ joc în nisip?” a încuviinflat.
Simflind cæ sunt ridicol, am mers afaræ øi m-am îndreptat cætre cutiile cu
nisip. Curând ne jucam cu toflii. “Bruuum, bruuum”, se auzea, în timp ce
învæflau cum sæ scoatæ sunetele care sæ imite motorul. Le-am arætat cum
sæ foloseascæ echipamentul cu care sæ sape pæmântul pentru a face øosele,
oraøe øi sate. Am construit poduri øi tuneluri. Le plæcea foarte mult, iar eu
eram eroul lor, persoana care avea cele mai bune idei øi planuri pentru
joaca øi distracflia lor.

Ne plæcea sæ fim o familie. Ne jucam “de-a v-afli ascunselea” øi “atinge
mingea”. Citeam povestiri, nu poveøti cu personaje ireale sau din desene
animate, ci povestiri despre oameni ai lui Dumnezeu. Am cæutat povestiri
care îi vor ajuta pe copii sæ-øi clædeascæ caracterele, care sæ fie pentru
vârsta lor øi sæ le øi placæ. În timp ce creøteau, povestirile erau mai complexe
øi, de asemenea, abilitatea lor de a lua învæflætura se dezvolta. Ne jucam
jocuri precum baseball øi kickball, dar nu eram în competiflie. Am mai
adæugat alte activitæfli, precum canoe øi sculpturæ. Am fæcut chiar øi o
plutæ care sæ navigheze într-un iaz.

Când erau încæ mici, am început sæ avem ieøiri de tip tatæ-fiu. Am
mers cu cortul, am urcat pe munte cu rucsacul în spate. Nu voi uita niciodatæ
prima datæ când am mers cu bæieflii pe munte cu rucsacurile. Nu am avut
echipament adecvat, aøa cæ am încærcat rucsacurile lor cu sacii de dormit
care erau destul de grei. Au trebuit sæ care o greutate foarte mare. Sacii de
dormit imenøi, agæflafli de marginea rucsacului, aproape cæ îi dærâmau la
pæmânt. Alfli oameni ar fi gândit cæ suntem nebuni, însæ bæieflii au plecat
cu o încærcæturæ care se lovea de picioarele lor scurte. Am ales un traseu
prea lung pentru prima ieøire, iar ei øi-au târât picioarele, plângându-se
despre cât de obosifli sunt, cât de departe trebuie sæ meargæ øi aøa mai
departe. Desigur cæ nu eram omul plin de ræbdare care sunt acum, fiind
adesea supærat datoritæ întârzierilor sau datoritæ comportamentului altor
persoane faflæ de mine. Hai cæ v-am auzit! Nu râdefli prea tare de mine!
Întotdeauna am fost mai slab în ceea ce priveøte ræbdarea atunci când
lucrurile nu merg aøa cum aø vrea øi, curând, am învæflat, datoritæ plângerilor
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bæieflilor, cæ øi eu cultivam acelaøi spirit ca øi bæieflii. Øi ei erau la fel de
lipsifli de ræbdare când era vorba de îndurat greutæfli, aøa cum eram øi eu.

În cele din urmæ, am ajuns acolo unde trebuia sæ ne instalæm cortul.
Øtiam pufline despre asta în acele zile øi cumpærasem un cort mic de la un
magazin cu reduceri. Nu øtiam cæ, în ceea ce priveøte corturile, obflii
calitatea pentru care plæteøti. Nu øtiam despre izolatoare, care sæ ne
protejeze de apa de sub cort. Nu øtiam cum sæ aleg locul de campare øi cæ
trebuie sæ evit pietrele de sub podeaua cortului, nici cum trebuie întins
cortul. Nu øtiam nici unul dintre aceste lucruri în seara aceea, când stæteam
pe pæmântul zgrunfluros cu Matthew øi Andrew, de o parte øi cealaltæ,
încercând sæ adoarmæ. Nu øtiu dacæ afli mers vreodatæ la pescuit, dar când
iei o râmæ øi o stræpungi cu cârligul, se ræsuceøte øi se zbate. Tocmai acest
lucru pæcæleøte peøtele. Parcæ eram la pescuit în noaptea aceea, pentru cæ
pietrele ascuflite ca un cârlig, încercau sæ-mi stræpungæ spatele, øi amândoi
bæieflii se ræsuceau de parcæ ar fi prins cârligul. Nu am putut sæ dorm
datoritæ miøcærilor lor. Chiar øi când s-au potolit, durerea de la înflepætura
pietrelor nu se diminua. Pærea cæ au fost puse în mod diabolic, astfel încât
sæ nu pot sæ dau de un loc drept pe oricare parte m-aø fi întors. Mæ mutam
ca sæ scap de o piatræ, doar ca sæ constat cæ am dat de alta. În cele din
urmæ, când am reuøit sæ adorm, în ciuda disconfortului, am auzit un zgomot
pe care nici un turist nu vrea sæ-l audæ. Pic, pic, pic s-a auzit pânæ ce
ploaia a început sæ cadæ bine. Simfleam cæ sunt transportat pe o cascadæ.
Noul meu cort a cedat din primul moment. Nu avea doar câteva mici
locuri pe unde pætrundea apa, ci o mulflime. Erau atât de multe, încât mæ
fæcea sæ cred cæ a fost construit special în modul acesta. Aø fi jurat cæ apa
curgea printr-o pâlnie. Pot acum sæ înfleleg cum se simfleau cei care nu au
intrat în corabia lui Noe.

Cu o abilitate foarte ciudatæ, ciudatæ pentru cæ oricum nu putea sæ nu
dea voie apei sæ pætrundæ, cortul pærea cæ are talentul de a refline toatæ apa
care intra din beløug. Nu peste mult timp, cortul semæna cu o piscinæ.
Fiind trezifli øi descoperind cæ sunt înghiflifli de aceastæ mare agitatæ,
amândoi bæieflii au cæutat un loc mai înalt – care eram eu – øi s-au cæflærat
pe mine, mærind durerile din zonele corpului care fuseseræ abuzate deja
de cætre pietre. Chiar atunci am realizat cæ ceea ce spuneam eu avea sæ
contureze în ei o anumitæ idee despre excursii cu rucsacul în spate.
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Aøa cæ le-am vorbit despre ce înseamnæ sæ fii cu adeværat bærbat, sæ
fii tare în circumstanfle dificile øi sæ învingi lucruri precum ploaia øi
ræcoarea, despre a merge la culcare ud fiind øi simflindu-te neconfortabil.
Din fericire, ei au înfleles mesajul mai mult decât l-am înfleles eu, øi am
supraviefluit. Am reuøit chiar sæ mai dormim puflin în acea noapte. Ne-am
întors acasæ fericifli – ræcifli, uzi øi murdari de noroi – dar încæ fericifli cæ
am reuøit sæ înfruntæm chiar øi cele mai grele condiflii pe care ni le putea
oferi sælbæticia.

Aceea a fost prima ieøire de tip tatæ-fiu. V-am împærtæøit-o ca sæ
vedefli cæ, având chiar øi cele mai bune intenflii, lucrurile nu sunt întotdeauna
frumoase øi uøoare øi, uneori, atitudinea noastræ când suntem stresafli øi
puøi în dificultate, va determina felul în care copiii vor reacfliona în situaflii
similare de-a lungul vieflii. Începeam sæ devin un tatæ adeværat pentru
copiii mei øi am descoperit cæ era distractiv – dacæ træiam aøa.

Sæ fii o familie înseamnæ uneori sæ-i ajufli pe copii sæ imite rolurile
adulflilor øi responsabilitæflile lor. Bæieflilor le plæcea sæ stea cu capul în
poala lui Sally, în timp ce ea îi scærpina pe spate sau se juca în pærul lor.
Aceasta nu numai cæ satisfæcea nevoia lor de atingere, dar era øi o ocazie
ca sæ mæ necæjeascæ pe mine. Se aøteptau sæ fiu gelos iar eu nu le-am
înøelat aøteptærile. Am început sæ mæ plâng, zicând: “Haidefli, bæiefli, este
soflia mea”. Ei râdeau øi erau încântafli de faptul cæ au reuøit sæ câøtige
afecfliunea mamei lor, ceea ce nu este doar dreptul copilæriei, ci îi øi învæfla
rolurile lor ca øi bærbafli, arætându-le cæ trebuie sæ fie sensibili øi cæ trebuie
sæ se bucure de afecfliune.

Îmi amintesc cæ, într-o zi, când bæieflii erau încæ mici, au întrebat
printre sutele de întrebæri pe care le puneau, de unde vine petrolul. Le-am
explicat cæ se obfline dintr-o fântânæ foarte adâncæ.

“Dacæ vrei sæ gæseøti petrol trebuie sæ sapi pânæ în partea cealaltæ în
China?” au întrebat ei.

“Nu, doar jumætate din drum,” am ræspuns nefiind atent.
“Tatæ, poate fi petrol sub pæmântul nostru?”
“Cred cæ poate fi.”
“Atunci hai sæ sæpæm!” au strigat ei.
“Bæiefli, nu putefli sæpa atât de mult, încât sæ gæsifli petrol.”
“Tatæ, petrolul este peste tot la o aøa mare adâncime?”
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“Nu, dar este la o mai mare adâncime decât pot sæ sape doi bæiefli.”
“O sæ-fli arætæm, tatæ, cæ o sæ gæsim petrol.”
Nu m-am putut abfline sæ nu zâmbesc datoritæ entuziasmului lor.
“Dacæ gæsifli petrol în grædina noastræ, væ dau un milion de dolari,”

am spus râzând.
Au zbughit-o afaræ, au luat uneltele øi, curând, au început sæ sape pe

drum dupæ petrol. Matthew a sæpat o groapæ de o jumætate de metru øi a
obosit, dar dorea milionul de dolari, aøa cæ s-a hotærât sæ se ajute altfel. A
mers în garaj øi a gæsit un bidon cu benzinæ. A umplut groapa parflial cu
benzinæ øi a venit la mine, anunflându-mæ cæ a descoperit petrol. Benzina
era transparentæ, dar am continuat sæ mæ joc. “Desigur, aratæ precum
petrolul, dar este numai infiltrat. Trebuie sæ gæseøti sursa øi øuvoiul care
curge.” Aøa cæ Matthew a trebuit sæ continue sæ sape. Andrew, fiind mai
mic, s-a hotærât cæ trebuie sæ obflinæ øi el banii, aøa cæ a vrut sæ-øi umple
groapa øi el cu benzinæ. Fratele lui golise bidonul. Færæ teamæ a desfæcut
un alt bidon øi øi-a umplut groapa. Chemat sæ inspectez groapa lui, m-am
uitat la benzinæ øi mi-am înmuiat degetul în ea pentru a o examina. Am
mirosit-o øi le-am spus: “Bæiefli, acesta este petrol rafinat. Din pæmânt nu
vine în felul acesta.” Am mers la garaj øi am gæsit bidonul gol.

“Bæiefli, øtifli cumva cine mi-a golit bidonul?” Douæ perechi de ochi
negau faptul cæ ar øti ceva. “Acum, Matthew øi Andrew, v-am învæflat sæ
fifli cinstifli øi sæ spunefli adeværul...” Putefli sæ væ închipuifli restul discufliei
noastre, însæ a fost o ocazie bunæ sæ-i învæfl cæ trebuie sæ spunæ adeværul øi
nu sæ mintæ pentru a obfline o recompensæ.

Copiii învaflæ cel mai bine din experienflele proprii. Dacæ avefli copii,
putefli fi siguri cæ vor face lucruri care nouæ, adulflilor, ni se par ciudate, øi
vor gæsi pericole în cele mai nevinovate sporturi. Bæieflilor le plac pericolul
øi aventura øi le pot gæsi în cele mai neobiønuite locuri. Copiii parcæ atrag
pericolele øi, uneori, parcæ le cautæ. Ca familie, vei supravieflui sau vei fi
doborât, în funcflie de cum øtii sæ le rezolvi.

Fiilor noøtri le plæcea sæ se joace în poiana de la sud de noi, de-a
lungul râului care curge prin ea. Odatæ, castorii au ridicat un baraj øi, în
zona de dincolo de baraj, s-a acumulat noroi. Chiar dacæ aceøtia au plecat,
în locul acela a ræmas o mlaøtinæ adâncæ, de nepætruns, cu un noroi ce
semæna cu nisipul miøcætor. Matthew øi Andrew obiønuiau sæ se joace în
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acea zonæ foarte des, øi aøa cum fac majoritatea bæieflilor care practicæ
asemenea activitæfli, era bine faptul cæ noi nu øtiam. De exemplu, îøi luau
cizmele de cauciuc pentru a merge prin râu, flinta fiind sæ gæseascæ un loc
în care apa sæ vinæ aproape de marginea cizmei, færæ sæ intre în ea. Atât
cel care câøtiga, cât øi cel care pierdea, sfârøeau prin a avea picioarele
ude. Într-o zi, în timp ce mergeau de-a lungul râului, au gæsit nisipul
miøcætor, øi amândoi au început sæ se scufunde. Matthew, care era mai
mare øi mai puternic, a reuøit sæ iasæ, în timp ce Andrew nu a putut.
Matthew a reuøit sæ-l tragæ afaræ stând pe niøte buøteni pe care i-a pus în
mlaøtinæ. Cizmele lui Andrew au ræmas în noroi. Pentru a le scoate, bæieflii
au folosit niøte befle øi, dupæ ce le-au clætit în râu, erau ca øi noi.

Acum, cæ pericolul trecuse, bæieflii au hotærât cæ era un loc bun de
joacæ øi au îndræznit sæ alerge de la o margine la cealaltæ a mlaøtinii, care,
în unele locuri, era mai adâncæ decât ei. De multe ori, când unul, când
celælalt, trebuia sæ fie scos de fratele lui øi apoi trebuia sæ se chinuiascæ sæ
scoatæ cizmele. Învæflau bucuria interdependenflei chiar øi în modul acesta
destul de ciudat.

Mergeau pe biciclete tot anul, dar ceea ce fæcea primævara cu totul
deosebitæ erau noroiul øi apa pe care le aruncau roflile. Uneori veneau
acasæ cu o dungæ neagræ, care mergea din cap pânæ la fund. Sally obosise
tot spælând petele øi i-a ameninflat cæ îi va læsa sæ-øi spele singuri hainele
dacæ vor mai veni acasæ aøa de murdari. Matthew, care de pe atunci era un
bun negociator, i-a spus cæ nu e corect faptul cæ nu se pot murdæri puflin.
Oricum, drumul era plin de noroi. Sally a fost de acord cæ nu era nici o
problemæ dacæ se murdæreau puflin, însæ le-a interzis sæ mai vinæ acasæ ca
niøte sconcøi dungafli.

Bæieflii nu au mai venit acasæ chiar atât de murdari øi noi am crezut
cæ am avut succes pânæ nu demult, când am descoperit ce se întâmpla de
fapt. Se jucau la fel ca pânæ acum, însæ înainte de a veni acasæ, se uitau
dupæ o patæ de zæpadæ care nu se topise øi acolo, în zæpada curatæ, îøi
frecau hainele pânæ ce deveneau mai puflin murdare. Apoi se îmbræcau cu
aceste haine “curate” øi veneau acasæ bine dispuøi. Mi-ar lua prea mult sæ
væ povestesc despre cum s-au aruncat cu paraøuta de pe seræ, cum au sæpat o
fortæreaflæ subteranæ, despre cum am fost încoronat rege de scumpa mea
soflie øi de cætre bæiefli. Lista continuæ; totul face parte din “a fi o familie”.
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Când lucram o zi pe sæptæmânæ în oraø, îi læsam pe bæiefli acasæ, în
timp ce eu mergeam la serviciu øi Sally fæcea cumpæræturile. Bæieflii mai
crescuseræ øi, faptul cæ mergeam destul de departe, plus influenflele la
care erau expuøi, ne determina sæ credem cæ a-i læsa cu treburile casei øi
temele de la øcoalæ era cea mai bunæ opfliune. Væzusem cum bæieflii au
împrumutat în câteva ore comportamente, maniere øi atitudini pe care
reuøeam sæ le îndepærtæm în câteva zile. Am hotærât împreunæ cæ îi vom
fline cât putem de departe de influenfla oraøului, pânæ când vor cæpæta
maturitate spiritualæ.

Desigur, a-i læsa singuri implica, de asemenea, riscuri. Într-o zi de
iarnæ, au descoperit cæ nu pot sæ întreflinæ focul arzând în sobæ. Ardea bine
atâta timp cât uøa de la sobæ era deschisæ, însæ când închideau uøa, focul
încetinea pânæ când de-abia mai pâlpâia. Preocupafli de faptul cæ nu vor
putea sæ menflinæ cald în casæ aøa cum ar fi trebuit, au pus tot timpul
lemne pe foc. Færæ ca ei sæ øtie, coøul era închis øi focul nu putea arde
bine. Deoarece cældura nu avea unde sæ se ducæ, plita s-a înroøit. Dacæ ne
vei vizita casa, vei putea vedea douæ pete de arsuræ pe douæ sau trei scânduri
din perete, chiar dacæ am încercat sæ reparæm cât am putut de bine pagubele
produse. Faptul cæ øtiau pufline lucruri s-a dovedit a fi periculos pentru
bæiefli øi ne-am dat seama cæ au nevoie de mai multæ instruire despre cum
sæ lucreze cu soba, înainte de a arde întreaga casæ.

Într-o altæ zi, când am mers în oraø, i-am læsat sæ smulgæ buruienile
din seræ. Matthew a ieøit din seræ cu un brafl de buruieni pe care le ducea
la græmada strânsæ afaræ, când a væzut un sconcs care fugea spre spatele
garajului. Øi-a gæsit refugiu sub canoea noastræ de aluminiu, care era
sprijinitæ de garaj.

“Andrew, Andrew, vino repede!”
“S-a întâmplat ceva?” a întrebat Andrew, îndreptându-øi spatele.
“Lângæ garaj este un sconcs øi, dacæ nu-l dæm afaræ, va umple totul

cu mirosul lui. Øi asta doar din vina ta!”
Acesta era modul favorit al lui Matthew de a-l manipula pe Andrew

sæ facæ ceva, øi a mers timp de ceva ani. Împreunæ au încercat tot felul de
idei de la aruncarea de befle øi pietre în animal, pânæ la a aduce plante care
se aflau în descompunere, sperând cæ mirosul va forfla creatura sæ plece.
Nici una dintre acestea nu s-a dovedit a fi o idee bunæ øi, în cele din urmæ,
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s-au gândit cæ, din moment ce sconcsul aratæ ca o pisicæ, poate nu îi va
plæcea apa.

Alergând au îmbinat furtunurile din grædinæ pânæ ce au fæcut unul
destul de lung øi, dupæ ce i-au ataøat øi partea din capæt, au reuøit sæ îndoaie
furtunul øi sæ-l punæ sub canoe, acolo unde aceastæ creaturæ micæ voia
doar sæ se ascundæ. Au dat drumul la apæ øi au avut dreptate. Sconcsului
nu-i place apa. Iar sconcsul a folosit împotriva acestui “øarpe” singura
armæ pe care o avea. Din nefericire, øarpele nu a ræspuns cum ræspunde
orice altæ creaturæ atunci când el împroaøcæ substanfla. Asta l-a fæcut sæ se
sperie øi mai mult. Aøa cæ aceastæ creaturæ neajutoratæ a împroøcat øi mai
multæ substanflæ.

Departe de a fi descurajafli de turnura evenimentelor, bæieflii s-au
înverøunat øi mai mult sæ scape de sconcs. Oricum, se întâmplase lucrul
de care se temeau øi totul era plin de mirosul specific.

“Andrew, mergi øi ridicæ canoea øi sconcsul v-a fugi.”
“Eu? De ce eu?”
“Pentru cæ, dacæ nu scæpæm de el, va mirosi øi mai tare øi asta doar

din vina ta!”
“Sæ øtii cæ n-am de gând sæ fac asta.”
Andrew era credul, dar în cazul acesta a arætat cæ are o judecatæ bunæ

în apærarea de sine. Væ imaginafli ce s-ar fi întâmplat dacæ ar fi mers øi ar
fi ridicat canoea.

“Hei, am o idee,” a spus Matthew, schimbându-øi tactica pentru a-øi
îndeplini scopul. “Eu fac rost de o funie øi tu doar tragi de canoe.”

A alergat la garaj øi a venit cu o funie nouæ de nailon de treizeci de
metri. “Mergi øi leag-o.”

“De ce eu?”
“Pentru cæ eu trebuie sæ urmæresc sæ væd dacæ nu iese.”
“Nu doreøti sæ iasæ?”
“Ba da, dar dacæ nu legi sfoara de canoe va umple øi mai mult locul de

miros øi când mama øi tata vor veni acasæ, le voi spune cæ a fost vina ta!”
Tremurând, særacul Andrew s-a furiøat pânæ în spatele canoei, a legat

sfoara, stabilind un nou record pentru treizeci de metri. Bæieflii s-au hotærât
sæ nu facæ lucruri periculoase. S-au aøezat la capætul sforii de treizeci de
metri øi au tras cu toatæ puterea, însæ nu s-a întâmplat nimic. Sfoara de
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nailon s-a întins doar. S-au mai dat puflin în spate øi au mai tras o datæ.
Funia s-a întins iar. În cele din urmæ, a treia oaræ, canoea s-a rostogolit øi
sconcsul s-a apærat din nou printr-un atac împotriva zidului garajului.

Glandele responsabile de miros s-au golit, sconcsul a fugit, øi bæieflii
au analizat pagubele. Peretele garajului a fost lovit tare dar nu se compara
cu daunele aduse interiorului canoei. Era coloratæ cu un galben-oranj, de
la substanfla împroøcatæ de sconcs. Aerul era contaminat. Ochii bæieflilor
læcrimau chiar dacæ nu au venit în contact direct cu substanfla.

De obicei, îi sunam pe bæiefli pe la prânz ca sæ ne asiguræm cæ sunt
bine. “Cum merg lucrurile?” a întrebat Sally.

“Pofli sæ iei spray de cameræ?” a îngæimat Matthew.
“Un spray, Matthew? De ce?”
“Un sconcs a venit øi a împroøcat miros.”
“Sper cæ nu afli dat cu spray, nu-i aøa?”
“Nu”, a ræspuns el spunând doar o parte din adevær.
“Cred cæ mirosul se va risipi înainte sæ ajungem noi acasæ.”
Pânæ la venirea noastræ bæieflii au vrut sæ se asigure cæ predicflia mamei

se împlineøte. Au spælat canoea øi peretele garajului. Au spælat totul
dimprejur, însæ færæ nici un efect. Matthew øi-a adus aminte cæ se spune
cæ sucul de roøii îndepærteazæ mirosul sconcøilor, aøa cæ au folosit pastæ
de tomate. Mirosul însæ persista. “Cum pofli sæ împrospætezi aerul?” s-au
gândit ei. Au început sæ facæ experimente. Mi-aø fi dorit sæ-i væd lucrând.
Ne-au spus mai târziu despre cum se învârteau în jurul gardului cu pasta
de tomate, aruncând-o în aer pentru a alunga mirosul de sconcs.

Pentru cæ Sally sunase, fusesem avertizafli cæ s-a întâmplat ceva ræu.
Dacæ am fi ascultat mai cu luare-aminte detaliile conversafliei øi am fi citit
printre rânduri, atunci ne-am fi oprit sæ luæm un deodorant, însæ nu ne-am
dat seama de ce se întâmplase decât atunci când am ajuns acasæ øi când
ne-a lovit mirosul de sconcs. Era atât de puternic, încât fli se fæcea pærul
mæciucæ.

Le-am spus bæieflilor cæ, drept pedeapsæ, trebuiau sæ curefle canoea.
Însæ, pe ascuns, am râs de isprava lor. Dacæ l-ar fi læsat în pace pe særacul
sconcs, ar fi plecat singur. Sconcøii sunt animale foarte politicoase øi
folositoare. Poate cæ a fost nevoie de o experienflæ de felul acesta ca bæieflii
sæ învefle cæ unele lucruri trebuie læsate sæ treacæ de la sine.
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Dacæ putefli sæ suportafli sæ mai citifli o altæ aventuræ din timpul când
tata øi mama erau în oraø, atunci am sæ væ spun cum Matthew øi Andrew
au omorât muøte. Nu øtiu cum au devenit fascinafli de omorârea muøtelor
(nu sunt pasionat de muøte, deoarece sunt niøte insecte mizerabile) însæ
bæieflii au descoperit tot felul de cæi inventive ca sæ le omoare. Poate cæ
aceasta este cea mai palpitantæ vânætoare sau poate cæ se simfleau gladiatori,
însæ, oricare ar fi motivul, bæieflii au mânjit fereastra de deasupra mesei de
tâmplærie din garaj, omorând o græmadæ de muøte. În loc sæ le loveascæ cu
ceva, au luat o cutie de chibrituri øi, pentru a le omorî, au încercat sæ le
ardæ.

Nu era nimic ræu în asta, însæ, pe banca pe care-mi curæflam pensulele
de vopsit øi diverse piese, aveam un mic bidon cu benzinæ. Dupæ câteva
încercæri, bæieflii øi-au spus cæ pot fi mai eficienfli dacæ vor înmuia beflele
de chibrit în benzinæ, øi au avut dreptate. Aøa au fæcut pânæ când au terminat
toate beflele de chibrit pentru a aprinde foile din cartea pe care o foloseau.
Cu ultimul bæfl au dat foc copertei. Matthew a fæcut asta pânæ ce a început
sæ se stingæ øi, dorind sæ nu lase flacæra sæ se stingæ, a înmuiat-o în vasul
cu benzinæ.

Boom! Sunetul, flæcærile øi fumul i-au determinat sæ pæræseascæ banca
pe care stæteau sæ præjeascæ muøte. Au privit la vasul care ardea ca o
lumânare, din care ieøea un fum negru. Matthew, cu sprâncenele øi genele
pârlite, i-a spus fratelui sæu: “Andrew, trebuie sæ o iei de aici.”

“Cine? Eu?”
“Da, tu! Dacæ nu scofli bidonul de aici poate sæ ardæ întregul garaj øi

va fi vina ta!”
Særacul Andrew! I-a luat ani sæ înfleleagæ de ce fratele sæu nu era

niciodatæ sincer când era vorba de asumarea vinei. A luat bidonul ca sæ-l
scoatæ afaræ din garaj. Bidonul încæ mai avea destulæ benzinæ, aøa cæ nu a
putut sæ apuce decât dintr-o parte unde nu era foarte fierbinte. fiinându-l
la distanflæ de un brafl, l-a dus afaræ pe drum, øi a reuøit sæ punæ torfla
arzând pe pæmânt, færæ sæ împræøtie conflinutul, deøi acum, øi el avea genele
øi sprâncenele la fel de pârlite ca øi fratele sæu.

“Øtiu ce trebuie sæ fac,” a spus Matthew în timp ce alerga dupæ furtun
ca un adeværat pompier. A pus apæ în bidon, însæ nu a reuøit sæ stingæ
focul. Întregul conflinut de apæ amestecatæ cu benzinæ a dat peste, øi întregul
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pavaj din fafla garajului era o masæ de flæcæri. Amândoi bæieflii s-au uitat
unul la altul uimifli. “Uite cæ nu a fost o idee bunæ”, a spus Matthew sobru.

Pânæ la urmæ combustibilul a ars øi flæcærile s-au stins, læsându-i pe
bæieflii mei sæ studieze rezultatele. Era o porfliune neagræ de pietriø destul
de mare, aøa cæ øi-au luat greble øi au greblat pânæ a dispærut. Apoi au
intrat în garaj unde, în afaræ de fum, clædirea era neatinsæ. S-au uitat la
vas, øi, luând o perie de sârmæ, au reuøit sæ îndepærteze funinginea. Apoi
au reumplut vasul cu aceeaøi cantitate de combustibil øi l-au pus pe banca
de lucru. Au început sæ repare pagubele ei înøiøi. Au depus ceva efort cu
foarfece øi pensetæ, ca sæ arate bine, însæ eforturile pæreau în zadar. Când
Sally øi cu mine ne-am întors acasæ, nu am observat nimic în neregulæ.

Doar dimineafla urmætoare au venit bæieflii la mine øi, sfioøi, mi-au
mærturisit ce se întâmplase. Nu i-am pedepsit. I-am pus doar sæ plæteascæ
câfliva cenfli pentru combustibilul pe care l-au folosit. De fapt, aø fi vrut sæ
særbætoresc. Erau destul de sensibili încât conøtiinfla nu a putut suporta
pæcatul nemærturisit. De aceea eram foarte fericit.

Unii dintre voi se întreabæ de ce i-am læsat pe bæiefli sæ continue sæ
stea acasæ când s-au întâmplat asemenea lucruri. Mai înainte de toate,
lucruri de felul acesta nu se întâmplau sæptæmânal, ci doar o datæ pe an. În
al doilea rând, lucru chiar mai important, simflul responsabilitæflii este foarte
important în formarea familiei. Pærinflii trebuie sæ le dea copiilor
responsabilitæfli, øi nu trebuie sæ le fie luate cu prima ocazie când judecæ
lucrurile greøit. Foarte rar întâlneøti persoane care, odatæ ce le-ai acordat
încredere, nu vor încerca sæ se ridice la înælflimea încrederii acordate. Aøa
s-a întâmplat øi cu Matthew øi Andrew. Au fæcut greøeli øi au fæcut chiar
lucruri foarte periculoase, însæ au învæflat sæ fie membri responsabili ai
familiei øi, prin aventurile lor, au cæpætat o experienflæ valoroasæ.

Sally interacfliona cu bæieflii atât de mult, cât interacflionam øi eu,
însæ ea avea o abordare mai femininæ øi mai blândæ. Se juca jocuri øi
fæcea sport cu bæieflii, însæ îi învæfla cum sæ picteze øi sæ facæ lucruri manuale
de care ei se bucurau foarte mult. Îi plæcea sæ meargæ sæ se dea cu patinele
chiar øi pe râul îngheflat. Aøa cæ, în timp ce creøteau, creøtea øi pasiunea
pentru aventuræ, iar Sally îi încuraja. Fæcea scufundæri øi se arunca în apæ
de la înælflimi mari, lua parte la orice activitate pe care o fæceam pânæ
când ne-am hotærât sæ mergem sæ særim cu paraøuta. În cele din urmæ a
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spus “Nu”, øi nu am acuzat-o. A mers cu noi când am særit din avion cu
paraøuta. Pe drum însæ øi-a schimbat hotærârea øi s-a decis sæ încerce øi
ea. Mæ întrebam cum se va descurca. Nu a ezitat, ci øi-a dat drumul din
avion împreunæ cu instructorul. Avea o paraøutæ care putea fi controlatæ
øi condusæ în funcflie de grade. Lui Sally îi plæcea sæ o întoarcæ încoace øi
încolo în aer. Dupæ ce a coborât pe pæmânt, i-a fost ræu douæzeci øi patru
de ore de la rotafliile paraøutei. A trebuit sæ plæteascæ un prefl destul de
scump pentru a fi parte a familiei în acea zi.

Istorisirea lui Sally demonstreazæ cæ a fi o familie înseamnæ cæ nu
putem sæ ne bucuræm întotdeauna de ceea ce face familia. Andrew s-a
îndrægostit de mersul pe bicicletæ pe munte øi, chiar dacæ nu-mi place sæ
merg cu bicicleta, am cumpærat una pentru a putea merge cu el øi a mæ
implica în ceea ce îi place lui. Într-un an, pentru ieøirile tatæ-fiu, el a hotærât
cæ ar trebui sæ mergem cu bicicletele sæ campæm lângæ un lac de la granifla
canadianæ. “Nu va fi nici o problemæ, tatæ”, m-a asigurat el. “Mergem pe
un drum forestier.” Ceea ce nu-mi spusese era cæ drumul forestier nu
fusese folosit de o jumætate de veac. Era plin de movile de pæmânt, care
împiedicæ vehiculele cu motoare sæ foloseascæ drumul. Am avut un drum
interesant, mai ales datoritæ faptului cæ au crescut tufe, arbuøti øi copaci
mai micufli de-a lungul anilor, ascunzând adesea aceste ridicæturi de pæmânt;
nu le vedeai decât atunci când dædeai peste ele. Uneori, tufele erau mai
înalte decât noi. Se agæflau de coarne, încercând sæ ne întoarcæ, rupându-ne
rucsacurile de pe biciclete. Însæ noi am mers cu încæpæflânare înainte.

Dupæ ce ne-am chinuit sæ urcæm o zi, am ajuns la lac øi ne-am instalat
corturile. Eram extenuat. Mæ dureau picioarele, iar spatele tare ar fi vrut
sæ stea pe un scaun special. M-am îngrozit øi mai mult când Andrew a
anunflat urmætoarea zi: “Tatæ, hai sæ mergem azi sæ vedem cât de multe
mile putem parcurge.”

“Cum numeøti tu ce am fæcut ieri?”
“Oh, a fost bine, însæ azi chiar trebuie sæ ne stræduim øi mai mult sæ

urcæm.” Am încuviinflat încet. Nu øtiu cum a fost posibil, dar øtiam cæ
drumeflia va fi în susul dealului, øi aøa a fost øi drumul spre casæ. Am
supraviefluit øi m-am bucurat cu Andrew, pentru cæ suntem o familie.

Apoi Matthew a citit cærflile lui Sam Campbell. Acest autor vorbeøte
foarte frumos despre ce înseamnæ sæ mergi cu canoea în sælbæticia
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canadianæ, în nordul statului Minnesota. În multe dintre cærflile lui, Sam
povesteøte despre cæutarea lui dupæ un lac perfect în care sæ studieze toate
felurile de viefluire în sælbæticie. Întotdeauna se referea la el ca Lacul
Sanctuar, chiar înainte sæ-l gæseascæ. Într-una dintre cærfli, Sam Campbel
vorbeøte despre expediflia pe care a fæcut-o chiar dupæ cel de-al doilea
ræzboi mondial, când a descoperit acest lac special. A doua cælætorie la
Lacul Sanctuar este descrisæ într-o altæ carte, ce oferæ mai multe informaflii
despre lac, despre coastæ øi oferæ câteva repere despre cum poate fi gæsit,
însæ nici o informaflie nu este concretæ în afara faptului cæ este undeva la
est de apus øi la vest de ræsærit.

Lui Matthew i-a venit ideea romanticæ de a gæsi acest Lac Sanctuar
øi a devenit un vis, un flel care l-a urmærit ani de zile. A încercat sæ localizeze
personajele cærflii øi a descoperit cæ o mare parte dintre ele muriseræ. În
Quetico Provincial Park, aøa cum este numit acum locul de canotaj al lui
Sam, fiecare avea o altæ pærere despre unde ar putea fi. De-a lungul anilor,
mulfli oameni au pretins cæ au gæsit lacul, însæ nici unul dintre aceste lacuri
nu era cel adeværat. Întotdeauna era ceva ce lipsea sau ceva ce nu se potrivea
cu descrierea lacului.

Matthew, dupæ ani de studiu, uneori mai amænunflit, alteori nu chiar
atât de profund, a eliminat din posibilitæfli pânæ când a ræmas la câteva
locuri. În timp ce eu nu puteam accepta ideea cæ trebuie sæ merg la Quetico,
Domnul mi-a învins încæpæflânarea øi m-a fæcut sæ realizez cæ numai aøa
puteam fi o familie, puteam împlini visul copilului meu. Nu trebuia sæ
murmur sau sæ fac lucrul acesta cu jumætate de inimæ, ci cu entuziasm øi
încântare. I-am spus lui Matthew cæ, dacæ plænuia o excursie, vom pune
deoparte zece zile sæ cæutæm Lacul Sanctuar în Quetico. Era încântat!

Nu sunt prea multe detalii în cartea lui Sam, dar, dupæ ce scurteazæ,
spune cæ drumul duce la flærmul unui lac faimos, iar de acolo, pe o potecæ
la un lac mic noroios. Lacul se terminæ la capætul unui râu invadat de
buruieni, astfel încât trebuie sæ forflezi canoea sæ meargæ pe el, împingând cu
vâslele pe fundul lui. Sam øi grupul lui au descris acest râu ca fiind Râul
celor Zece Mii de Vâsle dupæ zgomotul fæcut de vâslaøi în timp ce depuneau
maximum de efort sæ croiascæ drum pentru canoe. Apoi, dupæ ce treci de
aceastæ masæ de ierburi, trebuie sæ treci de øase stævilare construite de
castori øi de lacurile lor. Dupæ ce traversezi øi ultimul lac, trebuie sæ urmezi
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cursul râului pânæ ajungi la un lac mic, înconjurat de stânci de granit.
Undeva este scris numele Joe, zgâriat în piatræ de un ghid indian, care i-a
spus lui Sam secretul Lacului Sanctuar.

Dupæ câteva zile de parcurs multe mile, Matthew, ghidul expedifliei
noastre, ne-a condus pe drumul fæcut de animale, care nu mai putea fi
folosit atât de bine ca în zilele lui Sam Campbell. În cincizeci de ani
drumul se blocase øi numai dupæ cæutæri îndelungate am descoperit drumul
spre lac, care seamænæ foarte bine cu descrierile autorului. Puteam vedea
Râul celor Zece Mii de Vâsle exact în fafla noastræ, øi tofli am început sæ
fim încântafli, mai ales Matthew care muncise atât de mult zilele acelea.

Din nenorocire, râul se termina într-o câmpie cu iarbæ de mlaøtinæ,
buruieni øi arbuøti, în loc de stævilare construite de castori øi heleøtee.
Dezamægirea lui Matthew era zdrobitoare, însæ nu era gata sæ renunfle.
“Putem sæ mergem pe jos de aici”, a spus el, în timp ce cobora din canoe.
Færæ ca noi sæ øtim, se ruga. Nu øtiu exact ce cuvinte a folosit, nici nu cred
cæ øi le aminteøte, însæ cred cæ era ceva de genul: “De ce, Doamne? Eram
atât de sigur cæ m-ai condus aici. De ce este o pajiøte aici, unde ar trebui
sæ fie un mic lac?” Mergeam greu pe pajiøtea mlæøtinoasæ. Singura
modalitate de a merge era sæ særim de la o tufæ de iarbæ la alta. Dupæ vreo
sutæ de metri sau cam aøa, chiar øi Matthew obosise øi s-a oprit pe niøte
ramuri, încæ sperând øi rugându-se ca sæ fie pe drumul cel bun, chiar dacæ
ceea ce vedea îi spunea cæ mergea în zadar.

Un zgomot în iarbæ l-a fæcut sæ priveascæ în jos. Era o broascæ ce se
chinuia în iarbæ, særind peste beflele putrezite øi cæzând în apa de la
picioarele lui Matthew. Privirea lui Matthew s-a îndreptat în jos øi s-a
aplecat sæ vadæ mai bine. Bæflul fusese rupt de un castor. Dintr-o datæ
parcæ era un indian sælbatic.

“Stau pe un muøuroi fæcut de un castor”, a strigat el. S-a avântat
înainte gæsind movile de pæmânt una dupæ alta. În cincizeci de ani lacurile
fuseseræ næpædite de buruieni. Am gæsit poteca unui elan pe care sæ ne
transportæm canoea øi, la capætul de sus al cæii, am gæsit râul din nou, care
curgea în Lacul Sanctuar. În aceastæ ieøire øi în altele am descoperit aproape
toate lucrurile de care vorbea Sam Campbell, chiar øi numele indianului
Joe scris pe stâncæ, având litera “O” aproape øtearsæ. “J”-ul øi “E”-ul erau
însæ clare. Matthew îøi împlinise visul, iar eu am descoperit cæ, în ciuda
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protestelor mele de a veni aici, mæ îndrægostisem de aceastæ mare sælbæticie.
Am mers acolo aproape în fiecare an în concediu pentru a ne relaxa printre
peisajele frumoase øi pentru a fi cu Dumnezeu, Cel care le-a creat.

Când eøti interesat de visurile copiilor tæi, legi inimile lor de a ta.
Copiii sunt întotdeauna foarte receptivi dacæ væd cæ eøti interesat în mod
serios øi sincer nu doar de fericirea ta, ci øi de a lor. Am descoperit cæ,
preocupându-mæ de visurile øi de planurile lor este, pe de o parte, una din
cele mai bune cæi de a-i stæpâni, mai bunæ chiar øi decât a le dicta øi a-i
bate la cap. fiinta noastræ, ca pærinfli, este  sæ-i conducem de la dependenfla
de noi la dependenfla de Dumnezeu, Sfætuitorul mærefl øi Sursa nesfârøitæ
de putere. Dacæ le putem oferi tinerilor aceastæ experienflæ, devenim mari
în ochii Domnului, atât ca pærinfli, cât øi ca familie. Vom deveni patriarhi
øi vom creøte o generaflie de patriarhi. Familia noastræ va fi însemnatæ de
Cer ca una care-L serveøte pe Dumnezeul universului øi ni se va ræsplæti
cu fericire pentru fiecare renunflare la sine.

Oricum, o familie este mai mult decât o simplæ relaflie cu copiii. Este
o relaflie de dragoste între doi adulfli. Timpul frumos petrecut împreunæ,
ca sofl øi soflie, v-au fæcut pærinfli, însæ adesea, dragostea se stinge când
apar copiii øi când viafla devine mai stresantæ.

Sally øi cu mine ne-am hotærât sæ ne îndrægostim iar unul de celælalt.
Am început cu timpul de legænat, despre care am vorbit în celelalte cærfli,
un timp special în fiecare zi. Am început sæ ne scriem bileflele øi sæ facem
fel de fel de lucruri mærunte care sæ exprime afecfliunea noastræ. Ne-am
rezolvat problemele care existau între noi øi am læsat sæ fim noi înøine
înaintea lui Dumnezeu. Am læsat trecutul øi am început sæ construim un
viitor mai bun.

Am început sæ ne jucæm unul cu celælalt, nu numai cu copiii. Un
psiholog ar numi asta redescoperirea modelelor de joacæ din copilærie,
însæ noi o numim distracflie. Ne hârjoneam, ne tachinam øi, curând, distanfla
dintre noi a dispærut øi rænile s-au estompat. Ne-am iubit întotdeauna,
însæ acum ne îndrægostisem unul de celælalt. Am început sæ ne stabilim
obiceiuri, care au durat pânæ în ziua de azi. Am început timpul de legænat
la prânz, iar dimineafla øi seara avem timpul de îmbræfliøat. Stæm cuibærifli
în brafle øi ne bucuræm de vizita celuilalt øi de faptul cæ putem fi aproape.
Când locuiam în Wisconsin, nu ne doream întotdeauna sæ fim aproape,
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mai ales când eram supærafli. Acum este pace øi armonie într-un fel în care
nu a mai fost pânæ când am hotærât ca familia sæ fie prioritatea noastræ.
Familia care suntem acum este diferitæ de cea pe care o aveam atunci
când doar spuneam cæ suntem o familie pentru faptul cæ împærfleam acelaøi
pat øi creøteam copiii împreunæ.

Copiii sunt cæsætorifli acum øi au propriile case la mai puflin de zece
minute unul de altul, øi la aproximativ o oræ distanflæ de noi. Cu nu mai
mult de o lunæ în urmæ, Sally øi cu mine am petrecut un week-end cu ei la
Matthew acasæ. Ne-am bucurat împreunæ, însæ duminicæ a trebuit sæ
plecæm. Bæieflii au încercat sæ ne convingæ sæ stæm mai mult pentru cæ
voiau sæ se bucure de prezenfla noastræ. Eu nu am væzut nici un motiv ca
sæ mai ræmânem øi ne-am pregætit sæ plecæm. Matthew a venit øi ne-a
spus: “Ei bine, aøteaptæ doar un minut pentru cæ vreau sæ iau øi sæ væ dau
ceva din garaj.” S-a întors într-un minut cu mâna la spate. S-a uitat la
Andrew øi au încuviinflat amândoi. A luat mâna de la spate, iar în mânæ
avea o funie. Amândoi bæieflii au særit pe mine, m-au legat øi mi-au spus:
“Ei bine, acum te avem pentru mai mult timp.” Bæieflii sunt deja bærbafli,
dar încæ se bucuræ foarte mult de timpul petrecut cu familia. Nu voiau ca
noi sæ plecæm, chiar dupæ un week-end petrecut împreunæ. Legætura aceasta
care s-a construit în ani, nu se poate rupe. Ei mæ iubesc øi eu îi iubesc pe
ei. Nu este nimic ce nu ar face pentru mine, pentru cæ nu e nimic ce eu nu
am fæcut pentru ei. Aceasta înseamnæ sæ fii o familie. Sper cæ aøa putefli
descrie øi voi familia voastræ. Dacæ nu, facefli sæ fie aøa. Putefli cu puterea
lui Dumnezeu. Fie ca El sæ încununeze eforturile voastre cu binecuvântæri
øi fie ca øi voi sæ putefli spune împreunæ cu noi: “Suntem o familie”.
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CAPITOLUL 7

O VIAfiÆ SIMPLÆ

Cæci în ei nu este nici o nædejde de schimbare
øi nu se tem de Dumnezeu (Psalmi 55:19).

Înainte de a ne muta în munfli, am avut o proprietate de douæsprezece
hectare în Wisconsin øi, pe lângæ casa noastræ mare, aveam øi o cæsuflæ
pentru hrænit pæsæri, la marginea pædurii. Aøa cum se întâmplæ cu
majoritatea cæsuflelor pentru pæsæri, sunt vizitate adesea de veverifle. Îmi
place sæ le privesc aøa cum îmi place sæ privesc øi pæsærile, øi am observat
cæ fiecare veveriflæ are propria personalitate, având un fel diferit de a mânca.
Le-am privit cu interes primævara, în timp ce puii lor veneau cu ele, øi
le-am descoperit locul în societatea veveriflelor.

Într-un an, o veveriflæ nou-næscutæ, a avut dificultæfli. Micufla a încercat
sæ ajungæ la cæsuflæ, dar celelalte o îndepærtau aruncându-i gunoi în ochi.
Nu o puteau accepta la mai puflin de cincizeci de metri distanflæ de cæsuflæ
øi singurul motiv pe care l-am descoperit eu este cæ, datoritæ moøtenirii
genetice, era o veveriflæ albino. În cele din urmæ, veverifla a renunflat sæ
încerce sæ træiascæ în comunitatea care o respingea. Am descoperit ceva
mai târziu cæ stætea singuræ în pædure.

Este trist, însæ societatea, prieteniile øi chiar familiile, nu sunt foarte
diferite. Se pare cæ pentru mulfli oameni, singura ofensæ pe care le-o pofli
aduce este sæ fii, pur øi simplu, diferit de ceilalfli. Lumea a ridicat standarde
cu privire la ce este un comportament normal, standarde ce nu sunt bazate
pe logicæ sau pe rafliune ci pe o mentalitate de turmæ. Dacæ tofli ceilalfli fac
aøa, înseamnæ cæ aøa este bine. Un prieten de-al meu, medic, le spune
pacienflilor sæi când vorbeøte despre factorii de risc pentru cardiaci: “Da,
domnule Johnson, nivelul este între limite normale...” iar pacienflii zâmbesc
pânæ când urmeazæ partea a doua a frazei “... mæ refer la ceea ce este
normal într-o flaræ unde este numai normal sæ mori de boli de inimæ.”
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Aceasta este problema noastræ, prietenii mei. Træim într-o flaræ unde,
dacæ urmezi stilul de viaflæ normal øi acceptat, vei muri datoritæ bolilor
care au la bazæ stilul de viaflæ. Americanii sunt atât de stresafli, încât timpul
liber este un lux pentru ei. Nu îøi pot permite sæ aibæ timp liber. Øi nu
suntem singurii. În timp ce cælætoresc prin lume, væd cæ aøa se întâmplæ
peste tot. Din ce în ce mai multe lucruri care necesitæ timp øi copiii ne
robesc cealaltæ parte a timpului. Nu avem pace øi odihnæ nu numai în
viafla personalæ, ci øi în cea de familie. Sæ træieøti în ritmul acesta este
dæunætor fizic, dar, chiar mai ræu decât atât, este moartea spiritualæ care
vine din neglijenflæ. Este pur øi simplu imposibil sæ træieøti în felul în care
mulfli dintre noi træim øi, în acelaøi timp, sæ ai timp sæ-L caufli pe Dumnezeu
øi sæ dezvolfli o relaflie cu El, ca sæ fii mântuit.

Øtiu, pentru cæ am încercat sæ træiesc viafla øi sæ-L caut pe Dumnezeu
în acelaøi timp øi, dafli-mi voie sæ væ asigur, dacæ ar fi fost cineva care
putea sæ reuøeascæ, atunci acela aø fi fost eu. Lucrez din greu øi sunt
disciplinat øi organizat. Cu siguranflæ cæ aø fi avut mai multe øanse decât
au alflii, însæ tot ceea ce am descoperit a fost eøecul amarnic. În cele din
urmæ, am hotærât cu Sally cæ ne este de ajuns. Vom fi veverifle albino øi
vom træi aøa cum vrea Dumnezeu, în ciuda opiniei publice.

Dafli-mi voie sæ væ împærtæøesc ce am fæcut øi ceea ce au fæcut øi
alflii. Nu vreau sæ mæ impun øi nici nu vreau ca tofli sæ gândeascæ în felul în
care gândesc eu. Intenflia mea este sæ væ împærtæøesc ceea ce a funcflionat
cu mine øi sæ væ dau ocazia, vouæ, cititorilor, sæ adaptafli principiile pe
care vi le împærtæøesc, situafliei voastre, sub cælæuzirea øi conducerea
lui Dumnezeu øi nu a lui Jim Hohnberger. Cu toflii suntem diferifli øi,
slavæ lui Dumnezeu, avem un Dumnezeu individual øi nu “o singuræ
mærime care sæ se potriveascæ la toate”. El adapteazæ idealul øi
planurile pentru fiecare individ, astfel încât sæ fim cât mai bine cu
putinflæ. Cum am început?

Cred cæ fiecare dintre noi ia cele douæzeci øi patru de ore øi încearcæ
sæ vadæ ce poate elimina ca sæ-øi simplifice viafla. Din nefericire, aceastæ
metodæ nu funcflioneazæ foarte bine pentru majoritatea oamenilor, deoarece
fiecare lucru pe care îl facem pare sæ fie o prioritate. Altfel nu ne-am
pierde vremea cu lucrul acela. Sally øi cu mine ne-am hotærât sæ facem o
listæ cu lucrurile pe care vrem sæ le obflinem øi apoi sæ le adæugæm pe
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celelalte. Când programul se umple, atunci e umplut. Trebuia sæ læsæm
afaræ acele lucruri care nu mai încæpeau în program.

Ne-am scris prioritæflile:

1. Sæ dezvoltæm o relaflie vie, vibrantæ cu Dumnezeu, care sæ dureze
toatæ ziua.

Cei mai mulfli dinte noi îøi doresc lucrul acesta øi fac din el cea mai
înaltæ flintæ, însæ timpul în care se poate realiza, variazæ de la persoanæ la
persoanæ. Nu aveam o slujbæ øi øtiam cæ sunt multe lucruri care trebuie
corectate, aøa cæ am alocat mult timp studiului personal øi rugæciunii atunci
când ne-am mutat pentru prima datæ în sælbæticie. Însæ cea mai mare parte
a oamenilor nu au acest timp. fiinta este legætura cu Hristos. Atâta timp
cât aceastæ flintæ este atinsæ, nu conteazæ cât timp petreci în devofliune.
Lasæ-L pe Domnul sæ te conducæ. Dacæ descoperi cæ nu pofli avea o legæturæ
bunæ sau cæ-L pierzi pe Isus pe parcursul zilei, poate cæ ai nevoie sæ-fli
reorganizezi timpul alocat acestei legæturi. Indiferent de cât de mult timp
petreci studiind øi rugându-te, dacæ nu reuøeøti sæ iei legætura cu Dumnezeu,
timpul este pierdut. Legætura cu El este cheia, secretul vieflii de creøtin.

2. Sæ lucræm sæ aprindem cæsnicia noastræ øi sæ avem dragoste, în
timp ce eliminæm modelele de comportament care rænesc.

Relaflia cere timp øi, pe lângæ relaflia cu Dumnezeu, nici o altæ relaflie
nu ne poate influenfla fericirea øi mântuirea aøa cum o face relaflia de
cæsætorie. Timpul investit aici îøi aduce tributul øi trebuie considerat, dupæ
opinia mea umilæ, mai important chiar øi decât serviciul. Dacæ mæ sunafli
la prânz, vefli vedea cæ væ ræspunde robotul pentru cæ eu øi fata mea avem
timpul de legænat. Simplul fapt cæ laøi robotul, sæ preia apelurile aratæ
partenerului cæ este mai important decât munca.

3. Sæ creæm o familie care funcflioneazæ. Asta înseamnæ sæ avem un
cæmin unde tofli membrii sunt legafli cu legæturile dragostei; o familie
ordonatæ øi un loc în care copiii øi pærinflii învaflæ controlul de sine.

Existæ o strânsæ legæturæ între aceasta øi timpul petrecut ca familie.
Sunt pufline lucruri care sæ-mi transmitæ un mesaj mai puternic despre

O VIAfiÆ SIMPLÆ
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familie, ca acela de a fi chemat øi a fli se spune: “Îmi pare ræu, Jim, va
trebui sæ te sunæm înapoi. Avem timpul nostru de familie!” Familia nu
înseamnæ doar recreere, ci înseamnæ sæ-fli iei timp sæ faci lucruri care
eliminæ nevoia de disciplinæ.

4. Un stil de viaflæ care sæ ne ofere timp sæ gândim øi sæ ne comportæm
færæ sæ fim mânafli de impulsurile øi de graba care marcheazæ luarea atâtor
decizii.

Avem exact acelaøi timp într-o zi øi cred cæ este lucrul cel mai de
prefl. La fel ca un vânzætor care exercitæ presiune, diavolul încearcæ sæ
producæ anumite circumstanfle, astfel încât sæ scurteze timpul în care trebuie
sæ ne gândim pentru a lua o decizie. Efectul este cæ deciziile care par mici
øi lipsite de importanflæ pot avea consecinfle majore. Sæ luæm, de exemplu,
cuvintele noastre. Mulfli dintre noi, dacæ ne gândim la viafla noastræ din
trecut, putem descoperi cel puflin o situaflie sau douæ când cuvintele unei
persoane ne-au rænit. Øi cât de repede læsæm sæ zboare cuvinte care nu se
vor mai întoarce niciodatæ la noi. Trebuie sæ ne amintim cæ adesea nu
vedem cauza øi efectul, øi alegerea noastræ cu privire la ceea ce spunem ar
fi diferitæ dacæ ne-am lua timp sæ-L consultæm pe Cel care vede rezultatele
de la început.

5. Un venit care sæ acopere nevoile familiei.
Poate pærea romantic sæ te stræduieøti sæ supraviefluieøti în sælbæticie, øi

poate fi chiar provocator pentru cei care vor sæ scape din acest cerc vicios.
În acelaøi timp, pare un lucru de necrezut ca sæ poatæ fi atins.

Indiferent cât de eficient îfli administrezi gospodæria, ai nevoie de bani
cash pentru a cumpæra anumite lucruri. Trebuie sæ înflelegem cæ banii din
buzunare ne sunt dafli datoritæ timpului pe care l-am petrecut lucrând.
Dacæ încercæm sæ ræscumpæræm vremea având alte scopuri, atunci trebuie
sæ ne calculæm øi cât de mult trebuie sæ muncim. În timp ce munca nu
trebuie sæ ne stæpâneascæ, trebuie sæ ne asiguræm cele necesare. Creøtinii
nu pot aøtepta ca guvernul sau biserica sæ-i susflinæ financiar, pentru cæ ei
au ales sæ nu lucreze.

Ce înseamnæ aceasta? Pentru unii înseamnæ sæ lucreze câteva ore pe
sæptæmânæ, dacæ au un câøtig mare, în timp ce alflii, care nu sunt atât de
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îndemânatici, au nevoie sæ munceascæ mai mult de patruzeci de ore pe
sæptæmânæ. Øi asta doar ca sæ supraviefluiascæ. O altæ problemæ este cæ
unii oameni pricepufli încep o afacere proprie øi cer mai puflin decât
valoreazæ munca lor. Iar apoi sunt suprasolicitafli de afacerea neprofitabilæ.
Nu trebuie sæ ne fie teamæ sæ cerem atât cât valoreazæ munca noastræ.

6. Timp pentru interacfliune socialæ cu ceilalfli.
Creatorul a fæcut fiinfla umanæ cu nevoi sociale, de aceea avem nevoie

sæ ne facem timp pentru ele. Aceste interacfliuni nu trebuie sæ fie multe,
însæ trebuie sæ aibæ loc în mod consecvent cu alflii. Aceasta ne va aduce
bucurie øi ne va ajuta sæ fim stimulafli din punct de vedere intelectual.

Putefli vedea un exemplu de program pe care noi l-am avut în cartea
Viaflæ din beløug. Mulfli oameni au spus însæ: “Ei bine, Hohnberger, ai
træit în felul acesta în circumstanfle neobiønuite øi øtim deja cæ tu øi familia
ta afli reuøit. Însæ ce sæ facem noi? Træim într-o lume realæ. Funcflioneazæ
ceea ce ne-ai spus când te întâlneøti cu realitatea faflæ în faflæ? Ce le pofli
spune celor care lucreazæ ca profesioniøti, mamelor care au serviciu sau
mamelor singure?” Este o întrebare pertinentæ, nu-i aøa? Dafli-mi voie sæ
væ fac cunoøtinflæ cu câteva familii. Nu tofli au fæcut ceea ce am fæcut noi,
dar au descoperit un program care s-a dovedit a fi plin de beneficii.

Helen este o femeie plinæ de viaflæ. Ea însæøi spune despre ea cæ flinea
întotdeauna casa curatæ. Într-un fel, pare un nonsens sæ faci un profil al
unei persoane atât de organizatæ. Cred însæ cæ se meritæ, deoarece Helen
este ca mulfli dintre noi care par cæ sunt bine pentru observatorii din exterior,
însæ se lovesc de frustrare øi dificultæfli în viafla de zi cu zi. Aceste lucruri
nu sunt væzute de ceilalfli. Vedefli, Helen era organizatæ, însæ la sfârøitul
zilei trebuia sæ admitæ cæ nu a fæcut tot ce øi-a propus. Haidefli sæ o însoflim
într-o zi.

“De ce, Danny, de ce?”
“Nu are sens, Helen. Nu mai vreau sæ mai continui!”
“Este vina mea sau a copiilor?”
“Nu, te descurci foarte bine cu copiii. E doar din vina mea. La

revedere!”
“Aveam inima sfâøiatæ când cæsætoria mea s-a destræmat. La fel aveau

øi copiii. Nu-mi dorisem niciodatæ divorflul øi iatæ-mæ singuræ, færæ sofl, cu

O VIAfiÆ SIMPLÆ
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trei copii. Întreaga familie se obiønuise sæ se trezeascæ devreme, o datæ cu
Danny, øi acum mæ gândeam, ‘cel puflin putem dormi ceva mai mult’,
însæ acestea sunt planurile omului. Dumnezeu avea cu totul alte planuri.
Când eøti singura persoanæ care trebuie sæ se îngrijeascæ de treburile
familiei, nu mai pofli da vina pe nimeni dacæ nu merg anumite lucruri. De
multe ori, zorii zilei mæ gæseau încæ muncind, færæ sæ reuøesc sæ fac ceea
ce mi-am propus. Oamenii spuneau: ‘Aøa se întâmplæ într-o familie
monoparentalæ.’

Trebuie sæ fie o cale mai bunæ, m-am gândit. Care-o fi?
Când stæteam øi priveam la ceea ce fæceam în fiecare zi, am descoperit

curând cæ nu stabilisem o oræ la care sæ mæ trezesc, la care sæ mænânc, nici
ora de culcare etc. Pur øi simplu, varia în fiecare zi. E curatæ nebunie,
m-am gândit. Trebuie sæ fim în stare mæcar sæ mâncæm la aceeaøi oræ din
zi. Aøa a început totul. Am început sæ ne trezim la aceeaøi oræ, sæ mâncæm
la aceleaøi ore øi sæ mergem la culcare la aceeaøi oræ. Poate cæ nu pare
impresionant, încercafli însæ pentru câteva zile øi vefli descoperi ceea ce
am descoperit eu. Dintr-o datæ am câøtigat control asupra vieflii – asupra
timpului meu. Am început sæ facem mai multe lucruri. Eram încântatæ,
am adæugat øi alte lucruri în program ca, de exemplu, timp pentru închinare,
timp pentru joacæ. Cu cât îmi programam mai bine ziua, cu atât mergeau
mai bine lucrurile. Mi-am învæflat copiii sæ-øi asume mai multe
responsabilitæfli øi astfel am avut mai mult timp sæ investesc în ei.

Mi-am dat seama cæ nu sunt o mamæ singuræ, obiønuitæ, pentru cæ nu
trebuia sæ lucrez în afara cæminului, iar cele mai multe trebuie sæ facæ
lucrul acesta. Oricum, øtiu cæ principiile administrærii timpului
funcflioneazæ chiar dacæ singurul timp pe care îl pofli controla este cel de
seara. Am descoperit cæ pot gæsi timp chiar øi pentru un somn la amiazæ,
cu cei doi copii mai mici, øi ce binecuvântare este pentru un pærinte singur.
Acele câteva minute de odihnæ îmi dædeau putere sæ investesc în familia
mea.”

Fred øi Florence erau diferifli în ceea ce priveøte presiunile. Ei încercau
sæ le aibæ pe toate øi sæ facæ toate lucrurile. Fred este un om de afaceri cu
succes, iar Florence a avut grijæ de familie având doi copii. Locuiau într-o
casæ de 280 de metri pætrafli     însæ banii curgeau din afacere aøa cæ øi-au
lærgit casa fæcând-o de 920 de metri pætrafli. Au construit un garaj pentru
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øase maøini øi au cumpærat pentru copii mai multe jucærii decât se puteau
juca cu ele. Pe lângæ cele øapte maøini, aveau un tractor, o rulotæ øi o a
doua casæ pe plajæ. Aveau, de asemenea, un vaporaø amenajat ca locuinflæ.
Fred øi Florence aveau tot ceea ce îøi putea dori cineva ca sæ fie fericit, øi
totuøi cæutau un lucru care sæ dea sens vieflii, ceva pentru care se merita sæ
træiascæ.

Au venit la seminarul meu pentru cæ planul iniflial pentru week-end
cæzuse øi, dupæ prima întâlnire, au vrut neapærat sæ stea de vorbæ cu mine.
Putea mesajul meu sæ funcflioneze øi în viafla lor?

Am petrecut douæ ore cu ei în acea zi, øi tot cam atâta timp øi a doua
zi; au stabilit cæ îøi vor schimba viafla. Am luat legætura cu ei din când în
când, sunându-i ori de câte ori simfleam îndemnul øi i-am privit în timp ce
începeau sæ se schimbe. Fred a mai scæzut din timpul petrecut cu afacerile
øi nu a mai servit atâfli clienfli, însæ lucrul acesta a fost uøor în comparaflie
cu reconstruirea familiei.

“Jim”, s-a plâns Florence, “trebuie sæ înflelegi cum aratæ cæminul
nostru. Copiii se trezesc, îøi pregætesc singuri micul dejun din cereale reci
øi toast. Nu-mi place sæ recunosc, însæ obiønuim sæ-i læsæm sæ mænânce în
fafla televizorului, în timp ce se uitæ la desene animate. Niciodatæ, øi vreau
sæ spun niciodatæ, nu le-am pregætit un mic dejun cald. I-am læsat sæ-l
pregæteascæ singuri pentru ca eu sæ pot urmæri programul preferat de la
televizor, care era ceva mai târziu dimineafla.”

“Ei, bine, Florence, acum este timpul sæ faci câteva schimbæri.” Am
zâmbit, însæ ea pærea copleøitæ de ideea de a se trezi de dimineaflæ ca sæ
pregæteascæ micul dejun. Cu toate acestea, dorea sæ încerce øi, dacæ îl
întrebafli pe soflul ei astæzi, væ v-a spune ce a urmat: “Pregætim o pastæ de
pus pe pâine øi este de datoria mea sæ pregætesc fructele”. Acest prim
lucru pe care l-au schimbat nu este unul prea semnificativ. Au hotærât sæ
se trezeascæ la timp pentru a face altarul de dimineaflæ øi pentru a avea
timp sæ mænânce. Nu sunt lucruri majore, dar dacæ eøti ca Fred øi Florence,
øi nu ai reuøit sæ faci aceste lucruri niciodatæ, atunci este o mare realizare.

“Nu fæceam altarul de dimineaflæ niciodatæ, deøi seara ne rugam øi
aveam câte o povestire uneori înainte de a merge la culcare” au recunoscut
ei. Când s-au hotærât sæ încerce sæ se schimbe, Dumnezeu le-a onorat
alegerea øi le-a dat puterea sæ facæ ceea ce nu mai fæcuseræ înainte. Aøa se
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întâmplæ cu noi tofli. Dumnezeu nu ne dæ niciodatæ putere øi tærie înainte
de a avea nevoie de ele. Dacæ nu am ales sæ ascultæm, la ce ne-ar ajuta?

Florence øi Fred au continuat sæ-øi schimbe øi sæ-øi ajusteze
programul. Încæ locuiesc în casa aceea imensæ øi au aceeaøi afacere.
Viseazæ la o casæ afaræ din oraø, dar pentru acum au doar atât øi fac
schimbæri acolo unde sunt. Øi-au fæcut timp pentru ei, ca øi cuplu øi au
început sæ lucreze la comunicarea dintre ei.

“Este atât de greu sæ renunfli la vechile obiceiuri”, a spus Florence.
“Doar ieri Fred a fæcut un lucru care mi s-a pærut foarte ofensator. Domnul
m-a îndemnat sæ-i vorbesc øi sæ-i spun despre îngrijorærile mele. Am
descoperit cæ opuneam rezistenflæ îndemnurilor Lui. Vechiul fel în care
mæ comportam în astfel de situaflii mæ fæcea sæ-l tratez cu tæcere pentru
câteva zile, însæ trebuia sæ-mi exprim sentimentele. Este o soluflie bunæ,
dar este øi foarte greu pentru mine sæ o pun în aplicare.”

“Merge mai bine, Jim”, a spus Fred cu un zâmbet. “Ne-am fæcut
program pentru dimineaflæ øi pentru începutul dupæ-amiezii. Chiar øi seara
o avem programatæ. Încercæm încæ sæ facem un program pentru a doua
parte a dupæ-amiezii pânæ seara.”

“E bine”, i-am încurajat. “Procesul schimbærii are loc treptat øi cei
care au succes sunt cei care merg sistematic prin acest proces fæcând câte
puflin. Suntefli pe calea cea bunæ.” Am privit familii care nu se înflelegeau
unul cu celælalt din cauza lipsei unui program, problemæ care se rezolvæ
uøor. Câteva minute cu o foaie de hârtie pentru a-fli organiza viafla øi
hotærârea de a se schimba prin puterea lui Dumnezeu este tot ceea ce ai
nevoie. Ei bine, aproape tot, pentru cæ ceea ce mai trebuie este sæ accepfli
ideea cæ vei fi înfleles greøit øi vei fi privit ca un om ciudat de cei din jur.
Ca øi veverifla albino, pofli fi întâmpinat cu ostilitate de cei care nu înfleleg
de ce trebuie sæ fii atât de diferit de ei. Nu te îngrijora prea mult de reacfliile
celorlalfli. Într-o zi, în cer, vei descoperi cæ tofli vecinii tæi au fost pe pæmânt
veverifle albino øi vei avea o companie bunæ.
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CAPITOLUL 8

DOMNUL

JUMÆTATE DE ZILE

Dacæ nu poartæ cineva grijæ de ai lui, mai ales de cei din casa lui,
s-a lepædat de credinflæ, øi este mai ræu decât un necredincios

(1Timotei 5:8).

“Ei, bine, iatæ-l pe domnul Jumætate de Zile.” Paul, proprietarul
agenfliei imobiliare pentru care lucram, m-a întâmpinat pe hol. Dumnezeu
a aranjat sæ fiu angajat astfel, m-a chemat sæ lucrez aici în ciuda voinflei
mele, însæ, dupæ câteva zile petrecute la birou, am început sæ mæ întreb
dacæ aceastæ chemare de la Dumnezeu fusese greøitæ. Lucrasem din greu
în sælbæticie ca sæ câøtig controlul asupra timpului meu, øi când am fost de
acord sæ mæ întorc la lucru, am fæcut aceasta conøtient fiind cæ trebuie sæ
am control asupra timpului cât lucrez øi când lucrez.

Locuiam la peste nouæzeci de kilometri de birou øi nu doream sæ fac
drumul acesta decât o datæ pe sæptæmânæ. Zilele petrecute în oraø erau
agitate. Trebuia sæ dau telefoane pentru toatæ sæptæmâna. Trebuia sæ iau
legætura cu clienflii øi sæ merg dupæ contractele pentru pæmânt øi pentru
cererile de ipotecare. În plus, mai trebuia sæ fac øi reclamæ. Cele mai multe
dintre birouri nu se deschideau înainte de ora 9 øi lucrul acesta mæ întârzia
destul de mult. Am încercat sæ ies din birou nu mai târziu de ora 14:30,
astfel încât sæ-mi termin comisioanele din oraø øi sæ parcurg drumul lung
spre casæ. Desigur cæ aveam probleme când trebuia sæ iau legætura cu
avocatul, cu banca sau cu clienflii, øi asta într-o singuræ dimineaflæ. În timp
ce dædeam telefoane, nivelul stresului creøtea øi ispita de a da frâu liber
frustrærilor øi exasperærii devenea din ce în ce mai mare, pânæ ce aveam
impresia cæ mæ luptam cu o entitate fizicæ. Trebuia sæ lucrez øi trebuia
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sæ-mi flin sub control timpul. Aceste flinte, aparent opuse, pæreau cæ se
loveau cap în cap.

În timp ce mergeam pe øoseaua North Fork, departe de oraø øi departe
de telefon, eram obosit. Drumul mergea paralel cu râul. Conduceam
automat, iar gândurile se luptau cu problemele pe care le întâmpinam. Øi
uite aøa, færæ sæ-mi dau seama, stresul øi tensiunea se estompau în peisajul
frumos. În timp ce ritmul lucrului încetinea, auzeam încæ o datæ vocea lui
Dumnezeu chemându-mæ øi aducându-mi noi idei.

“Jim, ai venit aici ca sæ ai o relaflie cu Mine, iar acum eøti atât de
preocupat sæ-fli îndeplineøti flintele pe care le ai într-o zi, încât nu pot
sæ-fli mai spun un cuvânt. Trebuie sæ schimbi nu ceea ce faci, ci felul în
care faci.”

“Doamne, nu înflelegi situaflia în care mæ aflu. I-ai væzut pe oamenii
din birou care încercau sæ negocieze? Puteam sæ închei afacerea în mod
politicos în trei minute, dar amândoi erau concentrafli asupra banilor.
Puteam vedea mânia pe feflele lor. S-au plimbat de ici-colo toatæ ora. Au
irosit o oræ din viafla mea. Aproape cæ au ruinat negocierea – au scæzut
câteva sute de dolari. Am crezut cæ e bine sæ stau calm øi sæ nu le spun
ceea ce gândesc despre ei.”

“Ar fi trebuit sæ mergi la toaletæ.”
“Ce ar fi trebuit sæ fac?!”
“Ar fi trebuit sæ mergi la toaletæ, Jim.”
“De ce? Nu aveam nevoie.”
“Aveai, Jim. Nu ai idee cât de mult aveai nevoie sæ mergi.”
“Nu înfleleg, Doamne. Ce are mersul la toaletæ de a face cu aceasta –

mai ales când nu am nevoie sæ merg.”
“Ce este la baie, Jim?”
“Sunt toalete øi o chiuvetæ. Doamne, e ridicol, de ce nu...”
“Mai este altceva acolo?”
“Sæ vedem... un dulap cu materiale pentru curæflat øi hârtie igienicæ.

Ce încerci sæ mæ faci sæ înfleleg?”
“Acolo ai liniøte, Jim. Nimeni nu te deranjeazæ acolo. Este pace øi

liniøte, departe de furtuna emofliilor øi a pasiunilor necontrolate. Pofli
gæsi scæparea în baie pentru câteva minute øi acolo pofli lua din nou
legætura cu Mine.”
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Dintr-o datæ lucrurile au cæpætat sens. Am hotærât ca, atunci øi
acolo, sæ schimb atenflia mea concentratæ asupra zilelor de la serviciu
spre obflinerea unei legæturi continue cu Dumnezeu. Pentru tine poate
a fost ceva evident, dar pentru mine a fost o revelaflie. În acelaøi fel în
care Dumnezeu m-a învæflat managementul timpului de acasæ, avea sæ
mæ învefle managementul timpului de la serviciu. Având aceastæ nouæ
filosofie, nu mai conta dacæ clienflii îmi iroseau timpul. Nu mai conta
dacæ nu flineau cont de afacerea mea. Ceea ce conta acum era sæ-l am
sub control pe Jim.

Curând am început sæ-mi iau timp, cinci minute la sfârøitul fiecærei
ore, sæ mæ plimb în jurul blocului, sæ încetinesc ritmul øi sæ mæ reconectez
cu Dumnezeu. E ciudat faptul cæ, cu cât îmi luam mai mult timp ca sæ væd
dacæ mæ stæpânesc, cu atât îmi mergea mai bine la serviciu. Am învæflat sæ
aplic principiile lui Dumnezeu chiar la munca mea – øi aøa pofli face øi tu
dacæ te hotæræøti sæ vii deoparte.

A avea un serviciu este necesar pentru majoritatea dintre noi. Puflini
sunt aceia care au destule mijloace ca sæ asigure cele necesare familiei
færæ sæ aibæ un serviciu. Am væzut mulfli agenfli imobiliari øi pastori
mutându-se într-o zonæ în care nu aveau posibilitate sæ-øi câøtige existenfla.
Aceste mutæri sunt adesea rezultatul unei alegeri fæcute în grabæ, conduse
de emoflii øi nu rezultatul unui plan bine gândit øi al unor convingeri.
Asemenea familii întâmpinæ crize øi, în timp ce unii se adapteazæ øi
supraviefluiesc, alflii suferæ pierderi financiare øi sunt obligafli sæ vândæ la
un prefl mai mic decât au cumpærat øi sæ se întoarcæ de acolo de unde au
venit. Cu coada între picioare, se întorc în oraø blestemând ziua în care au
auzit despre viafla de la flaræ. Tendinfla naturii umane este sæ acuzæm decizia
negânditæ øi viziunea limitatæ a lor; tendinfla naturalæ este sæ simflim cæ au
fost înøelafli øi cæ viafla la flaræ este o amægire a celui ræu øi nu o unealtæ a
lui Dumnezeu. Îmi pare ræu pentru cei care se aflæ în aceastæ situaflie. Sper
ca ceea ce væ voi împærtæøi în acest capitol sæ væ ajute sæ evitafli mæcar
unele dintre aceste capcane.

Prima întrebare pe care cineva trebuie sæ øi-o punæ înainte de a se
muta la flaræ este. “Putem sæ træim cu ceea ce avem acum, aici unde
suntem?” Dacæ ræspunsul este negativ, atunci este logic cæ trebuie sæ
începem sæ învæflæm cum sæ facem lucrul acesta.
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O datæ ce træieøti cu propriile mijloace, trebuie sæ-fli evaluezi abilitæflile
øi temperamentul. Unii oameni nu sunt fæcufli sæ træiascæ în sælbæticie.
Acesta nu este un defect sau un lucru de care sæ le fie ruøine; ci este o
evidenflæ a faptului cæ Dumnezeu ne-a fæcut pe tofli unici, øi, în timp ce tofli
pot beneficia din a veni deoparte, locul în care pofli veni deoparte diferæ
de la persoanæ la persoanæ. O persoanæ poate avea tot ceea ce are nevoie
ca sæ træiascæ într-un cartier, în timp ce alta nu va fi fericitæ decât dacæ la
casa ei se poate ajunge pe o potecæ greu accesibilæ.

Problema majoræ a tuturor este ræscumpærarea timpului. Dacæ pofli
câøtiga patruzeci de dolari pe oræ, nu te muta acolo unde pofli câøtiga doar
zece deoarece, chiar dacæ te vei muta la flaræ, va trebui sæ munceøti de
patru ori mai mult ca sæ ai acelaøi venit cu care erai obiønuit.

Øtiu cæ, pentru mulfli, pot pærea cuvinte în vânt, însæ preocuparea
pentru bunæstarea voastræ mæ face sæ subliniez faptul cæ, în mai pufline
cazuri decât putefli voi sæ væ închipuifli, afacerea proprie are succes. Pentru
cei mai mulfli dintre voi visul unei afaceri proprii nu este o realitate øi nu
trebuie sæ o începefli dacæ nu afli mai condus o afacere cu succes. Pentru o
astfel de afacere este nevoie de disciplinæ øi de o organizare de care puflini
oameni sunt în stare.

Ce sæ faci dacæ vrei sæ te mufli într-un loc liniøtit, dacæ doreøti sæ fii
mai aproape de naturæ øi de Dumnezeu? Væ voi spune imediat. Nu væ
plænuifli sæ væ mutafli în Montana. În ciuda a ceea ce familia mea a gæsit
aici, Montana nu este “statul salvator”. Este un stat în care economia scade.
Este foarte greu pentru o persoanæ mai puflin înzestratæ sæ-øi câøtige
existenfla. Aøa cæ, dacæ tai de pe listæ Montana, unde sæ mergi? Este bine
sæ începi chiar în propria curte. În multe state, la distanflæ mai micæ de 20
de minute, pærerea agenflilor imobiliari este cu totul schimbatæ. Este un
avantaj enorm sæ stai într-o zonæ pe care o cunoøti, iar cel mai mare avantaj
este cæ pofli sæ-fli pæstrezi locul de muncæ. O proprietate micæ în afara
oraøului este numai bunæ. Existæ câteva aøteptæri. Dacæ locuieøti într-un
oraø foarte mare, este foarte probabil cæ nu vei putea sæ mergi la flaræ cu
maøina. Uneori o familie extinsæ, deøi bine intenflionatæ, însæ îndrumatæ
greøit, va împiedica pærinflii sæ asigure o creøtere spiritualæ copiilor
lor, deoarece membrii familiei vor încerca sæ submineze orice efort
pe care pærinflii îl fac pentru a face reformæ. În aceste circumstanfle,
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trebuie ales de la început un alt loc în afara teritoriului casei familiei
extinse.

Urmætoarea întrebare, o datæ ce v-afli hotærât sæ væ mutafli, este: “Pofli
ajunge tot timpul anului la proprietatea de care eøti interesat? Pofli avea
acces la proprietate de la o øosea localæ sau naflionalæ”. Uneori, chiar øi
anumite øosele care aparflin guvernului nu sunt curæflate de zæpadæ în timpul
anului. Asiguræ-te cæ înflelegi gradul de accesibilitate la proprietate înainte
de a o cumpæra. Cel mai bine este sæ vizitezi proprietatea în toate
anotimpurile. Atunci vei øtii cât de accesibilæ este. Alte proprietæfli sunt
accesibile doar pe drumuri private, ceea ce implicæ problema de întreflinere,
mai ales în timp de vreme rea. Dacæ ai acces pe o øosea privatæ, asiguræ-te
cæ pofli avea acces legal. Vecinul prietenos care-fli permite sæ foloseøti
drumul lui, poate vinde proprietatea unei persoane care sæ nu-fli mai permitæ
accesul pe el. Doar proprietæflile care au acces pe drum public sau drum
privat pe care pofli avea acces cu un contract trebuie luate în considerare.

Pe lângæ acces, cea mai presantæ problemæ este apa, øi, în unele cazuri,
dreptul la apæ. Nu væ gândifli cæ, dacæ avefli un râu sau un izvor pe
proprietate, îl putefli folosi. Dreptul la apæ este foarte complex øi, dacæ nu
înflelegi, ai nevoie de un agent imobiliar sau un avocat ca sæ-fli spunæ ce
fel de apæ ai. Acelaøi lucru se întâmplæ øi cu dreptul la minerale, delimitarea
proprietæflii, înlesniri, contract øi alte restricflii zonale.

Îmi amintesc de un om care a cumpærat o proprietate idealæ la flaræ øi
a cheltuit mii de dolari ca sæ sape o fântânæ, sæ punæ un decantor øi fundaflie.
Numai dupæ ce majoritatea economiilor au fost investite într-un drum pe
care sæ ajungæ la proprietate, a descoperit de la oficialitæfli cæ nu avea voie
sæ facæ drum. Oficialitæflile nu sunt rele, însæ nu este înflelept sæ faci ceva
împotriva lor. În general, sunt agenfli publici doritori sæ ræspundæ
întrebærilor pe care le avefli despre clædirile sau îmbunætæflirile pe care
vrefli sæ le facefli pe proprietate. Se meritæ efortul de a-fli face prieteni
oficialitæflile locale. Ei deflin multe informaflii despre fiecare aspect al zonei,
øi, în timp ce nu-fli vor face favoruri, te vor ajuta sæ evifli sæ faci greøeli
care sæ te coste.

Uneori, problema cu o proprietate nu se poate vedea dintr-o singuræ
analizæ, dar dacæ vorbeøti cu vecinii sau cu alte persoane din zonæ pofli
afla probleme pe care nu doreøti sæ le ai. De exemplu, când mergi la

DOMNUL JUMÆTATE DE ZILE



100

VENIfiI DEOPARTE

proprietate cu agentul imobiliar sau cu brokerul la ora 10 dimineafla, s-ar
putea ca sæ vezi cursa de ciclism care este chiar dincolo de deal øi care
face gælægie de la prânz pânæ dupæ miezul nopflii. Însæ vecinii cu siguranflæ
øtiu. Poate cæ existæ un poligon de tragere, un combinat toxic sau poate o
fermæ de gæini sau de porci al cæror miros îl aduce vântul. Agentul imobiliar
s-ar putea sæ nu øtie cæ primævara, când se topeøte zæpada, terenul este
mlæøtinos, însæ vecinii de peste drum, care i-au împrumutat fostului
proprietar pompa de apæ, vor øti. Ceea ce ai gæsit poate pærea un loc perfect
în sælbæticie øi ideea unui generator de curent poate pærea romanticæ pânæ
când, un alt localnic de peste deal începe sæ foloseascæ generatorul lui
seara târziu, iar sunetul se aude pânæ la casa ta, fæcând geamurile sæ vibreze.
Nu existæ loc perfect, deøi tuturor ne-ar plæcea sæ gæsim unul. Cu toflii
avem ideea unui loc perfect øi trebuie sæ lucræm la acest ideal astfel încât
sæ acceptæm compromisuri. Poate cæ vei cumpæra mai pufline hectare de
pæmânt sau poate cæ pæmântul va fi neroditor, poate cæ vei lua o casæ prea
micæ sau care nu este aøa cum fli-ai dorit. Atâta timp cât doreøti sæ-L laøi
pe Dumnezeu sæ te conducæ, El te va ajuta sæ gæseøti locul ideal de care ai
nevoie, chiar dacæ locul acela este cel în care te afli acum.

Trebuie sæ-fli aminteøti cæ cel mai important motiv pentru care te
mufli la flaræ este sæ ai timp sæ devii un creøtin adeværat øi sæ-fli pæzeøti
copiii de influenflele lumii acesteia. Cu cât este mai populat locul, cu atât
familia ta va fi mai expusæ la tot felul de priveliøti øi sunete. Corupflia øi
crima nu sunt doar raportate, ci øi idolatrizate. Viafla din oraø este din ce
în ce mai artificialæ, valorile pe care le promoveazæ sunt incompatibile cu
principiile creøtinismului adeværat. Agitaflia, jocurile de noroc øi tot felul
de activitæfli ne atrag mintea øi sufletul, în timp ce mediul nesænætos pune
în pericol bunæstarea noastræ øi permite sæ ne îmbolnævim.

Un adevær despre sælbæticie øi despre locuirea la flaræ, de care
oamenii nu sunt conøtienfli, este cæ, în ciuda peisajului minunat,
oamenii au adesea conflicte. Pæmântul poate fi schimbat, dar oamenii
ræmân aceleaøi creaturi pæcætoase, fie cæ locuiesc la flaræ, fie cæ locuiesc
la oraø. Unii dintre aceøti oameni pot fi chiar în grupul celor de la
bisericæ. Lista cu lucrurile pentru care oamenii de la flaræ se ceartæ
este nesfârøitæ. Problema folosirii hainelor din fibre naturale sau
artificiale, problema excaværii manuale sau cu utilaje. Acestea sunt
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doar câteva dintre cele mai comice. Dacæ te mufli la flaræ, sæ ai în vedere
cæ cel puflin o persoanæ te va înflelege în mod greøit.

În ciuda tuturor aceste încercæri øi dificultæfli, dacæ doreøti cu adeværat,
tu øi familia ta vefli beneficia imens de venirea deoparte. Aminteøte-fli, nu
trebuie sæ te concentrezi asupra a ceea ce înseamnæ a træi la flaræ, ci asupra
a ceea ce doreøti sæ obflii din viefluirea la flaræ. Aceasta înseamnæ sæ ne
înfruntæm pe noi înøine, problemele noastre, defectele øi greøelile.
Înseamnæ sæ reconstruieøti relafliile rupte cu membrii familiei sau cu soflul
sau soflia. Înseamnæ sæ accepfli cæ nu va fi uøor.

Am descoperit cæ aceasta este adeværat când am început sæ lucrez ca
agent imobiliar în North Fork. Aøa cum v-am spus deja, ecologiøtii urau
ideea cæ existæ un agent imobiliar în aceastæ vale virginæ. Timp de trei ani
au dærâmat orice reclamæ de-a mea. Ne-au ameninflat, dar eu am continuat.
Nu sunt pentru dezvoltare øi, dacæ ecologiøtii m-ar fi ascultat, le-aø fi
putut vorbi despre ceea ce fæceam pe Valea North Fork øi care îi ajuta
sæ-øi atingæ scopul nu numai pe clienfli, ci øi pe ecologiøti. Øtiam tipul de
proprietate pe care guvernul îl voia øi, când un teren îndeplinea cerinflele
pentru a fi vândut, fæceam tot ce puteam ca guvernul sæ fie cel care îl
cumpæræ. Când pe piaflæ apærea o parcelæ privatæ, îi vizitam pe proprietarii
parcelelor alæturate øi îi anunflam, în caz cæ nu voiau o altæ casæ lângæ ei.
Adesea, unul sau celælalt, sau chiar amândoi, cumpærau proprietatea pentru
a nu se construi pe ea. Sunt fericit sæ væ spun cæ în timpul în care am
lucrat ca agent imobiliar pentru Valea North Fork, numærul parcelelor
private a scæzut. Ca agent de vânzæri, nu eram vræjmaøul ecologilor, dar
sunt mulfli cei care nu væd pædurea din cauza copacilor. Unii mæ acuzau
pe nedrept de dezvoltare. Dacæ nu aø fi fæcut ceea ce am fæcut, ar fi fost
mult mai dezvoltatæ zona.

Am lucrat ca Domnul Jumætate de Zile pentru mulfli ani øi am devenit
agentul imobiliar numærul unu din nord-vestul Montanei, pentru Coldwell
Banker. Lucram doar o parte din zi o datæ pe sæptæmânæ, øi totuøi Dumnezeu
m-a binecuvântat. El aøteaptæ sæ te binecuvânteze øi pe tine. Calea ta poate
diferi de a mea în multe aspecte, cu excepflia unui singur aspect. Dacæ
doreøti binecuvântærile Cerului, trebuie sæ învefli sæ mergi de-a lungul zilei
de mânæ cu Isus. Fie cæ lucrezi doar jumætate de normæ, fie cæ nu lucrezi.
Mulfli dintre noi nu pot sæ fie Domnul Jumætate de Zile. Dacæ nu vei avea
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o comuniune continuæ cu Dumnezeu, vei sfârøi cu un eøec pe care øi eu
l-am avut când am încercat sæ merg singur. Când Îl voi întâlni pe Isus pe
stræzile din cer nu vreau sæ-mi spunæ, aøa cum mi-a spus patronul: “Iatæ-l
pe Domnul Jumætate de Zile!” Vreau sæ spunæ în schimb: “Iatæ-l pe Domnul
Întreaga Zi, Fiecare Zi, øi Fiecare Moment al Zilei!” Aceasta este flinta
mea. Øi cred cæ este øi dorinfla ta. Haidefli sæ începem de astæzi!
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CAPITOLUL 9

LOCUIND ÎN SÆLBÆTICIE

... øi nu vei avea sæ te temi de fiarele pæmântului
(Iov 5:22).

În sælbæticie, drama vieflii øi a morflii în lumea afectatæ øi stricatæ de
pæcat este jucatæ iar øi iar. Uneori ne place sæ privim cum se naøte o creaturæ
nouæ printre creaturile din sælbæticie, însæ moartea este des întâlnitæ. Am
væzut asta chiar în curtea noastræ.

Lucram la etaj când Matthew, un bæieflel slab la timpul acela, privea
de la fereastræ una dintre cæprioarele lui favorite, când un lup era gata sæ
o atace în curtea noastræ. Tot ceea ce am auzit a fost vocea sugrumatæ
spunând: “Nu!” Am særit mai multe trepte deodatæ øi am væzut lupul øi
cæprioara, øi pe Matthew ieøind pe uøæ.

“Nu!” i-am strigat, imitând strigætul lui, însæ era prea târziu ca sæ-l
opresc în timp ce ieøea afaræ, hotærât sæ salveze cæprioara. Lupul se aøtepta
la apærare din partea mamei puiului de cæprioaræ, însæ când Matthew l-a
atacat fluturându-øi braflele øi strigând ca un indian sælbatic, s-a oprit.
Creatura ciudatæ, cu douæ picioare, nu pærea sæ semene cu o cæprioaræ øi
noutatea situafliei pærea cæ a câøtigat, în timp ce lupul s-a întors øi a mers
sæ gæseascæ o pradæ care nu era pæzitæ de Matthew. Reuøisem sæ ies, însæ
Matthew a fost cel care l-a îndepærtat pe prædætor øi a salvat puiul de
cæprioaræ.

Puiul a fost numit Baby Saved (Micuflul Salvat, n.tr.). Aparflinea unei
cæprioare pe care o numeam Friendly (Prietenoasa, n.tr.) datoritæ faptului
cæ era foarte prietenoasæ. An dupæ an, Friendly ne aducea puii ca sæ-i
vedem øi pânæ astæzi avem pe proprietate cæprioare care sunt descendenflii
ei. De-a lungul anilor, ne-am împrietenit cu zeci, dacæ nu sute, de animale
sælbatice, nu din întâmplare, ci pentru cæ aøa ne-am propus.

LOCUIND ÎN SÆLBÆTICIE



104

VENIfiI DEOPARTE

Când ne-am mutat pe Valea Noth Fork, am scæpat de televizor, radio,
video øi alte lucruri artificiale de distracflie. Pærea mai plin de sens sæ ne
facem prieteni animalele sælbatice øi eram hotærâfli sæ fim ræbdætori øi
perseverenfli pentru a le câøtiga prietenia færæ sæ folosim lanfluri, capcane
sau gard. Am pus un drob de sare în curte, în locul unde cæprioarele puteau
veni øi, curând, s-au obiønuit cu miøcarea noastræ. În timp ce se obiønuiau,
ne apropiam din ce în ce mai mult, aruncându-le cereale sau morcovi.
Încetul cu încetul le-am ademenit. Matthew era un campion în ceea ce
priveøte domesticirea cæprioarelor. Chiar dacæ era un bæieflel, a învæflat sæ
fie ræbdætor în timp ce cæprioara se apropia din ce în ce mai mult, pânæ
când a putut sæ o hræneascæ din mânæ. Dupæ ce le-am câøtigat încrederea,
ne-au læsat sæ le mângâiem pe gât øi pe coarne.

Am fæcut o iesle pentru a le hræni øi am depozitat cereale. Barierele
dintre oameni øi animalele sælbatice erau dærâmate, iar noi eram privilegiafli
sæ gustæm, chiar dacæ numai puflin, din ceea ce a fost în Eden. Nu am
ajuns sæ le hrænim destul încât sæ nu mai fie nevoie ca ele sæ-øi caute
singure hrana. Øtiam cæ trebuie sæ meargæ øi sæ pascæ pentru a-øi menfline
sænætatea. Interesant este faptul cæ erau speriate de alte fiinfle umane de
parcæ înflelegeau cæ pot fi în siguranflæ, dar nu trebuie sæ aibæ încredere în
toatæ lumea. Baby Saved a devenit atât de îndræznefl, încât urca treptele de
la cabanæ øi ciocænea la uøæ cu copita. Pærea cæ øtie cæ întârziam sæ-i punem
mâncarea în iesle.

Ne-am împrietenit, de asemenea, cu un cerb pe care l-am numit Big
Buck. Avea niøte coarne cu zece ramificaflii pe care mulfli øi-ar fi dorit sæ
le aibæ pe peretele cu trofee. În ciuda acestor coarne frumoase, era cerbul
care se apropia cel mai mult, adesea venind încet, uitându-se dupæ
mâncarea favoritæ – biscuifli integrali. Big Buck era unic printre cerbi
pentru cæ dorea sæ treacæ cu vederea defectele fiinflei umane øi sæ se bucure
nu numai de mâncarea noastræ, ci øi de compania noastræ.

În ultimele douæ decenii, am væzut multe cæprioare care veneau în
curtea noastræ regulat. Unele veneau, altele plecau, iar ziua hræneam în
jur de douæsprezece sau chiar mai multe la iesle. Se obiønuiseræ cu noi de
la o generaflie la cealaltæ øi unele erau atât de curajoase, încât mâncau
chiar øi ce nu era în iesle, în timp ce noi încercam sæ umplem ieslea. În
lumea ciutelor, domnesc cei mai mari cerbi, dar în curtea noastræ se pærea
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cæ puii lor øi cerbii cei mici erau domni. Le era mai puflin fricæ øi veneau
la noi sæ mænânce în timp ce stæteam lângæ iesle, timp în care cerbii cei
mari stæteau la marginea pædurii, lovind geloøi cu copita pæmântul, sforæind
øi mergând mai departe. Ar fi vrut sæ mænânce cereale, însæ nu atât de
mult încât sæ riøte sæ vinæ în contact cu fiinflele umane. Era o torturæ pentru
ei sæ le priveascæ pe celelalte cæprioare, care, în mod normal, le erau
inferioare, mâncând græunflele lor.

Friendly avea o zgardæ pe care i-o puseseræ biologii care se ocupau
de fauna din sælbæticie. Oricum, era o cæprioaræ atât de mare, încât chiar
øi cea mai mare zgardæ îi tocise blana øi, ori de câte ori apærea în curte,
Matthew øi Andrew erau îngrozifli væzând cum blana animalului lor drag
este tocitæ øi cum carnea era sfâøiatæ de frecarea continuæ. Erau gata sæ
arunce atunci øi acolo zgarda pusæ de biologi. Le-am explicat cæ biologii
fac o lucrare importantæ øi valoroasæ øi cæ eram sigur cæ, dacæ vom vorbi
cu ei, vor înflelege îngrijorarea noastræ.

Mike, un biolog, øi soflia lui au înfleles øi au hotærât sæ punæ în curtea
noastræ o capcanæ cu plasæ pentru a putea lua zgarda. “Cât de mult va
trebui sæ aøteptæm înainte sæ o putem prinde?” m-a întrebat el.

“Dacæ pun hranæ în iesle va veni imediat,” i-am ræspuns încrezætor.
Friendly era obiønuitæ sæ mænânce la ieslea noastræ øi venea în momentul
în care puneam mâncarea, adeseori mâncând chiar din bolul din mâna
noastræ. Desigur cæ Friendly a venit øi a cæzut în capcanæ. Însæ, urmætoarea
problemæ era cum sæ o prindem. Nu am încercat sæ prind cu mâna nici o
altæ cæprioaræ însæ Mike nu putea singur aøa cæ eram gata sæ primesc
puflinæ instruire. Am intrat în cuøca fæcutæ din plasæ øi am prins-o de cap.

Vreau sæ spun celor care vor încerca sæ facæ ce am fæcut eu: “Nu
facefli aøa ceva!” În momentul acela, aveam impresia cæ am prins o întreagæ
turmæ de cæprioare. A început sæ sforæie puternic øi lovea cu cele patru
copite, în timp ce încerca sæ se elibereze de parcæ ar fi prins-o un leu.
Puterea unei creaturi sælbatice este uimitoare. Eram sigur cæ era mai mult
de o cæprioaræ în capcanæ. Indiferent de cât de tare am încercat, nu am
putut sæ o trântesc la pæmânt. Mike o flinea de partea din spate øi împreunæ
tot nu am putut sæ o punem la pæmânt. Ne-a særit în ajutor soflia lui Mike
øi, în cele din urmæ, de-abia am reuøit sæ o imobilizæm øi sæ-i luæm
zgarda.
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O flineam de gât, iar ea mæ privea de parcæ mi-ar fi spus: “Am avut
încredere în tine. Cum ai putut sæ-mi faci una ca asta?” Cu zgarda luatæ,
Mike mi-a spus cæ a o læsa sæ plece era chiar mai ræu decât a o fline
imobilizatæ. Mi-a demonstrat acest lucru câteva minute mai târziu. Dupæ
ce soflia lui Mike i-a dat drumul, i-a dat drumul øi el, iar Friendly l-a lovit
în locul cel mai dureros. Încovoiat lângæ cuøcæ, m-a zorit sæ mæ græbesc øi
sæ plec înainte sæ mæ loveascæ øi pe mine. Dacæ aø fi judecat privind la
durerea lui Mike, se pærea cæ îl lovise puternic, chiar dacæ era obositæ.
Nu-mi puteam imagina ceva mai ræu decât o lovituræ ascuflitæ în punctul
cel mai dureros.

I-am dat voie sæ plece. S-a oprit la marginea pæøunii, unde a sforæit
puternic øi a lovit pæmântul cu copita, dându-mi cea mai mare mustrare
pe care am primit-o vreodatæ. Cu siguranflæ voia sæ-mi spunæ ceea ce gândea
despre mine. Sæptæmâni la rând, ori de câte ori venea sæ mænânce, mânca
din mâna lui Sally, a lui Matthrw øi a lui Andrew. Dacæ însæ apæream øi
eu, pleca. A trebuit sæ treacæ o lunæ ca sæ-øi recapete încrederea în mine.
Cred cæ am meritat-o. Nici o doamnæ nu vrea sæ fie prinsæ færæ permisiunea
ei øi, pentru o bucatæ bunæ de vreme, nici cele mai gustoase alimente nu
au fæcut-o sæ-i treacæ supærarea. Cred cæ m-am descurcat bine dacæ mæ
gândesc la soarta lui Mike.

În urma întâlnirii cu Mike, bæieflii au gæsit un prieten într-o persoanæ
pe care o considerau duømanul lor. Mike le-a arætat bæieflilor lumea
biologicæ din sælbæticie. I-a invitat în proiecte, i-a luat când investiga
moartea unor urøi grizzy, i-a luat chiar øi cu avionul când verifica haitele
de lupi. Au învæflat în felul acesta cæ o acfliune, cum a fost cea de a pune o
zgardæ prea strânsæ, nu face o persoanæ rea. Cu Mike au fæcut lucruri pe
care alflii le væd doar la televizor sau la care doar viseazæ. Nu este aceasta
cea mai frumoasæ prietenie – cu o persoanæ care-fli deschide noi orizonturi
øi te provoacæ sæ gândeøti øi sæ devii astfel o persoanæ maturæ? Nici un
capitol despre viefluirea în sælbæticie nu poate fi complet færæ sæ le
mulflumesc oamenilor dedicafli precum Mike, care muncesc pentru a se
asigura cæ generafliile viitoare se vor bucura de aceeaøi viaflæ din sælbæticie
pe care o ducem øi noi.

Ani de zile am fost o familie cu adeværat sælbaticæ, træind în pace cu
natura øi unii cu ceilalfli, însæ Dumnezeu ne-a condus afaræ din sælbæticie
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pentru a putea face øi alte lucruri, nu doar sæ ne bucuræm numai noi, deøi
El doreøte sæ-i facæ fericifli pe copiii Lui. Ne-a condus aici pentru a ne
construi caracterele øi am ajuns la concluzia cæ, indiferent cât de mult
ne-am apropiat de stilul de viaflæ pe care l-au dus pærinflii noøtri, indiferent
cât de idilic este locul, pæcatul a pætruns, cu adeværat, în Eden.

Timpul de închinare din familie a devenit un timp special pentru noi.
Într-o searæ, doar ce începusem altarul familial, când am auzim un

Boom! Era un foc de armæ øi încæ foarte aproape. În ziua aceea era
deschiderea sezonului de vânætoare, iar sunetul acela atât de aproape ne-a
descurajat pe tofli. Bæieflii erau foarte îngrijorafli pentru cæprioarele lor dragi.
De fapt, øi eu, øi Sally eram la fel. Am încercat sæ continuæm altarul însæ
o a doua împuøcæturæ a pus capæt acestei idei. Cum pofli sæ te concentrezi
când cineva trage în creaturile pe care le iubeøti? Împreunæ cu bæieflii am
hotærât sæ mergem în josul stræzii, acolo de unde venea zgomotul. Am
gæsit doi vânætori, care opriseræ maøina pentru a vedea prada.

“Big Nose!” au strigat bæieflii în timp ce au alergat sæ îmbræfliøeze
creatura ce îøi dæduse ultima suflare. Nu-mi amintesc exact, dar cred cæ
bæieflii aveau în jur de 9 øi 11 ani, iar Big Nose fusese animalul lor drag
timp de trei ani. Au izbucnit în lacrimi pentru cæ l-au pierdut, în timp ce
vânætorii priveau la ei uimifli øi øocafli. Îl împuøcaseræ din maøinæ. Nu
conta faptul cæ glonflul merge mai departe dacæ nu întâlneøte ceva în cale
care sæ-l opreascæ øi cæ ar fi putut sæ loveascæ o maøinæ sau, mai ræu, un
om, un alt vânætor care se întorcea la maøinæ. Cu toate preocupærile despre
siguranflæ læsate la o parte, nu pot înflelege cum poate un vânætor sæ
considere ca fiind un sport omorârea unui animal din maøinæ. Nu este nici
o provocare, nu cere nici un fel de îndemânare øi, sigur, nu se cere sæ ai
nici bun-simfl pentru o asemenea acfliune.

Matthew øi Andrew erau mânioøi øi era de înfleles. Prin lacrimile lor
le-au vorbit oamenilor despre ceea ce au fæcut. Au vrut sæ ia numærul
licenflei de vânætoare øi sæ-i raporteze, dar slavæ lui Dumnezeu, am înfleles
cæ acesta era un timp pentru creøtere øi am refuzat sæ facem aøa ceva. O
asemenea acfliune nu l-ar fi adus pe Big Nose înapoi la viaflæ, øi dacæ aceøti
oameni erau atât de ignoranfli în ceea ce priveøte practicarea sporturilor în
mod cinstit, øi nici mæcar grija pentru siguranfla celor din jur nu îi oprea
de la o asemenea acfliune, atunci nici o amendæ nu putea sæ le ofere
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asemenea valori. I-am læsat sæ ia cadavrul, deoarece nu câøtigam nimic
dacæ îl flineam noi, în afara faptului cæ ar mai fi omorât o altæ cæprioaræ.
Am plecat în timp ce luau trofeul øi m-am întrebat, încæ o datæ, ce fel de
oameni pot fi cei care fac asemenea lucruri. Întorøi acasæ, bæieflii au plâns.
Era prima lor confruntare faflæ în faflæ cu enormitatea ræului øi a pæcatului,
øi erau gata sæ-i clasifice pe tofli vânætorii ca fiind ræi. Este greu sæ iubeøti
pe pæcætos în timp ce uræøti pæcatul, iar copiii se luptau cu aceastæ idee.
Scena le revenea în minte iar øi iar. Øtiu cæ amintirile sunt o parte normalæ
a procesului mâhnirii, însæ am înfleles øi faptul cæ ei trebuiau sæ înfleleagæ
cæ Big Nose murise øi nu mai puteau face nimic pentru a schimba lucrurile.
Problema care intervine, atunci când repetæm un lucru iar øi iar în
mintea noastræ, este nu numai cæ ne este imposibil sæ înaintæm, ci øi
faptul cæ ori de câte ori revedem problema, aceasta se amplificæ. Mulfli
oameni sunt prinøi în capcana propriilor minfli, de gânduri care nu
meritæ atenflie.

Le-am explicat cæ vânætorii sunt de douæ feluri: buni øi ræi, aøa cum
sunt øi creøtinii în bisericæ. Pot sæ se elibereze de mânie øi de supærare
dacæ I le aduc lui Dumnezeu. A fost o luptæ grea pentru ei, care a durat
câteva zile pânæ ce sæ renunfle la uræ, la ræzbunare øi la amæræciune. Am
discutat despre preflul dragostei øi i-am întrebat dacæ vor sæ-l plæteascæ.
Pot sæ nu mai dea mâncare la cæprioare, sæ înceteze sæ øi le mai facæ
prietene øi astfel sæ nu se mai expunæ durerii, cæci asemenea lucruri se
întâmplæ în fiecare an, sau pot prinde ocazia øi pot culege binecuvântærile.
Am fost foarte plæcut impresionat când au ajuns sæ înfleleagæ prin aceastæ
experienflæ cæ, deøi dragostea ne ræneøte adesea, sufletul este eliberat când
iubeøti necondiflionat øi când îi ierfli pe cei greøifli. Au învæflat sæ Îi predea
lui Dumnezeu sentimentele pe care nu le doreau øi astfel, principiul a fost
sædit în interiorul lor în acea zi. Amândoi au fost rænifli de oameni de-a
lungul anilor øi unii l-au fæcut atât de mult ræu, încât, dacæ judecai din
punct de vedere omenesc, nu puteai decât sæ fli-i faci duømani. Însæ ei nu
au urât pe nimeni, øi aceasta se datoreazæ, cel puflin în parte, lui Big Nose.
Big Nose a murit demult, însæ sacrificiul ei nu a fost în zadar, iar noi am
ajuns sæ înflelegem cæ toate lucrurile lucreazæ într-adevær “spre binele celor
ce-L iubesc pe Dumnezeu, ... øi anume pentru cei ce au fost chemafli dupæ
voia Lui” (Romani 8:28).
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Acesta este lucrul pe care am ajuns sæ-l înflelegem când am venit
deoparte. Familia era împreunæ, lucrând împreunæ cu Dumnezeu cu
problemele øi cu dificultæflile inerente. Nu eram scutifli de influenfla celui
ræu, însæ ræul nu mai era continuu înaintea noastræ øi, datoritæ izolærii,
când bæieflii veneau în contact cu el, vedeau toatæ hidoøenia lui. Asta ne
încuraja pe tofli sæ cæutæm sæ ne apropiem mai mult de Dumnezeu ca sæ
putem scæpa din strânsoarea lui.

În cartea Scæpare la Dumnezeu v-am povestit puflin despre ursul
Lonesome cu care se jucau bæieflii. Însæ animalul acesta favorit meritæ
mai mult decât doar o simplæ menflionare. Lonesome a venit prima datæ
acasæ la noi cu familia ei. Ea era unul dintre cei trei ursulefli care au venit
cu mama, o ursoaicæ brunæ, ca ræspuns la rugæciunea noastræ. Mama ei
era ursul care a venit la uøæ, stând faflæ în faflæ cu Sally, arætându-i cæ
Dumnezeu a eliberat-o de frica de aceste creaturi ciudate. Toamna, ursoaica
a fost omorâtæ de vânætori, iar cei trei ursulefli au apærut în curtea noastræ
singuri, fiind murdari de noroi. Am cumpærat multe mere, care se coc
toamna târziu, pentru a încerca sæ-i pregætim pentru iarna care avea sæ
vinæ curând. Dar færæ sæ aibæ o mamæ care sæ se îngrijeascæ de un bârlog,
øansele de supraviefluire erau mici.

Temerile noaste pentru ei au fost bine fondate, pentru cæ primævara,
doar un singur urs s-a mai întors. Pe fafla ei se vedea o expresie de pærere
de ræu cum rar pofli sæ vezi. A venit la uøa din spate. Ne-a fost atât de milæ
de ea, încât i-am dat un platou cu clætite øi sirop de arflar. Dupæ aceasta, în
fiecare dimineaflæ venea la uøæ. Cum puteam sæ refuzæm un pui singur,
care îøi pierduse întreaga familie? I-am dat de mâncare câte puflin din
când în când, iar numele Lonesome (n.tr. Singuratica) i se potrivea de
minune. Lonesome a devenit câinele familiei, fiind mereu acolo, bucuroasæ
sæ ne vadæ. Dormea în pædure, chiar în spatele proprietæflii noastre. O
datæ, dupæ ce s-a trezit din somn, a venit la noi. Noi aveam musafiri.
Devenise deja un urs mare øi, când a apærut de dupæ colfl øi se îndrepta
cætre noi, vizitatorii s-au îngrozit de moarte.

Lui Lonesome îi plæcea sæ petreacæ un timp cu noi øi se juca cu
bæieflii la leagæne sau în nisip. Avea încredere în noi, însæ doar în noi.
Dacæ dormea pe veranda din spate øi auzea un zgomot de maøinæ, se fæcea
dispærutæ în pædure. Sæ interacflionezi cu una dintre cele mai mari creaturi
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ale pædurii a fost o ocazie pe care o întâlneøti destul de rar. Lonesome
alesese compania omului, iar doi ani mai târziu, când a murit ca øi Big
Nose, a fost destul de dureros pentru noi. A fost ucisæ de un foc tras ilegal
din maøinæ pe strada North Fork. Un prieten a fost martor al evenimentului
øi i-a întrebat pe vânætori: “De ce?”

“Vrem sæ avem o piele de urs în fafla øemineului”, a fost ræspunsul.
În mod ironic, Lonesome, cel mai cuminte øi mai prietenos urs, a

murit pentru ca cineva sæ-i aøeze capul øi blana ca un exemplu cæ cea mai
periculoasæ creaturæ care ameninflæ pe vânætori a fost doborâtæ în sælbæticie.
Prietenul nostru, cæruia i s-a fæcut ræu când a væzut ceea ce au fæcut, a
venit øi ne-a spus de soarta ursului nostru. Ne-a luat toatæ bucuria acelei
zile. Am vorbit despre asta în familie øi ne-am rugat. Nu vom înflelege
niciodatæ de ce a permis Domnul ca Lonesome sæ sfârøeascæ atât de tragic.
Poate cæ la bætrânefle, în timp ce sænætatea îi scædea, ar fi fost un pericol
pentru noi, însæ aceasta este puræ speculaflie. Adeværul este cæ asemenea
întâmplæri tragice au loc la tot pasul în lumea noastræ plinæ de pæcat.
Accidente øi boli iau viafla celor dragi ai noøtri. Doar în veønicie vom
ajunge sæ înflelegem “de ce-urile” din spatele tuturor evenimentelor care
ne-au tulburat øi ne-au întristat.

Chiar øi aøa, în durere øi întristare, natura ne învaflæ modul în care
Cerul se luptæ cu problema pæcatului. Cât de mult suferæ animalele la
pierderea celor dragi este imposibil sæ øtim. Cu siguranflæ sunt afectate
într-un anumit grad, dar par sæ înfleleagæ cæ viafla oferæ prea multe ocazii
sæ te bucuri ca sæ laøi ca gândurile întunecate sæ te domine pentru mult
timp. În locul unui copac doborât de vânt, ræsare altul, øi în locul tristeflii
date de moartea animalelor dragi, apare bucuria descoperirii unor noi
animale.

În zona noastræ, lupii de prerie vâneazæ foarte mulfli iepuri. De fapt,
mulfli prædætori de talie moderatæ, væd iepurii în acelaøi fel în care fiinflele
umane væd restaurantele fast-food. Într-o dimineaflæ de primævaræ, bæieflii
au gæsit un iepuraø færæ mamæ øi l-au adoptat. L-au hrænit cu un biberon øi
i-au fæcut un culcuø într-o cutie, pe care au flinut-o sub pat. Nu i-a luat
mult micii creaturi ca sæ creascæ øi nici nouæ nu ne-a trebuit mult pânæ sæ
vedem cæ iepurilor le place sæ fie activi noaptea. Ei se hrænesc noaptea øi,
curând, când micuflul a descoperit cum sæ iasæ din cutie, a gæsit o mulflime
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de cæi prin care sæ facæ necazuri noaptea. Dupæ ce ieøea, de cele mai
multe ori îøi fæcea loc pânæ la plapuma bæieflilor øi se ghemuia lângæ ei tot
restul nopflii. Când a fost destul de mare, i-am dat drumul în curte øi,
astfel, øi-a format o familie. (Mai fac øi altceva iepurii?) Iepuraøii erau
surprinzætor de domestici. Oricum, în felul în care comunicæ ei, s-a
comunicat din generaflie în generaflie cæ noi suntem blânzi, atât de blânzi
cât pot fi fiinflele umane. Trebuie sæ admit cæ era frumos faptul cæ nu
trebuiau sæ fugæ de noi.

Aceastæ experienflæ a fost începutul pentru alte douæ experienfle de
baby-sitting în sælbæticie. Bæieflii au descoperit trei pui de veveriflæ de
pæmânt Columbia, læsafli orfani datoritæ unui lup. Numele de “veveriflæ de
pæmânt” este folosit pentru anumite rozætoare din familia veveriflelor. În
America de Nord, numele se referæ la un numær de creaturi, inclusiv
veverifle cu fælci, câine de prerie, marmote. Veveriflele de pæmânt Columbia
træiesc în vizuine mari, fæcute sub pæmânt, iar în zona mea se numesc
goferi. Numele de gofer este un termen general acordat rozætoarelor care
træiesc în vizuine subpæmântene deøi fac parte din familii diferite; eu mæ
voi referi la ele cu termenul de veveriflæ.

Aceøti trei pui – Sam, Sandy øi Sleepy – erau foarte scumpi, øi
biberonul a fost folosit din plin, deoarece bæieflii aveau trei burfli de hrænit.
Se putea vedea clar cæ øi-au îndeplinit bine slujba, cæci veveriflele au hotærât
cæ bæieflii erau pærinflii lor øi s-au legat de ei. Le dædeam voie sæ se distreze
prin casæ øi le plæcea sæ alerge pe picioarele noastre. Ca toate veveriflele
sælbatice, le plæcea sæ gæseascæ cel mai înalt loc de pe tulpinæ care, în
cazul nostru, era capul. Nu øtiu dacæ trebuie sæ dau vina pe ele, pentru cæ
mi-am pierdut pærul, dar øtiu cæ eram folosit ca un stâlp pe care sæ urce,
ceea ce solicita rædæcinile firelor de pær! E o adeværatæ binecuvântare sæ
laøi ca micile vietæfli sæ se urce pe corp, øtiind cæ s-ar putea ca aøa sæ fi fost
în lumea dinainte de cæderea în pæcat, când toate animalele erau prietenoase
øi nu le era fricæ.

Ca orice pærinte bun, bæieflii le duceau la cutia cu nisip pentru ca sæ
învefle sæ sape. Le plæcea sæ facæ tunele, însæ cred cæ aceastæ abilitate
trebuie învæflatæ de la pærinfli, cæci ori de câte ori sæpau un tunel, se præbuøea
peste ele. Am încercat sæ le închidem cu un gard, însæ øoimii øi corbii
le-au ochit ca o pradæ uøoaræ, aøa cæ am renunflat la idee. Se aflau mereu în
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necazuri øi erau atât de agere, ceea ce era o problemæ pentru noi, fiinfle
umane atât de încete. Din nefericire, una dintre ele a murit cælcatæ de
cineva care cobora pe potecæ. O alta øi-a gæsit sfârøitul când încerca sæ
loveascæ uøa închisæ.

Sam a fost singurul supraviefluitor øi am încercat disperafli sæ-l facem
sæ se întoarcæ în sælbæticie înainte de a avea o soartæ asemænætoare cu a
fraflilor lui. A gæsit în cele din urmæ o gauræ de gofer nefolositæ cu o piatræ
mare de pazæ la guræ. S-a adaptat bine la noua lui viaflæ, deøi venea la uøa
din faflæ sæ-i dæm biscuifli. Bæieflii au experimentat fiecare fazæ a creøterii
unui copil datoritæ prietenilor lor sælbatici – dragostea, grija, moartea øi
chiar øi pæræsirea. Curând Sam urca øi cobora dealul în poiana de lângæ
noi pentru a se întâlni cu cei asemenea lui. Era frumos sæ-l priveøti cum
învaflæ sæ fie o veveriflæ de pæmânt. În cele din urmæ, a gæsit o parteneræ,
iar ei nu i-a plæcut sæ locuiascæ lângæ casa noastræ, aøa cæ au plecat împreunæ
øi astfel a dispærut din viafla noastræ.

Când oamenii vin sæ ne viziteze, râdem øi le spunem cæ privim la
“Canalul Unu” – platforma cu hranæ pentru pæsæri, care oferæ o nesfârøitæ
bucurie, de decenii. Ori de câte ori privim afaræ, ori de câte ori este vremea
mesei, iarna sau vara, pæsærile sunt acolo. Colibrii vin tot timpul verii,
corpul lor mic øi aripile puternice ne învaflæ cæ un zumzet în naturæ nu este
ceva ce poate fi neutralizat cu un spray pentru gândaci, ci este un anunfl cæ
vine o capsulæ plinæ de viaflæ. Ne place sæ ne gândim la creaturi ca fiind
atinse de pæcat, dar chiar acolo, într-o capsulæ care nu cântæreøte mai mult
decât o monedæ din buzunar, existæ o varietate de comportamente. Unele
pæsæri sunt egoiste øi folosesc energia pentru a-i fline pe alflii departe de
mâncare. Sally øi cu bæieflii se simt atât de ræu când, uneori, trebuie sæ-i
îndepærteze cu mætura pe cei care fac necazuri. Astfel, bæieflii învaflæ nevoia
de dreptate. Ei væd cæ uneori, trebuie sæ fie folositæ forfla pentru a aduce
libertate tuturor, øi învaflæ lucrul acesta într-un fel în care nici o carte nu-i
poate învæfla.

Televizorul poate fi folosit pentru a da de lucru copiilor, a-i întrefline
øi chiar pentru a-i educa, însæ nu poate fi un prieten, lucru care natura este
øi va fi pentru un copil care are øansa sæ o cunoascæ. O datæ ce a devenit
prieten cu natura, copilul începe sæ vadæ întreaga lume ca fiind curtea lui,
øi i se deschid idei nelimitate pentru peripeflii. Pot face expediflii, pot avea
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visuri înalte, øi tu te pofli alætura lor. Dragostea de naturæ a fost cea care i-a
motivat pe bæiefli sæ meargæ în excursie, cu cortul, la Lacul Nasakoin.

I-am învæflat de când ne øtim despre cum sæ campeze în locuri populate
de urøi grizzly. Øtiau cum sæ pæstreze curæflenia øi cum sæ nu împræøtie
mâncare când mænâncæ. fiineau mâncarea departe de locul de campare,
agæflatæ în locuri în care urøii nu puteau ajunge la ea. Dupæ ce øi-au aøezat
tabæra la lac, au urmat toate indicafliile øi au mers mulflumifli la culcare.
Însæ la mijlocul nopflii ceva i-a trezit. Afaræ se auzeau niøte paøi grei, iar
pe partea cealaltæ a cortului, la nici un milimetru distanflæ, se auzea un
sunet jos huhhhhh, huhhhhh, huhhhhh, – zgomotul fæcut de respiraflia unui
urs grizzly, care era foarte aproape. S-au atenflionat unul pe celælalt øi s-au
rugat ca sæ øtie ce sæ facæ. Cu siguranflæ, ursul investiga tabæra lor, iar
cortul nu oferea decât iluzia unui loc mai sigur. În cele din urmæ s-au
hotærât sæ iasæ cu arma pentru urøi. Respirând încæ o datæ ceea ce putea fi
ultima respiraflie, au deschis cortul øi s-au strecurat afaræ.

Ursul s-a dat înapoi, dar puteau încæ sæ-l audæ miøcându-se în
întuneric. Pufline lucruri reuøesc sæ te tulbure aøa cum o face faptul cæ øtii
cæ un urs imens este foarte interesat de tine øi umblæ prin tabæra ta. Bæieflii
au fæcut un foc øi l-au întreflinut pentru câteva ore înainte sæ se convingæ
cæ ursul a plecat. Apoi s-au întors la cort øi, rugându-se, au adormit.

Când s-au întors acasæ, povestea lor mi-a atras atenflia pentru cæ voiam
sæ merg în locul acela pentru ceea ce eu numesc timpul Enoh, timp în care
merg în sælbæticie unde nu mæ întrerup nici telefoanele, nici vizitele, sæ
fiu doar cu Dumnezeu.

Când oamenii aud unde locuiesc, unul dintre lucrurile care îi preocupæ
sunt atacurile urøilor. Este adeværat cæ urøii grizzly sunt mai periculoøi øi
mai mari decât celelalte animale. Singurul motiv din cauza cæruia nu-mi
este fricæ de un atac este cæ sunt cælæuzit de Dumnezeu øi nimic nu-mi
poate face ræu, dacæ El nu permite.

Familia mea urca pe munte spre Kintla Lake, acolo unde poteca intræ
pe o vale frumoasæ, cam de patruzeci de hectare, pe care se gæsesc ici-colo
tufe øi plopi mici tremurætori. Este unul din locurile cele mai frumoase pe
care le øtiu, cu vedere asupra unor cascade care curg din gheflarul de
deasupra. Poteca duce jos în vale, înainte de a urca pe munte la lacul de
sus. În timp ce am pornit de-a lungul væii, am zærit un grizzly mâncând
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printre plopi. Ursul a særit, aøa cum fac urøii grizzly, iar noi am îngheflat.
Cred cæ Matthew ducea o armæ pentru urøi, øi a pus mâna pe armæ, chiar
dacæ nu a scos-o din buzunar, înainte ca el sæ se opreascæ la o depærtare de
opt metri, mârâind ameninflætor, scrâønindu-øi dinflii øi înfoindu-se la noi.
Când a ajuns la concluzia cæ ne-a învæflat sæ flinem distanfla, s-a depærtat,
pur øi simplu. A fost însæ pur øi simplu? Nu, ci Dumnezeul pe care-L
slujim l-a îndepærtat.

Evenimente ca acesta mi-au invadat mintea când am mers, câteva
luni mai târziu, în locul în care au campat bæieflii. Am væzut imediat de ce
au fost în pericol. Zona lacului era o potecæ de trecere peste lanflul muntos
pentru urøii grizzly, iar bæieflii, færæ sæ øtie, au campat pe poteca urøilor.
M-am uitat împrejur øi, la ceva distanflæ de lac, mai sus de el, am gæsit un
loc printre roci, unde sæ-mi pun cortul. Era cu siguranflæ un loc unde urøilor
nu le plæcea sæ cutreiere. M-am bucurat de searæ øi m-am pregætit pentru
un somn bun.

Undeva, între orele trei øi patru dimineafla, m-am trezit, aøa cum
s-au trezit øi bæieflii, fiind conøtient cæ lângæ cortul meu este un animal
mare. M-am gândit imediat, este un urs grizzly! M-am întins sæ iau arma,
dar în liniøtea gândurilor mele Dumnezeu mi-a spus: “Jim, nu trebuie sæ
te îngrijorezi. Lasæ-Mæ pe Mine sæ am grijæ de asta!”

“Doamne, øtiu cæ pofli face orice, dar mai øtiu cæ afaræ este un urs
grizzly. Nu ar trebui sæ fie acolo, printre aceste stânci, dar uite cæ este.
Poate cæ este chiar ursul care a venit øi la bæiefli. Poate cæ a gæsit hranæ la
alflii care au campat aici øi crede cæ oamenii înseamnæ hranæ.”

“Jim, dæ-Mi voie sæ am grijæ de asta.”
Nu pot sæ væ spun ce greu era sæ aud zgomotele øi sæ nu fac nimic.

Dumnezeu mæ punea la încercare, învæflându-mæ cum sæ las ca rafliunea sæ
domine sentimentele, øi cum sæ mæ încred în El chiar øi atunci când øtiam
în ce pericol mæ aflu. În cele din urmæ, cerul a început sæ se lumineze.
Predasem toate ideile lui Dumnezeu; eram calm øi aveam pace când
Domnul mi-a spus: “Pofli sæ priveøti acum, Jim”.

Nu am pierdut nici un minut. Îmi închipuiam cæ acest urs este cel
mai tare dintre cei mai tari. Øtifli cum este când auzi pericolul øi nu-l pofli
vedea – întotdeauna îfli închipui cæ e mai mare decât în realitate. Acum
aveam sæ væd acest animal sælbatic. Am deschis cortul øi am privit la
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monstru. Nu m-am putut abfline sæ nu râd. M-am simflit cel mai prost om
din lume. M-am îngrijorat ore întregi din cauza unei cæprioare.

Dumnezeu s-a folosit de aceastæ situaflie pentru a mæ cælæuzi øi
direcfliona, øi aceasta doreøte de la tofli cei care vin deoparte. Dumnezeu
nu promite niciodatæ cæ va fi uøor sau cæ nu vom avea necazuri. El te lasæ
sæ guøti puflin din Eden øi-fli oferæ posibilitatea sæ creøti în ceea ce priveøte
încrederea în EL. Øi tu te pofli îndrægosti de naturæ, aøa cum ne-am
îndrægostit øi noi. Vino deoparte sæ træieøti în sælbæticie! Nu vei regreta
niciodatæ. Familia ta va avea amintiri frumoase, experienfle care miøcæ
inima øi care vor motiva øi alte generaflii sæ vinæ deoparte.

ÎMI RIDIC VOCEA
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CAPITOLUL 10

ÎMI RIDIC VOCEA

Øi am væzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului,
cu o Evanghelie veønicæ, pentru ca sæ o vesteascæ locuitorilor pæmântului,

oricærui neam, oricærei seminflii, oricærei limbi øi oricærui norod. El zicea cu
glas tare: ”Temefli-væ de Dumnezeu øi dafli-I slavæ

cæci a venit ceasul judecæflii Lui; øi închinafli-væ Celui ce a fæcut
cerul, pæmântul, marea øi izvoarele apelor!”

(Apocalipsa 14:6,7)

Profesia de agent imobiliar, ca øi alte profesii, cere o educaflie
continuæ. Odatæ, la începutul carierei mele, am mers la o øcoalæ în Madison,
Wisconsin, pentru niøte cursuri avansate pentru agenfli comerciali. Nu-mi
plæcea sæ merg, mai întâi pentru cæ nu urmam nici un mecanism tipic øi,
în al doilea rând, voiam sæ fiu acasæ cu familia mea, nu într-o cameræ rece
de hotel. Mæ învæflasem sæ mæ asigur cæ am rezervatæ la hotel o cameræ cu
un singur pat, pentru cæ nu mæ potriveam cu mulflimile care veneau la
asemenea întâlniri øi, ca sæ împart o cameræ cu cineva, fæcea lucrurile øi
mai dificile. Bæieflii erau drægufli øi sociabili, aøa cum sunt tofli agenflii
comerciali, însæ vedeau timpul acesta ca pe o oportunitate sæ se distreze øi
sæ bea, ceea ce mæ excludea total din grupul lor, pentru cæ valorile mele
erau cele ale unui creøtin conservator.

Încæ de când am sosit, m-am obiønuit sæ gândesc cæ aceasta era
ceva ce trebuie sæ îndur pentru cariera mea, øi cæ voi face tot ce pot
mai bine. Având o cameræ pentru o singuræ persoanæ, puteam cel puflin
sæ dorm în timp ce alflii se distrau. Putefli sæ væ imaginafli øocul pe care
l-am avut când am descoperit cæ altcineva se instalase deja în camera
mea. M-am gândit cæ trebuie sæ fie o greøealæ, însæ hotelul m-a asigurat
cæ nu mai era nici o altæ cameræ øi cæ Mike øi eu trebuia sæ ne împæcæm
cât putem de bine.
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Cred cæ nu puteau fi alfli oameni mai diferifli care sæ împartæ o cameræ
de hotel. Mike mergea sæ bea cu bæieflii øi venea târziu, târându-se în
cameræ. De obicei, când venea, mæ gæsea citind Biblia. Nu øtiu dacæ
alcoolul l-a fæcut vorbærefl, însæ a început sæ-mi punæ întrebæri despre Biblie,
Dumnezeu øi religie øi i-am fæcut legætura cu o bisericæ din zona oraøului
Chicago, unde a început sæ studieze.

Timpul a trecut øi noi ne-am mutat în sælbæticie. Într-o zi, am primit
un telefon de la Mike. Urma sæ se boteze øi dorea ca noi sæ fim acolo,
dacæ era posibil. Era o cerere greu de refuzat, aøa cæ am mers în Est. Chiar
acolo, înainte de botez, pastorul ne-a cerut sæ împærtæøim despre ceea ce
fæceam øi despre ceea ce familia noastræ câøtigase în sælbæticie.

Prezentarea noastræ nu a fost una bine pusæ la punct ca cele de astæzi;
a fost o prezentare vagæ, fæcutæ atunci când tocmai începeam sæ vedem
câte o scânteie din locul unde ne conducea Dumnezeu. Unora le-a plæcut
ceea ce am spus. Tocmai se desfæøura un seminar pentru cupluri øi ne-au
cerut sæ venim øi sæ le împærtæøim experienfla noastræ în seara urmætoare.
Un cuplu, Chris øi Margaret, au venit la noi øi ne-au întrebat dacæ pot veni
sæ stea cu noi. “Avem probleme familiale,” au mærturisit ei. Ei au fost
prima familie care a venit øi a stat în casa noastræ. Nu aveam cunoøtinfle
despre consilierea maritalæ, øtiam doar ceea ce vrea Dumnezeu sæ facem
pentru cei care voiau sæ-I dea voie. Astfel cæ, atunci când au plecat, aveau
o direcflie nouæ øi speranflæ pentru viitorul lor.

Un alt cuplu pe care l-am întâlnit la botezul lui Mike a venit sæ ne
viziteze în sælbæticie. Timpul petrecut cu noi le-a transformat viafla,
cæsætoria øi copiii, aøa cum s-a întâmplat øi cu urmætoarea familie care
ne-a vizitat. Curând aveam invitaflii sæ vorbim pretutindeni! Descopeream
cæ Dumnezeu nu binecuvânteazæ niciodatæ pe cineva cu talente, cunoøtinfle
øi experienfle care îi pot ajuta pe ceilalfli øi apoi îl lasæ sæ le flinæ pentru el
înøuøi. Am gæsit ceva special în munfli – o experienflæ practicæ despre cum
sæ umblæm cu Dumnezeu în acelaøi fel în care a umblat Enoh; El a fost
chemat sæ plece din munte øi sæ spunæ lumii care avea nevoie disperatæ de
cunoøtinflæ.

Cred cæ Enoh a fost un predicator simplu, care le spunea oamenilor
ceea ce merge în viafla lui øi care îi încuraja pe ceilalfli sæ experimenteze øi
ei în viafla lor acele lucruri. Aceasta a fost o mare încurajare pentru mine,
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pentru cæ exact aøa împærtæøeam ceea ce øtiam, cu alflii. Nu prezentærile
pline de imaginaflie øi charismæ îi fæceau pe oameni sæ fie atraøi de mesaj.
Cu siguranflæ cæ nu înflelegerea noastræ teologicæ complexæ fæcea sæ curgæ
invitafliile pentru a merge din loc în loc. Ci vieflile schimbate ale celor care
înflelegeau ceea ce noi încercam sæ spunem, fæceau ca ceilalfli sæ vrea sæ
împærtæøim øi prietenilor lor. Odatæ, am flinut un seminar într-o universitate
metodistæ iar seminarul fusese numit în mod incorect “seminar pentru
supraviefluirea în sælbæticie”. Dafli-mi voie sæ væ asigur cæ oamenii nu se
aøteptau la un asemenea mesaj, însæ cu siguranflæ le-a plæcut. Le-am vorbit
despre un alt fel de supraviefluire.

În cele din urmæ, dupæ ce am lucrat mulfli ani ca agent imobiliar,
Domnul mi-a cerut sæ lucrez pentru El cu normæ întreagæ. Nu mi-e fricæ
sæ væ spun cæ eram îngrozit. Nu øtiam cum vor merge lucrurile. Însæ, când
am pæøit în aceastæ lucrare, slujind nevoilor øi durerilor altora, am
descoperit cæ Dumnezeu nu numai cæ m-a înzestrat cu talentele necesare
pentru a face lucrarea la care m-a chemat, ci færæ sæ realizez, m-am
îndrægostit de ceea ce fæceam. Toate lucrurile care contau înainte –
prosperitate, popularitate, promovare, laudæ, recunoaøtere øi ræsplatæ – au
fost înlocuite de ceva mult mai bun.

Îmi plæcea sæ studiez Cuvântul lui Dumnezeu. Acum îmi place sæ-L
descopær pe El în Cuvântul Lui.

Obiønuiam sæ mæ rog la începutul zilei. Acum comunic cu El de-a
lungul întregii zile.

Øtiam multe despre El. Acum øtiu mai multe din ceea ce El øtie despre
mine.

Obiønuiam sæ cer cælæuzire. Acum væd mâna Sa conducându-mi viafla.
Sufletul meu înseteazæ dupæ un Dumnezeu viu (vezi Psalmi 42:2). M-am

hotærât cæ nu mæ voi sprijini, nu voi încetini, nu mæ voi opri pânæ când voi
predica, mæ voi ruga, voi aduna øi voi sta treaz pentru cauza Domnului meu.
Mæ pasioneazæ lucrarea mea, pentru cæ sunt pasionat de Dumnezeu.

Dumnezeu este, de asemenea, pasionat de mine. El este cel care a
fæcut lucrarea noastræ. Nu am fi putut prevedea niciodatæ ceea ce s-a
întâmplat, de la seminarii øi casete, la întâlniri pentru familii de-a lungul
întregii flæri, emisiuni radio øi televizate, articole øi cærfli. Øi mai sunt încæ
oportunitæfli care ne aøteaptæ.
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Fiecare dintre noi are nevoie de pasiune pentru Dumnezeu, dacæ vrem
sæ obflinem ceva mai mult decât o religie obiønuitæ care îi face pe oameni
sæ scape de plæcerea pæcatului, dar nu îndepærteazæ niciodatæ controlul
pæcatului asupra lor. Ei au destulæ religie, destulæ ca sæ fie nefericifli în
viafla aceasta øi nepregætifli pentru cea viitoare. Aceasta este tot ceea ce
poate face religia pentru o persoanæ – asta numai dacæ nu se îndrægostesc
de Dumnezeu. Apoi lucrurile se schimbæ.

Atunci când eøti îndrægostit de Dumnezeu te regæseøti în armonie cu
cei care pretind, de asemenea, cæ vor sæ-L caute. În multe feluri, cei care
se opun religiei adeværate, sunt cei mai zeloøi oameni care susflin cæ au
doctrina adeværatæ øi care implementeazæ reformele adeværate, în timp ce
refuzæ în mod categoric sæ se îndrægosteascæ de Isus øi sæ-I ofere inimia.
Ei bine, cei mai bine intenflionafli membri ai bisericii, care pretind cæ-L
iubesc pe Dumnezeu øi cæ doresc sæ-L vadæ venind, devin cu adeværat
mânioøi dacæ le spun un adevær simplu ca, de exemplu, faptul cæ noi, creøtinii,
avem øansa sæ auzim vocea lui Dumnezeu în inimile noastre, ghidând øi
cælæuzind acfliunile noastre. De ce întorc atât de mulfli spatele privilegiului de
a-L cunoaøte pe Dumnezeu? Pentru cæ le este teamæ de ceea ce i-ar putea
costa sæ aibæ o legætura strânsæ cu El. Este aceasta ceea ce te fline øi pe tine?

Pot face o listæ cu toate lucrurile la care Dumnezeu mi-a cerut sæ
renunfl de-a lungul anilor – de la fligæri, vechea ambiflie de a avea succes,
la maøinile prea multe øi la casa prea mare. Øtiu însæ cæ nici unul dintre
aceste lucruri nu mi-a adus plæcerea pe care am avut-o când am renunflat
la ele. Pavel a înfleles acest lucru øi ne-a spus în Filipeni 3:8: “Øi acum
privesc toate aceste lucruri ca pe o pierdere faflæ de preflul nespus de mare
al cunoaøterii lui Isus Hristos, Domnul meu; pentru El am pierdut toate øi
le socotesc ca un gunoi ca sæ câøtig pe Hristos”.

Fiecare bærbat øi femeie care a stat pentru cauza lui Dumnezeu a
înfleles lucrul acesta: Moise, Caleb øi Iosua, Debora, Ana, mama lui Samuel,
David øi Ionatan, Ilie, Daniel øi cei trei prieteni: Hanania, Miøael øi Azaria,
Hagai, profetul, Estera, Neemia, Nebucadneflar, regele Babilonului, tofli
aceøtia au învæflat în cele din urmæ lecflia cæ adeværata mæreflie stæ în
bunætate, în evlavie. Øi Noul Testament este plin de oameni mari care au
ales sæ aibæ pasiune øi dragoste pentru Hristos, în ciuda pericolelor øi a
problemelor aproape de netrecut.
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Lista bærbaflilor øi femeilor cu adeværat mari nu s-a încheiat la sfârøitul
istoriei biblice. Unele nume ne sunt cunoscute, însæ multe, øi poate cele
mai mari, sunt cunoscute doar de Dumnezeu. Ei I-au dat tot devotamentul
Lui, Celui pe care L-au iubit pânæ la moarte. Nu existæ nici o dovadæ, în
afara locuitorilor cerului, care poate sæ dea mærturie despre curajul lor.

Reforma a adus nume precum Wycliff, Hus, Ieronim, Tyndale,
Luther, Wesley. Aceøti oameni, care au fost cei mai mari campioni ai lui
Dumnezeu, nu au fost cei care au adus succesul reformei. Ci ea a avut
succes pentru cæ  femei øi bærbafli obiønuifli au îmbræfliøat principiile øi ele
le-au transformat viafla øi cæminul. Aøa s-a întâmplat cu fiecare reformæ øi
cu fiecare efort pe care Dumnezeu L-a fæcut pentru a ridica rasa umanæ
din adâncurile pæcatului øi ale suferinflei în care a cæzut. Pot fi conducætori
notafli pe paginile istoriei, însæ bærbaflii øi femeile obiønuite sunt cei pe
care Cerul îi noteazæ ca fiind mari, pentru cæ ei s-au predat øi au cooperat
cu Dumnezeu. Poate cæ au fost væzufli de semeni ca cei mai slabi oameni
dintre cei mai slabi, însæ Domnul îi socoteøte puternici.

Cine va fi cel puternic care va aduce reforma în casa ta, în familia
ta? Trebuie ca cei mici sæ sufere, deoarece existæ ceva mai important de
fæcut? Câmpul misionar din familia ta poate pærea mic øi nesemnificativ,
øi totuøi este sarcina pe care Dumnezeul cerului te-a chemat sæ o duci la
îndeplinire. Vei ræspunde chemærii Lui? Vei da orice altceva la o parte
pentru ca familia ta sæ fie mântuitæ?

Prin aceastæ carte, te-am invitat sæ vii deoparte, atât în liniøtea lumii
naturii, unde nimeni nu se græbeøte, cât øi în liniøtea locului tæu secret în
care te întâlneøti cu Dumnezeu. Dacæ vei face aøa, îfli promit cæ Dumnezeu,
care doreøte ca tofli sæ aibæ aceastæ experienflæ, îfli va da ocazii sæ vorbeøti
øi altora. Astæzi este nevoie de o nouæ generaflie care sæ ridice standardele
Domnului øi sæ meargæ cu ele înainte, în împæræflia întunericului, pentru
ca sæ existe o luminæ care sæ le arate oamenilor cum sæ vinæ deoparte,
cum sæ scape la Dumnezeu øi sæ aibæ viaflæ din beløug pentru ca øi alfli
oameni sæ poatæ beneficia de aceste avantaje. Nu este un vis ireal, prietenul
meu, ci o realitate vie care aøteaptæ doar decizia ca sæ experimentezi aceste
lucruri în viafla ta, în cæsnicia ta, în familia ta.

Dacæ vei face aøa, mânia lui Satana nu va cunoaøte limite øi se va
lupta sæ te distrugæ pe tine øi lucrarea pe care o faci. Vræjmaøul nostru øtie
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sæ facæ planuri. El are cæi prin care ne atacæ în mod gradat, iar fiinflele
umane nu înfleleg cæ evenimentele care au loc întâmplætor sunt parte din
planul lui.

Dumnezeu îngæduie aceste atacuri din partea lui Satana pentru
dezvoltarea caracterului nostru. Prea adesea vedem viafla de creøtin ca
fiind uøoaræ øi plinæ de prosperitate, însæ Dumnezeu “Îøi educæ lucrætorii,
îngæduind sæ vinæ asupra lor descurajare øi aparentæ înfrângere. Planul
Sæu este ca ei sæ învefle sæ biruiascæ greutæflile. Adesea, oamenii sunt ispitifli
sæ se clatine în fafla piedicilor øi nedumeririlor care îi confruntæ. Dar, dacæ
vor pæstra pânæ la sfârøit încrederea lor de la început, Dumnezeu le va
lumina calea.” (E.G.White, Profefli øi regi, 595)

Dumnezeu nu dæ niciodatæ daruri speciale pentru a fi pæstrate pentru
sine însuøi. O datæ cu binecuvântarea, vine øi ocazia de a o împærtæøi. În
ultimele douæ decenii ne-am împærtæøit povestea vieflii øi felul cum L-am
cunoscut pe Dumnezeu la mii de oameni. Alte zeci de mii au ascultat
casetele sau emisiunile radio sau televizate. Mulfli dintre aceøti oameni
dragi ar dori sæ vinæ øi sæ ne viziteze. Din pæcate, nu putem sæ gæzduim
decât câteva persoane.

Sally sugereazæ cæ ar trebui sæ avem o casæ deschisæ. Nu putem avea
loc pentru atât de mulfli oameni pe proprietatea noastræ, dar este spafliu
nelimitat în parcul øi pædurea naflionalæ. Avem proprietatea deschisæ pentru
oricine vrea sæ ne viziteze de la ora 10 pânæ la ora 18. Putefli vizita casa
noastræ, putefli traversa râul cu pluta, putefli urca pe munte sau putefli face
un tur al Parcului Naflional Glacier. Ideea ne-a plæcut atât de mult, încât
am hotærât sæ facem un eveniment anual care sæ aibæ loc în ultima
sæptæmânæ din luna iulie, în fiecare an.

Aøa cæ alæturæ-te nouæ, în timp ce familia mea îøi deschide casa sutelor
de oameni care sunt interesafli sæ vinæ øi sæ guste, pentru puflin timp, din
acest loc special pe care noi îl numim cæmin, care ne-a hrænit øi a fost
pepiniera experienflelor personale cu Dumnezeu øi a slujirii mondiale la
care aceastæ experienflæ a dat naøtere. Øtim cæ Dumnezeu ne-a condus la
aceasta øi ne rugæm ca nenumærate familii sæ se hotærascæ sæ-øi transforme
viafla.

ÎMI RIDIC VOCEA
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CAPITOLUL 11

MARELE INCENDIU

Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu,
cæci de la El vine nædejdea (Psalmul 62:5).

Creøtinii trebuie sæ realizeze cæ nu locuim în vid, ci suntem locuitori
ai unei lumi degenerate, aflatæ într-o permanentæ schimbare. Sælbæticia
pare neatinsæ de om, însæ vefli descoperi chiar øi în pædurile mærefle semne
ale pæcatului omului.

Spre sfârøitul iernii anului 1910, dezgheflul a venit devreme, iar ploaia
nu s-a arætat niciodatæ. În locul ei au venit zile de cælduræ înæbuøitoare,
vânt øi umiditate, ceea ce fæcea ca umezeala sæ persiste în Notherh Rockies.
Luna iulie a adus furtuni cu fulgere øi ploaie. Un manual øcolar a dat un
exemplu de o furtunæ cu fulgere, povestind cum aerul uscat a absorbit
ploaia înainte de a atinge pæmântul. Fulgere, care atingeau din nou øi din
nou pæmântul, au læsat urme.

La începutul lui august au fost între 1.700 øi 3.000 de focuri arzând
în Idaho øi Montana de Vest. Majoritatea dintre ele au reuøit sæ fie flinute
sub control cu echipament øi oameni puflini. Nu toate focurile s-au datorat
fulgerelor. Au fost øi focuri la aprinderea cærora a contribuit omul, în mod
direct sau indirect. În sfârøit, pe la 20 august, cei mai mulfli spuneau cæ
ceea ce a fost mai ræu a trecut.

În acea dupæ-amiazæ, s-a petrecut o altæ poveste. Vântul a bætut în
statul Washington ca un uragan øi, într-o clipitæ, focurile blânde din Idaho
øi Montana, care pæreau cæ sunt pe cale de dispariflie, s-au transformat în
incendii uriaøe care au acoperit toate dealurile într-o clipitæ, ca apoi sæ se
uneascæ într-un incendiu de proporflii mari, îndreptându-se cætre est cu
peste 110 kilometri pe oræ. Cred cæ a fost cel mai mare incendiu din istoria
Statelor Unite. Nimeni nu øtie sigur. Ceea ce se øtie însæ este cæ, în noaptea
de 20 august øi în ziua øi noaptea urmætoare, focul a ars trei milioane de
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acrii. Au fost arse complet oraøe. Umblau zvonuri cæ acesta ar fi sfârøitul
lumii. Din nefericire a fost pentru 83 de persoane.

Nu trebuie niciodatæ sæ subestimæm ura pe care diavolul o are pentru
noi tofli øi cât de mult se bucuræ când Dumnezeu îi îngæduie sæ aducæ
dezastre øi, prin ele, sæ secere oameni nepregætifli. Nu voi zæbovi asupra
lucrurilor morbide, însæ pericolul este real pentru fiecare dintre noi. Nici
unul dintre noi nu øtie dacæ ziua aceasta nu este ultima zi. De aceea trebuie
sæ ne aducem aminte, atunci când vedem pericolul înaintea noastræ în
timp de pace øi de siguranflæ, cæ avem un dar trecætor øi preflios, øi cæ
moartea poate sæ ne loveascæ în mod neaøteptat pe fiecare dintre noi.

Edward Pulaski a fost unul care a væzut pericolul. Explorase zona
Northern Rockies de mai bine de 20 de ani øi, atunci când a avut loc
incendiul din anul 1910, era pædurar la Coeur d’Alene National Forest.
Devenise pædurar în urmæ cu doi ani. El øi câfliva dintre oamenii lui au
încercat sæ lupte împotriva focului pe 20 august. Realizând cæ este o muncæ
de nebun sæ lupfli împotriva focului, în timp ce vântul bætea cu putere,
Pulaski a încercat sæ-øi adune oamenii. A reuøit sæ strângæ 45 dintre ei øi
i-a condus într-o cursæ nebunæ pentru supraviefluire.

Vântul dobora copaci la pæmânt. Uneori, un copac în flæcæri era
aruncat de vânt la o distanflæ considerabilæ øi, cu fiecare copac care era
aruncat, alte zeci se præbuøeau, formând græmezi pe pardoseala pædurii.
Astfel, peisajul s-a schimbat complet. Doar cineva care cunoøtea zona
atât de bine ca Pulaski, care câøtigase experienflæ datoritæ explorærii, øtia
unde sæ meargæ. Mina War Eagle din apropiere avea douæ tunele, iar
Pulaski i-a condus pe oamenii lui, în cursa morflii, prin tunelul cel mai
lung. Fumul întunecase totul, iar copacii cæzufli øi cei în cædere fæceau
imposibil mersul în oricare direcflie ai fi încercat. Un om a fost omorât de
un copac în cædere, în timp ce un altul a aøteptat prea mult øi a fost prins
de foc øi ars de viu.

“Am ajuns la tunel exact la timp,” a spus Pulaski când s-a terminat
totul. “Le-am comandat oamenilor sæ stea cu fafla la pæmânt øi sæ nu se
aøeze, dacæ nu voiau sæ se sufoce, deoarece tunelul era plin de gaz, foc øi
fum.”

Focul a trecut peste adæpostul lor, iar cheresteaua din minæ a luat
foc. Pulaski a stat însæ la intrare, spunându-le celor care se gândesc sæ
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plece cæ-i va împuøca. Apoi, folosind pælæria pe post de gæleatæ, s-a luptat
sæ stingæ cu apæ din minæ cheresteaua în flæcæri. “Oamenii erau panicafli
de fricæ, unii plângeau, alflii se rugau. Mulfli dintre ei au cæzut inconøtienfli
datoritæ cældurii, fumului øi a gazului. În cele din urmæ, øi eu am cæzut
inconøtient. Nu øtiu cât de mult am stat aøa, dar cred cæ au trecut câteva
ore.”

La ora 5 dimineafla a intrat, în cele din urmæ, în minæ aer proaspæt øi
oamenii øi-au revenit. “Am încercat sæ ne ridicæm, însæ picioarele refuzau
sæ ne flinæ, aøa cæ ne-am târât pânæ la pârâu ca sæ ne umezim gâtul øi
buzele arse. Dezamægirea a fost teribilæ când am descoperit cæ râul era
plin cu cenuøæ, iar apa era prea fierbinte ca sæ o putem bea. Ne-am numærat.
Lipseau  cinci dintre noi. Unii au încercat sæ meargæ înapoi sæ-i trezeascæ,
însæ erau morfli. Când nu am mai putut merge ne-am târât în mâini øi
genunchi. Ne simfleam groaznic, fiind arøi øi având dureri mari. Eram orb,
iar mâinile erau arse de cât încercasem sæ îndepærtez focul din tunel.
Pantofii øi hainele erau arse.” În condifliile acelea, echipa lui Pulaski a
trecut peste terenul ars øi încæ fierbinte al oraøului Wallace, Idaho. Pulaski
a supraviefluit øi a inventat sau cel puflin a perfecflionat o unealtæ care îi
poartæ numele, Pulaski – jumætate topor, jumætate sapæ – care este folositæ
de pompieri pânæ în ziua de astæzi.

Incendiul a devenit cunoscut ca Marele Incendiu.
În timp ce fumul se ridica deasupra flærii, întunecând-o pânæ pe coasta

de est, chiar øi vapoarele de pe o razæ de 800 de kilometri din Oceanul
Atlantic au fost împiedicate sæ vadæ stelele. Nafliunea traumatizatæ øi
Congresul au ridicat problema stingerii focurilor øi, pentru prima datæ,
s-a luat hotærârea sæ se foloseascæ bani federali pentru oprirea incendiilor.

Fiecare bærbat apt din zonæ lucra pentru stingerea focului. Minerii,
locuitorii øi chiar vagabonzii au fost puøi în tren øi trimiøi. Au fost plætifli
cu 25 de cenfli pe oræ, li s-a dat lenjerie øi mâncare. Efortul a fost demn de
læudat, însæ ploaia øi zæpada au stins focul. Eforturile oamenilor, indiferent
de cât de mari au fost ele, au avut un efect mic asupra focului imens.

Bazat pe aceastæ experienflæ, serviciul forestier a hotærât cæ focurile
trebuie sæ fie stinse de îndatæ ce sunt descoperite øi încæ mici, pentru ca sæ
poatæ fi flinute sub control. Peste ani, aceasta a adus la stabilirea flintei ca
toate focurile sæ fie stinse la ora 10 dimineafla, la o zi dupæ ce sunt anunflate.
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Însæ nu s-a întâmplat peste noapte. Au fost focuri imense în anul 1920, iar
începând cu anul 1930 eforturile pompierilor au avut succes. Dupæ cel
de-al doilea ræzboi mondial, oamenii øi foste maøini militare au luptat
împotriva focurilor ca niciodatæ mai înainte, transformând pædurile.
Pædurile au devenit din ce în ce mai dense. În zonele în care erau în jur de
36 de copaci, pe o suprafaflæ de 4.000 de metri pætrafli, s-a aglomerat,
având acum în jur de 3.000 de copaci. Copacii, lipsifli de lumina necesaræ
øi de nutrienfli, s-au uscat, în timp ce insectele au atacat øi au distrus copaci
falnici care s-au uscat øi ei, deøi au ræmas în picioare. Copacii putrezifli au
format covorul pædurii, astfel încât, atunci când au mai fost incendii, ceea
ce a fost putrezit a ars repede, iar focul øi-a continuat cursa prin coroanele
copacilor.

Treptat, atitudinea faflæ de oprirea incendiilor s-a schimbat încæ o
datæ. Pædurile deveniseræ ca o brichetæ, iar oficialii au pus problema
îndepærtærii surplusului de combustibil, fie prin focuri pe care sæ le
controleze, fie prin cei de la departamentul forestier sau læsând, pur øi
simplu focurile necontrolate. Un incendiu provocat øi controlat de ei a
scæpat de sub control în Los Alamos, New Mexico, acum câfliva ani, arzând
mai mult de 200 de case. Aceasta a fæcut ca oamenii sæ nu fie de acord cu
incendiile controlate, øi fiecare încercare de a obfline aprobæri pentru tæierea
copacilor s-a soldat cu dispute interminabile øi chiar cu procese din partea
ecologiøtilor, care cred cæ defriøarea nu este bunæ øi cæ “îndepærtarea
combustibilului” este doar o altæ expresie pentru defriøare.

Specializarea mea este în silviculturæ, aøa cæ nu eram orb la probleme
fizice care erau în zona în care noi alesesem sæ locuim. Oricum este greu
sæ consideræm aceste probleme factori semnificativi, când omul nu are
nici un cuvânt de spus în lupta dintre ecologiøti, guvern øi adepflii defriøærii.

S-ar putea ca øi tu sæ te afli într-o zi în situaflia în care te simfli færæ
nici un pic de putere, fie datoritæ unei schimbæri politice, fie a unei cæderi
economice, fie a unui dezastru natural. Nici unul dintre noi nu este imun
la asalturile diavolului – privifli doar în istorie. Faci tot ceea ce pofli acum
pentru ca sæ-fli pofli înrædæcina credinfla în Dumnezeu când se vor întâmpla
asemenea evenimente? Ai început sæ-fli exersezi credinfla în lucruri mici,
învæflând cum pofli, prin puterea lui Dumnezeu, sæ biruieøti pæcatul øi eul
care dominæ viafla ta? Ai ajuns sæ vezi mâna lui Dumnezeu în necazurile
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øi în problemele din viafla de zi cu zi? Dacæ ne pierdem controlul de sine
datoritæ unei pene la roata maøinii sau datoritæ faptului cæ un copil a
împræøtiat suc pe jos, ce se va întâmpla când Domnul va permite altor
încercæri øi mai mari sæ vinæ peste noi?

Dumnezeu vrea sæ ne facæ pe fiecare conøtienfli de faptul cæ El ne
conduce, are sub control evenimentele din viafla noastræ øi cæ nimic nu se
întâmplæ cu noi, indiferent de cât de grele sunt încercærile, færæ ca El sæ
îngæduie. El îngæduie aceste lucruri pentru binele nostru øi, în timp ce
îngæduie El Însuøi probleme sau ispite, îi permite diavolului sæ ne încerce
pentru a fi curæflafli. Sunæ frumos øi plæcut când vorbim despre acest proces
sau când discutæm în dreptul altcuiva. Este uøor sæ vorbim despre
dificultæflile care vor veni în viitor øi pe care nu le întâmpinæm acum. Aøa
s-a întâmplat øi cu mine când m-am mutat în Valea North Fork. Da, øtiam
cæ sunt pericole, dar Dumnezeu ne-a condus în munfli, aøa cæ El va avea
cu siguranflæ grijæ de noi. Am încercat sæ-mi închipui diverse probleme.
Nu øtiam cæ în timpul verii care avea sæ vinæ, credinfla în acea putere care
are grijæ de toate lucrurile va fi pusæ la cea mai teribilæ încercare.

Am descoperit cæ, ori de câte ori vrem sæ facem ceva bun, Satana se
ridicæ øi ne atacæ. El încearcæ sæ opreascæ orice ne încurajeazæ sæ cæutæm
Împæræflia lui Dumnezeu. De când am început sæ lucræm pentru Dumnezeu,
ne-a atacat cu privire la cuvintele noastre, personalitatea noastræ,
înflelegerea adeværului, caracterul nostru øi chiar copiii noøtri. Am crezut
cæ Satana a avut putere în trecut însæ, aøa cum ne-ar fi putut spune oricine
studiazæ istoria, avea loc ceea ce era menit sæ ne distrugæ. Nu øtiam cæ va
veni acest test. Mi-aø fi pæstrat curajul, dacæ aø fi øtiut toate necazurile
care erau gata sæ aibæ loc?
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CAPITOLUL 12

ÎNCERCAREA DE FOC

Dacæ vei trece prin apæ, Eu voi fi cu tine; øi râurile, nu te vor îneca; dacæ vei
merge prin foc, nu te va arde, øi flacæra nu te va aprinde. Cæci Eu sunt Domnul,

Dumnezeul tæu, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tæu! (Isaia 43:2,3)

Era o zi fierbinte de varæ cu un cer albastru limpede. În momentul în
care am ieøit pe uøa din spate, am øtiut cæ ceva ræu se întâmplase. Atât la
nord, cât øi la sud cerul era la fel de senin, însæ chiar deasupra capului,
fumul întuneca cerul, nu doar deasupra casei mele, ci deasupra întregului
Parc Naflional Glacier. Sally øi cu mine am stat afaræ, privind cenuøa care
cædea pe noi precum zæpada, o parte din ea fiind încæ fierbinte. M-am
urcat în maøinæ øi am mers la Wedge Canyon.

Am descoperit focul la cinci mile de casa noastræ. A fost demonstrat
ceea ce profesioniøtii numesc comportament extrem. Flæcærile se ridicau
la zeci de metri în aer. Arseseræ în jur de 20 de hectare în primele patru
ore, iar focul se extindea rapid. Cu siguranflæ cæ focul înainta, aøa cæ am
pornit ca din puøcæ spre casæ.

Sâmbætæ dimineafla, situaflia nu se îmbunætæflise. Vântul din vest încæ
sufla øi am aflat cæ focul arsese 140 de hectare în timpul nopflii. Sâmbætæ
seara, focul arsese un numær aproape dublu de hectare – 260 – mai mult
de 2,5 kilometri pætrafli. Peste noapte, focul s-a extins pe 40 de hectare øi
ne-am dat seama cæ proprietatea noastræ va fi atinsæ de foc luni dimineafla.

Pregætirea pentru ca proprietatea sæ supraviefluiascæ focului implicæ
mai mult decât pornirea aspersoarelor; înseamnæ sæ pregæteøti pæmântul
sæ fie neprimitor pentru foc. Casele sunt arse datoritæ materialului din
care sunt fæcute øi datoritæ materialului conductor     care ajutæ focul sæ
distrugæ structura, sæ ardæ mai întâi copacii dimprejur øi apoi structura.
Materialul conductor este cel care permite focului sæ meargæ de la pæmânt
la copaci øi la case. Copæceii, arbuøtii, tufele, arborii doborâfli øi crengile,

ÎNCERCAREA DE FOC
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chiar øi platforma de lemn pot servi drept conductoare pentru foc. fiinta
este sæ ridici aceste lucruri la o înælflime de doi metri. Când lucrul acesta
este fæcut aøa cum trebuie, pæmântul seamænæ cu un oraø-parc, o zonæ
curatæ cu copaci înalfli, dar færæ crengi.

Casa noastræ este construitæ din grinzi inflamabile, însæ acoperiøul
este din metal, ceea ce e bine, dacæ ne gândim la cenuøa fierbinte care
cædea pe noi. Nu aveam streaøinæ mare, care sæ adune cenuøa incandescentæ
care ar fi putut sæ ardæ casa. Cu toate acestea, proprietatea noastræ nu era
atât de pregætitæ pe cât ar fi trebuit sæ fie. Fiul meu Andrew øi soflia lui
Sarah au venit duminicæ de dimineaflæ øi am început sæ lucræm pentru
pregætiri, însæ pærea peste puterea noastræ. Am lucrat ziua întreagæ øi am
acoperit doar 1.000 de metri pætrafli.

În ciuda procesului care mergea frustrant de încet øi în ciuda lucrului
pe care nu speram sæ-l terminæm, Sally øi cu mine nu ne-am descurajat.
Tot ceea ce aveam, tot ceea ce eram, îi predasem Domnului. Dacæ El
alegea sæ ne mute casa sau proprietatea, øtiam cæ aøa va fi cel mai bine.
Øtiam cæ ne-am fæcut partea øi ne stræduiam sæ ne îndeplinim datoria, însæ
nu ne încredeam în propriile eforturi. Prima zi ne demonstrase cæ abilitæflile
noastre sunt firave în fafla acestui mare pericol. Dacæ proprietatea noastræ
avea sæ fie cruflatæ, se datora doar lui Dumnezeu care, în mila, iubirea øi
bunætatea Sa, a intervenit pentru noi.

Vezi cum pericolul este gata sæ-fli înghitæ familia? Munceøti øi depui
efort ca sæ o protejezi de ræul care o ameninflæ? Ca øi noi, trebuie sæ faci
curæflenie. Poate cæ e nevoie sæ gæseøti un loc mult mai adæpostit. Aøa cum
copacii sunt vulnerabili la foc când sunt prea apropiafli unul de altul, aøa
sunt øi familiile noastre când le îngæduim sæ ræmânæ într-o situaflie
periculoasæ sau sæ fie expuse la influenfle dæunætoare.

Luni dimineaflæ, la ora 6, câfliva oameni care au auzit de situaflia noastræ
au venit sæ ne ajute sæ protejæm proprietatea. Marty Hrischkorn, David
Sample, Kack Janetski, Brent Blaney, Paul øi Jack Rayne, Mark Fink,
Forest øi Corla Rankin, San Jenkins, Aaron Jones, Kerry Garner, Tom
Glatts, Dosung Kim, Paul Williams, Jerry Wernick, Rudy øi Barbara Hall
– trebuie sæ øtifli cæ vefli avea un loc special în inima noastræ, pentru cæ afli
venit sæ ne ajutafli. Am adunat o græmadæ masivæ de combustibil de pe
proprietate øi am curæflat pædurea de uscæturi, læsând un loc considerabil
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între casæ, dependinfle øi proprietate. Târziu, dimineafla, am gæsit câfliva
pompieri care nu au putut sæ lupte împotriva focului datoritæ pericolului.
În timp ce le-am lua scara, i-am întrebat dacæ nu vor sæ ne ajute øi au fost
de acord, bucuroøi sæ poatæ sæ facæ ceva împotriva focului care înainta de
duminicæ seara øi care arsese mai mult de 1.600 de hectare. Am aflat mai
târziu cæ 800 de hectare au ars în 20 de minute. A fost o lecflie bunæ despre
ceea ce înfruntæm noi.

Am fæcut tot ce am putut sæ-i direcflionez pe cei ce lucrau, însæ diavolul
nu este niciodatæ satisfæcut sæ aibæ doar sprijinul nostru. El aranjeazæ
circumstanflele aøa încât, atunci când simflim cæ s-a umplut paharul øi cæ
va fi imposibil sæ mai înfruntæm încæ o problemæ, exact atunci ne mai
trimite una. Aøa mi s-a întâmplat în ziua aceea. Dispozitivul de pornire de
la generator, singura noastræ sursæ de curent, s-a stricat. În mijlocul lucrului
pentru pregætirea terenului, trebuia sæ mæ îngrijesc sæ-l repar.

Le-am spus ajutoarelor mele cæ putem lucra nestingherifli pânæ la
amiazæ. Dupæ-amiazæ vântul va sufla, iar focul va începe sæ se deplaseze
mai repede. Pânæ acum arsese trei kilometri pe oræ øi acum era la mai
puflin de cinci kilometri de casa noastræ, destul de aproape ca cineva sæ
poatæ simfli înæbuøeala cældurii produsæ de incendiu. Rudy øi Barbara au
luat dispozitivul de pornire øi l-au dus în oraø la reparat. S-au întors cu el
dupæ-amiazæ, însæ generatorul nu voia sæ lucreze aøa cum trebuie. Jack a
cæutat cu atenflie sæ vadæ care este problema øi târziu, dupæ-amiazæ, a
început sæ funcflioneze mai bine. Ne-am adunat în garaj sæ mâncæm prânzul
pregætit de Corla, ne-am bucurat de pærtæøia cu aceøti frafli øi ne-am rugat
pentru protecflie øi pentru putere. Seara eram pregætifli mental sæ luptæm
cu focul, însæ dupæ-amiazæ vântul a bætut din est, în loc sæ batæ din vest,
aøa cum ne aøteptam noi, øi focul a fost întors. Parcæ Dumnezeu spunea:
“Nu acum. Jim øi Sally au nevoie de puflin mai mult timp.”

Dumnezeu nu aduce niciodatæ ispite mai mari decât putem înfrunta
øi, împreunæ cu ele, asiguræ øi mijloacele prin care sæ ieøim din ele. Vorbim
adeseori despre harul lui Dumnezeu ca despre o favoare pe care ne-o
acordæ chiar aøa pæcætoøi cum suntem, deøi noi nu meritæm. Aø vrea sæ
înflelegefli cæ harul este mai mult decât o bunætate pe care Dumnezeu o
acordæ, în general, fiecærei persoane. Harul este acordat în funcflie de
nevoile personale øi, în aceastæ situaflie, Dumnezeu øtia øi înflelegea cæ în
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ultimele douæ zile fusesem forflafli øi presafli sæ pregætim proprietatea. El
ne cunoøtea personalitæflile øi capacitæflile mentale aøa cæ, în harul øi în
mila Sa pentru noi, a întors focul ca sæ ne dea timp sæ ne odihnim øi sæ
cæpætæm putere pentru ceea ce avea sæ vinæ. Ne-a dat timp sæ ne pregætim
mental øi spiritual pentru ceea ce putea fi mai ræu – cu tot ce poate însemna
aceasta.

Judecând din punct de vedere uman, în ciuda tuturor eforturilor pe
care le-am depus sæ ne pregætim, proprietatea noastræ era probabil pierdutæ.
Øeful polifliei a venit øi ne-a spus despre pericol øi despre faptul cæ trebuia
sæ pæræsim zona. Oricum, legile din Montana nu îi cer cuiva sæ evacueze
locul pânæ când focul nu este aproape. Atât Sally cât øi eu am simflit cæ
Dumnezeu nu ne cere încæ sæ plecæm. Øi asta nu pentru cæ trebuia sæ ne
dæm viafla pentru proprietate, ci datoritæ faptului cæ aveam convingerea cæ
nu eram încæ în pericol.

Fiecare are gradul lui de confort când este vorba de înfruntat pericolul.
Ne plac aventurile, iar timpul de recreere de care ne bucuræm tinde sæ
includæ øi o laturæ periculoasæ. Facem scufundæri, særim din avion øi schiem
pe apæ, urcæm sus pe munte øi exploræm sælbæticia. Am urcat în multe din
locurile uitate de lume din Parcul Naflional Glacier de atât de multe ori,
cât au urcat øi alflii, doar pentru cæ-mi place sæ fiu singur în naturæ cu
Dumnezeu. Urøii grizzly m-au atacat uneori øi, în timp ce bucuria aventurii
este înviorætoare, chiar dacæ, uneori, sunt øi pericole reale, nu suntem
dependenfli de adrenalinæ cæutând o situaflie dificilæ. Ne încredem în
Dumnezeu øi în cælæuzirea Sa, øi nu în înflelepciunea umanæ, indiferent
cât de bunæ poate fi ea.

Øeriful a fost primul dintre oficialii care au încercat, în urmætoarele
câteva zile, sæ ne încurajeze øi chiar sæ ne manipuleze sæ plecæm. Le-am
explicat poziflia noastræ, iar ei au dat din cap triøti øi au cerut ameninflætor
informaflii despre cum sæ contacteze rudele cele mai apropiate. Nu am
ræspuns manipulærii lor bine intenflionate, øtiind cæ îøi fac datoria. Am
semnat doar declaraflia prin care spuneam cæ alegem sæ stæm, recunoscând
pericolul. Vedefli, ne-am pus încrederea în conducerea lui Dumnezeu,
încredere pe care n-am fi avut-o avea dacæ n-am fi învæflat deja sæ-L læsæm
pe El sæ ne conducæ în tofli aceøti ani petrecufli în sælbæticie.
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Deoarece am ales sæ stæm, am scris o pancartæ pe care am pus-o la
capætul stræzii North Fork, astfel încât oficialii sæ øtie dacæ eram încæ pe
proprietate sau am plecat. În zilele când eram agent imobiliar, aveam o
reclamæ la capætul stræzii pe care nu am luat-o niciodatæ, deøi acum toate
întrebærile despre agenflia imobiliaræ sunt puse fiilor mei. Am agæflat o
bucatæ mare de carton peste vechiul semn øi am scris: “Suntem încæ aici!”
Nu øtiam atunci, însæ semnul acela a fost dat la TV, în ziare, chiar pe web
site-ul oficial, dedicat incendiului.

Dupæ ce am dormit bine în noaptea aceea, am continuat sæ curæflæm
proprietatea, însæ direcflia vântului s-a schimbat încæ o datæ, suflând dinspre
sud-vest. Focul a început sæ batæ spre Trail Creek. Echipe de pompieri au
început sæ viziteze casa noastræ, estimând nevoile øi proprietatea noastræ.
Cu fiecare echipæ de pompieri, au fost fæcute øi implementate multe
sugestii. Nu pot spune cæ ideea cæ vom pierde casa nu mi-a stârnit emoflii
øi îngrijoræri, øi tocmai pentru cæ a stârnit, atât eu, cât øi Sally am lucrat
împreunæ cu Dumnezeu cu aceste sentimente øi am acceptat cæ vom pierde
casa øi proprietatea, dacæ Dumnezeu vrea. Aveam pace øi simfleam cæ
Dumnezeu ne asiguræ cæ totul este în mâna Sa øi cæ totul va fi bine. Cel
mai greu lucru era cæ, în timp ce aveam asigurarea Lui, nu øtiam dacæ
aceasta înseamnæ cæ ne va ajuta sæ suportæm pierderea sau va preveni
aceastæ pierdere.

Reprezentanfli de la staflia localæ TV au venit øi au vorbit cu noi. Le-a
plæcut istoria noastræ øi ne-au filmat când le-am explicat de ce eram încæ
acolo, când tofli ceilalfli au plecat. I-am dat slavæ lui Dumnezeu pentru
pace øi pentru cæ nu ne era fricæ. Am simflit cæ este mai bine sæ fim acolo
øi sæ facem tot ceea ce putem pentru a feri locul de flæcæri, decât sæ plecæm
øi sæ ne întrebæm mereu dacæ nu cumva trebuia sæ stæm acolo. Posibilitatea
sæ pierdem totul era încæ în mod real prezentæ. Protejam ceea ce puteam,
dar nu ne puteam risca viafla pentru casæ. Carnea este mai valoroasæ decât
lemnul, aøa cæ ne stræduiam sæ menflinem echilibrul. Interviul care ni s-a
luat a fost dat la øtirile locale de la ora 22.

Dosung Kim a adus cu el o remorcæ închisæ øi a læsat-o acolo ca s-o
folosim noi. Treptat, am umplut-o cu lucruri care nu puteau fi înlocuite –
acte importante, poze de familie øi alte lucruri asemænætoare. Ed øi cu
Linda au venit sæ ne viziteze dupæ-amiazæ. În timp ce ne vizitau, Ed øi cu
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mine ne-am urcat pe o colinæ din vestul proprietæflii ca sæ putem vedea
direcflia în care avansa focul øi sæ judecæm urmærile lui. Sally øi cu Linda
au avut în absenfla noastræ un vizitator foarte agitat. Îngrijoratæ fiind pentru
siguranfla noastræ, femeia i-a spus lui Sally: “Trebuie sæ evacuafli! Focul
va stræbate strada North Fork, este la Whale Creek, chiar la sud de voi øi
se îndreptæ cætre sud spre strada North Fork. Dacæ nu plecafli chiar acum,
nu vefli mai avea pe unde sæ ieøifli.”

“Mulflumesc”, i-a spus Sally færæ urmæ de îngrijorare. Erau multe
istorisiri false care umblau prin zonæ, ræspândite de asemenea de “doamne
informatoare” bine intenflionate. Norii de fum de la vest nu se potriveau
cu povestea despre focul care se îndreaptæ spre sud. Am descoperit øi cæ
unele dintre informafliile care erau difuzate de surse oficiale se dovedeau
a fi false. Cât de mulfli dintre noi ræspund la agitaflia celorlalfli, færæ sæ
caute sæ verifice? Mulfli spun cæ sfârøitul este aproape doar pentru a-i læsa
pe ceilalfli în disperare øi îndoialæ, iar predicfliile lor sunt doar rezultatul
imaginafliei unor minfli care nu sunt sub controlul Duhului Sfânt.

Alfli mici “domni øi doamne informatori” ræspândesc presupuse
adeværuri despre prieteni, pastori, slujitori øi diferite lucræri – chiar biserici
øi denominafliuni întregi cad victime unor asemenea poveøti spuse de aceøti
oameni bine intenflionafli care nu vor decât sæ distrugæ reputaflia øi caracterul
pentru a obfline influenfla øi puterea sau pentru a se ræzbuna când sunt
ofensafli. Aceøtia sunt unii dintre cei mai eficienfli agenfli ai lui Satana; au
spus minciuni pentru atât de mult timp, încât cred cu sinceritate lucrurile
pe care le spun despre ceilalfli. Ei cred cæ acflioneazæ din dragoste pentru
a-i proteja de greøelile altora. Ei lucreazæ pentru a-i distruge pe cei care
nu væd lucrurile aøa cum le væd ei, în timp ce asiguræ victimele de dragostea
pe care le-o poartæ. Noi trebuie sæ gândim independent øi sæ ne amintim
cæ nu toate informafliile care ajung la urechile noastre sunt adeværate. Iatæ
de ce, fiecare trebuie sæ aibæ propria legæturæ cu Dumnezeu øi sæ nu se
încreadæ într-o altæ persoanæ care sæ le spunæ ceea ce este adeværat øi ceea
ce este minciunæ.

La scurt timp dupæ aceasta, un pompier a venit la noi cerându-ne sæ
evacuæm, spunându-ne o poveste similaræ. În ciuda dovezilor care arætau
contrariul, Sally a început sæ împacheteze cât a putut de repede hainele
strict necesare øi ultimele poze. Linda a ajutat-o sæ împacheteze, în timp



133

ce sirenele sunau, spunându-ne cæ este ultimul apel pentru evacuare, pentru
a læsa totul øi a fugi. Ed øi cu mine nu øtiam nimic din tot ceea ce se
întâmpla jos, deoarece eram pe o colinæ urmærind focul. Amândouæ sofliile
au strigat dupæ noi însæ nu am auzit. Nu am auzit nici chiar sirenele. Eram
prea departe. Sally mi-a povestit totul când ne-am întors, însæ eu nu puteam
crede. Tocmai fusesem sæ privesc focul øi nu zærisem nici un pericol în
apropiere.

“Ed, nu mæ voi speria din cauza panicii oamenilor. Tu øi cu Linda
suntefli liberi sæ plecafli. Vom termina de împachetat øi væ vom conduce sæ
vedem dacæ existæ ceva adevær în aceste zvonuri.”

Puteam sæ spun, dupæ expresia feflei lui Ed, cæ nu-i plæcea øi øtiam cæ
dragostea pentru noi îl determina sæ nu-i placæ. Însæ el mai øtia cæ eu nu
aveam de gând sæ-mi schimb atitudinea øi cæ aveam sæ verific realitatea
pericolului. Aøa cæ el øi soflia lui au plecat, în timp ce eu øi soflia mea
ne-am întors sæ terminæm treaba. Probabil cæ trebuie sæ mæ opresc øi sæ væ
explic faptul cæ înflelegeam pericolul situafliei, însæ cunoøteam zona aceasta
aøa cum oamenii îøi cunosc curtea casei. Aveam câteva opfliuni pe unde
puteam scæpa, dacæ drumul era închis. Una dintre ele era sæ mergem la
râu øi sæ pornim în josul lui. Am împachetat în grabæ øi am mers în zona
Whale Creek Road doar ca sæ descoperim cæ focul traversase Whale
Creek Road însæ la 8 - 9 kilometri la vest de noi. În momentul de faflæ,
nu mai era nici un pericol imediat, aøa cæ ne-am întors acasæ øi am
dormit în liniøte.

Ziua urmætoare era o zi de joi. Se împlineau øase zile de când fusese
raportat focul. La vest, focul s-a extins la trei kilometri de casa noastræ,
însæ seara vântul a început din nou øi partea de nord a focului a început sæ
facæ ravagii spre est. Când a ajuns la North Fork, formase un front lat de
cinci kilometri iar partea de sud era la doar 600 de metri la nord de noi.
Am mers la est de Strada North Fork, într-o zonæ paralelæ cu râul øi cu un
aerodrom vechi. Este unul dintre locurile noastre favorite pentru plimbare,
un flinut în care locuiesc urøi grizzly, øi putem vedea adesea semne ale
urøilor chiar dacæ nu vedem întotdeauna urøi. Însæ în seara aceea, totul era
schimbat. Sally øi cu mine priveam la ceea ce trebuia sæ fie unul dintre
locurile rare care te copleøesc øi care poate fi væzut de vreo fiinflæ umanæ.
Locul ne aræta toatæ furia naturii într-o lume mânjitæ de pæcat. Focul a ars
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cu flæcæri înalte de 60 de metri, iar noi priveam la copacii care ardeau
uøor, începeau sæ fumege øi apoi, cu un zgomot øi o explozie, deveneau
stâlpi de flæcæri. Câteva momente mai târziu, alt copac repeta procesul øi
astfel focul avansa cu hotærâre. Nici drumul øi nici fâøia de aer, nici chiar
râul nu puteau sæ încetineascæ ritmul arderii. Pur øi simplu, a trecut peste
râu øi s-a îndreptat cætre Parcul Naflional Glacier.

În cele din urmæ, læsând scena naturii distructive, am mers la culcare
în jurul orei 22:30. Nu eram deloc surprinøi cæ nu putem dormi. Ne-am
ridicat o oræ mai târziu øi am descoperit cæ vântul bætea din nou øi bætea
de la nord. Mingea roøie pe care o væzusem la nord, când am mers la
culcare, era acum o minge de flæcæri. Era timpul sæ plecæm cu rulota pentru
cæ puteam sæ pierdem totul în noaptea aceea. Am mers câteva mile la sud,
la Rudy øi Barbara Hall, însæ nu am putut sta acolo. Inimile øi rugæciunile
erau la cabana micæ din North Fork. Am descærcat rulota øi am mers înapoi
sæ vedem dacæ proprietatea era intactæ. Când am sosit, am descoperit cæ
rugæciunile ne fuseseræ ascultate. Vântul încetase sæ mai batæ øi eram în
siguranflæ acum, cel puflin pentru momentul respectiv.

Am mers înapoi la locuinfla familiei Hall øi am dormit în pace, dar
nu pentru mult timp. Era imposibil sæ deschidem o fereastræ într-o zonæ
plinæ de fum. Am mers iar spre nord, dis-de-dimineaflæ pentru a vedea
evoluflia focului. Am væzut scenele devastærii cu urme ale focului peste
tot. Cætre prânz, cerul de la vest a devenit maro øi urât; fumul venea direct
spre casa noastræ. Focul era la mai puflin de 1,5 kilometri la vest de casa
noastræ, iar partea de nord a focului la mai puflin de 600 de metri     distanflæ.
Oricine putea spune cæ proprietatea noastræ se afla în pericol. Pompierii
au mai venit o datæ øi ne-au încurajat sæ plecæm, însæ nu simfleam cæ a
venit timpul.

Stingerea incendiilor din pæduri a devenit un proces tehnologizat
mai mult decât ne dæm seama. Apa a fost substanfla cea mai folositæ pentru
a stinge focul, însæ echipamentele moderne au creat cæi prin care pofli
folosi fiecare litru de apæ aruncat. Apei i s-au adæugat anumite substanfle
care scad tensiunea suprafeflei udate øi permit unei cantitæfli mici de apæ sæ
se împræøtie mai bine øi sæ acopere o suprafaflæ mai mare. Cu siguranflæ cæ
focul de la Wedge Canyon a ajutat la furnizarea unei educaflii în ceea ce
priveøte tehnica de stingere a incendiilor. Pompierii au cunoøtinfle care
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s-au strâns de-a lungul generafliilor – cunoøtinfle acumulate prin încercæri
øi greøeli øi, uneori, prin sacrificiu øi suferinflæ. În timp ce priveam cum
stropesc casa cu apæ øi apoi cum pun spumæ pe ea, nu m-am putut abfline
sæ nu mæ gândesc la paralela cu focul umblærii creøtine.

Aceøti oameni nu au încercat sæ reinventeze reguli pentru stingerea
focului. Øtiau cæ nu existæ nici un înlocuitor pentru muncæ øi pentru
înflelegerea formulelor care aduc succesul sau eøecul eforturilor oamenilor.
De exemplu, ei øtiu cæ focul are nevoie de combustibil, de oxigen øi de
cælduræ pentru a supravieflui aøa cæ, dacæ reuøesc sæ înlæture o parte a
triunghiului, focul se va stinge øi clædirile vor supravieflui. Îndepærtasem
tot combustibilul cu excepflia copacilor øi a clædirilor, aøa cæ ei au udat totul øi
au ræcit totul, reducând posibilitatea ca materialele foarte încælzite sæ ia foc.

M-am gândit la toate familiile pe care le-am întâlnit în lucrarea mea
care credeau cæ regulile care aduc succesul în viafla de creøtin nu se aplicæ
la ei. Ei nu susflineau cæ trebuie sæ micøoreze riscurile øi, pentru un timp,
s-a pærut cæ le merge bine, însæ mai curând sau mai târziu focul a venit
peste ei. Poate cæ nu este un foc literal, însæ focul pasiunii, læcomiei,
mândriei încæpæflânate, înflelepciunii umane, poate sæ ardæ cæminul tæu aøa
cum arde cel mai cumplit foc o pædure.

Spuma de pe structuræ este o altæ lecflie. Agenflii responsabili de spumæ
înmulflesc o sutæ de litri de apæ de zece ori mai mult – în o mie de litri de
spumæ. Aceastæ spumæ este sigilatæ în umiditate în vase speciale. Pot fi
etanøate mici cræpæturi sau colfluri unde îøi poate gæsi locul chihlimbarul
care poate face pagube. Reflectæ cældura øi opreøte oxigenul. Are proprietæfli
fantastice pentru umezire øi este uøor de folosit. Simpla combinare a apei
cu diverøi agenfli transformæ apa într-un agent mult mai eficient pentru
scæparea noastræ.

Exact în acelaøi fel, efortul uman este precum apa simplæ. Apa turnatæ
pe foc are ceva efect, iar efortul uman pentru a transforma viafla va avea,
de asemenea, efect. Iatæ de ce faptele bune sunt, pentru mulfli oameni, un
înlocuitor al legæturii vii cu agentul divin. Dacæ am pæøi înapoi øi L-am
læsa pe Dumnezeu sæ preia controlul, depunând în continuare efort, unit
cu efortul Sæu, am fi de zece ori mai eficienfli ca înainte.

Focul se apropia, iar pompierii au pus în râu o pompæ Mark 3 Wajak,
folosind vechea cisternæ care a alimentat odatæ casa noastræ cu apæ. Trebuie
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sæ admit cæ eram fascinat de acest lucru. Dimensiunile ei erau de 50-30-40
de centimetri øi cântærea mai puflin de øase kilograme. Am væzut de ce era
pompa standard folositæ de pompierii nord-americani øi de majoritatea
celorlalte flæri. Presiunea øi puterea jetului din aceastæ pompæ micæ ce arunca
apæ printr-un furtun cu diametrul de trei centimetri, era impresionantæ.
Am aflat mai târziu cæ poate pompa 348 de litri pe minut øi poate exercita
o presiune de 19 kilograme pe metru pætrat. În curtea noastræ au fost
montate douæ sisteme de stropire. Unul stropea în partea de vest a garajului,
øi altul cætre partea de vest a cabanei noastre.

Pompierii au stat øi au condus procesul de protecflie atâta timp cât au
avut o cale de scæpare. Cætre ora 4 dupæ-amiaza, chiar când focul a început
sæ porneascæ spre vest, cætre noi, fumul a încetat dintr-o datæ øi în locul
fumului supærætor care fusese cu câteva momente mai înainte, au ieøit
doar aburi. Vântul bætea ca øi mai înainte, dar liniøtea era completæ øi
schimbarea focului era atât de evidentæ, încât toatæ lumea pærea sæ observe
cæ se întâmplase ceva supranatural. Conversafliile radio au încetat în timp
ce tofli priveau schimbarea bruscæ. În acest tærâm liniøtit, eram tæcufli,
privind øi aøteptând, în timp ce pompierii comentau despre pacea care se
aøternuse în jurul nostru. Vântul de la vest s-a oprit ca øi cum o voce
divinæ i-ar fi spus: “Pânæ aici øi nu mai departe!”

Între timp, la sud, focul era extrem de activ. Radiourile ne-au trezit
la viaflæ, anunflând cæ focul se îndrepta la sud de noi øi cæ punea în pericol
calea de scæpare. Vocea de la radio a comandat pompierilor sæ pæræseascæ
locul în 60 de secunde. La început nu am øtiut ce se întâmplæ în timp ce
pompierii s-au græbit sæ plece, dar când am aflat despre pericol, ne-am
încrezut în informaflia oficialæ øi am plecat cu ei. Am mers spre sud o
bucatæ scurtæ de drum, într-o poianæ unde ne-am oprit pentru a vedea ce
se întâmplæ.

Aceastæ parte de sud a focului se îndrepta spre noi ca un leu care
rage când, dintr-o datæ, flæcærile s-au oprit øi focul s-a stins. Dupæ 30 de
minute, am mers înapoi acasæ sæ verificæm cum stau lucrurile. Totul era
bine cu excepflia pompei care nu mai funcfliona. Am pornit-o øi ne-am
întors în poianæ sæ privim de acolo, însæ focul nu s-a mai aprins. Ne-am
hotærât sæ mergem înapoi acasæ pentru noaptea aceea, uimifli încæ o datæ
de modul în care a intervenit Dumnezeu pentru noi. Focul nu s-a mai
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întors pentru a arde casa, iar noi øtiam, deøi aveam o umbræ de îndoialæ,
cæ fusesem flinufli în palma Sa.

Urmætoarea zi, împreunæ cu fiul meu Matthew, am mers pe dealul
din spatele casei pentru a verifica lucrurile øi am descoperit trei urme ale
focului. El s-a luptat cu focul øi eu am adus apa. A fost un efort de echipæ,
care mi-a amintit de modul în care Dumnezeu are grijæ de acele lucruri pe
care noi nu le putem controla, precum incendiul pædurilor. El aøteaptæ
însæ cooperarea noastræ pentru a stinge acele lucruri care sunt sub controlul
nostru. Multe lucruri mici, precum bucæfli de pæmânt unde focul mai arde
încæ, încearcæ sæ-øi sævârøeascæ lucrarea de mistuire a vieflilor noastre, øi,
ca øi Matthew øi cu mine, va trebui sæ depunem ceva efort pentru a le
stinge. A fost o lecflie pe care, cu greu o puteam trece cu vederea, în timp
ce cæram apa, sus pe deal, în gælefli de 20 de litri. Odatæ ce focurile au fost
stinse, Matthew a mers acasæ mulflumit de faptul cæ Andrew øi Sarah
plænuiseræ sæ vinæ ziua urmætoare.

În dupæ-amiaza zilei urmætoare, împreunæ cu Andrew am verificat
bucæflile de teren care ardeau în ziua precedentæ øi am descoperit cæ se
îndreptau spre vest øi nord-vest. Andrew a început cu mult curaj sæ le
stingæ, însæ eu am simflit nevoia sæ surprind tot peisajul, aøa cæ am zis:
“Andrew, mæ duc sæ verific restul situafliei. Mæ întorc cât pot de repede.”
Când am mers la nord mi s-a tæiat respiraflia. Întorcându-mæ la Andrew
i-am spus: “Cred cæ sunt sute de locuri arzând care sunt la nord de foc.
Este dincolo de posibilitatea noastræ sæ facem faflæ situafliei. Poate cæ ar fi
mai bine sæ sun pompierii pentru ajutor.” Centrul de ajutor ne-a ræspuns
øi au pus o conductæ de incendiu în jurul locului incendiat de la est de noi
pânæ la nord de foc. Eram bucuroøi sæ vedem troliul de corhanit care scotea
noroi pentru conducta de incendiu, în timp ce o echipæ, în jur de 60 de
pompieri, lucra în zonele în care aparatul nu putea ajunge. Oricum,
conducta ne-a protejat de focul încæ arzând, însæ nu a oprit monstrul mânat
de vânt care se aprinsese mai devreme, iar aceastæ conductæ era doar la
180 de metri     de proprietatea noastræ, cu monstrul stând la pândæ la mai
puflin de o milæ depærtare.

Janell a sosit øi nimeni nu a fost mai bine venit. Ea nu este fiica
noastræ prin naøtere însæ este, cu siguranflæ, o membræ a familiei. A petrecut
multe ore în casa noastræ øi s-a îngrijit de nevoile noastre. Planul original
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a fost sæ vinæ sæ ne ajute toatæ sæptæmâna cu activitæflile casei, însæ focul a
schimbat planul. A venit totuøi, iar noi am fost bucuroøi de venirea ei.

Vara precedentæ, la nunta lui Matthew, i-am invitat pe cei care vor
sæ vinæ øi sæ ne vadæ proprietatea, iar ei au venit øi s-au bucurat sæ petreacæ
un timp la noi acasæ. Eram uimifli sæ vedem cæ oamenii øtiau mai bine
decât noi istorisirile pe care le folosisem în predici øi în cærfli, iar acum
voiau sæ vadæ locul unde avuseseræ loc întâmplærile. A fost distractiv sæ le
arætæm unde mama ursoaicæ grizzly øi-a trimis puii în copac. Casa deschisæ
a lui Sally a avut un succes uimitor øi în acest an am hotærât sæ-i invitæm
iar, pe cei care vor sæ vinæ. Janell a venit sæ aibæ grijæ de gospodærie în
mod voluntar pentru ca noi sæ avem timp sæ vizitæm locurile cu cei
interesafli. Am vrut ca oamenii sæ aibæ øansa de a se bucura de pacea øi de
liniøtea zonei North Fork, sæ guste din stilul nostru de viaflæ din acest loc
øi sæ fie motivafli sæ-øi gæseascæ locuri speciale. Însæ acum, planurile noastre
erau ruinate. A trebuit sæ anulæm planurile de a avea casa deschisæ, pentru
cæ, în timp ce oamenii vor veni cu maøina sau cu avionul spre noi, nu li se
va permite sæ treacæ peste øoseaua blocatæ.

Pare ciudat, însæ atunci când faci o lucrare în care vezi vieflile
oamenilor transformate înaintea ochilor tæi, nu este greu sæ vezi cæ Satana
aprinsese acest foc pentru a opri acfliunea noastræ, prin care mulfli ar fi fost
ajutafli sæ aibæ o legæturæ mai profundæ cu Dumnezeu. Chiar øi aøa, printre
flæcæri øi fum, Dumnezeu lucra. El îi cautæ pe tofli, sperând ca ei sæ-I
ræspundæ.

Janell nu venise la noi de mult timp, când a descoperit o bucatæ de
teren arzând øi ne-a alertat øi pe noi. În timp ce pompierii veneau, Sally øi
Janell au adus, bucatæ cu bucatæ, furtunul din grædinæ, pânæ când furtunul
a ajuns la focul arzând. Acolo l-am întâlnit pe Mike, comandantul diviziei
care ræspunde de structuri. El urma sæ preia comanda în zona noastræ.

Mike avea o inimæ mare øi când le-a væzut pe fete luptând, pline de
curaj, cu focul, cu un furtun mic din grædinæ, le-a întrebat: “Vrefli sæ aduc
un camion pentru asta?” Oricum, echipajul de pompieri cu lopefli au
micøorat flæcærile, iar apa din furtunul fetelor a stins focul de tot. Cu toate
acestea, el era îngrijorat pentru prezenfla femeilor în zona de incendiu.
Mike ar fi preferat ca noi sæ mergem într-un loc sigur. I-am explicat motivul
pentru care zæboveam, iar el nu a fost prea impresionat de ideea “protecfliei
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lui Dumnezeu”. Øi-a dat seama curând cæ nu vom pleca nicæieri øi cæ va
trebui sæ pæstreze în minte ideea siguranflei noastre, în timp ce se lupta cu
focul.

Tot în timpul acesta, Sally a întâlnit o doamnæ care lupta împotriva
focului. Au discutat de la inimæ la inimæ, iar ea i-a împærtæøit lui Sally cæ
nu øtie de ce circumstanflele au adus-o în Montana pentru a lupta împotriva
focului din sælbæticie. Sally i-a dat o copie a cærflii Scæpare la Dumnezeu,
iar mai târziu ea ne-a spus: “Am citit cartea voastræ øi acum øtiu de ce m-a
adus aici Dumnezeu.”

Pericolul se înræutæflea øi acum aveam o echipæ de pompieri care
umblau în jurul proprietæflii. Ziua urmætoare, pærea cæ am ajuns într-o
situaflie criticæ, iar Mike a adus o echipæ de Hot Shorts, echipa numærul
unu în lupta cu focul. Neil øi Billy White erau conducætorii acestei grupe
øi, dupæ mine, ei meritau cu adeværat primul loc. Erau cu trup øi suflet
dedicafli slujbei øi øtiau cum sæ se lupte cu focul. I-am privit cu admiraflie
toatæ ziua, lucrând nu departe de casa noastræ. În loc sæ fugæ, aceastæ
echipæ a pornit cu furtunuri, drujbe øi alte echipamente.

“Sæ mergem! Sæ mergem! Græbifli-væ, græbifli-væ, græbifli-væ!” L-am
auzit pe Billy White încurajându-øi colegii, iar ei au acflionat. Întregul
echipaj a alergat cætre foc. Feræstraiele cu lanfl scrâøneau. Copacii arzând
se præbuøeau la pæmânt, fiecare cædea în foc în partea opusæ de noi. Ca øi
comandanflii de pe câmpul de bætælie, Neil øi Billy au folosit toate resursele
disponibile pe care le aveau. Au sosit maøinile de pompieri urmate de
cisterne øi de pompa Mark 3. La timpul acela, nu am înfleles în ce
încurcæturæ am pus pe pompierii responsabili, datoritæ refuzului nostru de
a pleca. În primul rând, nimænui nu-i place ca cineva sæ se uite peste umær
în timp ce el îøi face treaba. În al doilea rând, o problemæ mai complexæ
pentru ei era faptul cæ, dacæ noi eram rænifli sau omorâfli, indiferent de cât
de mult am fost avertizafli, lor li se fæcea o reclamæ proastæ. Ca toate
agenfliile guvernamentale, pompierii depind de o bunæ reclamæ pentru a
genera o imagine pozitivæ în ochii publicului pentru a fi finanflafli. În general
vorbind, pompierii care se ocupæ cu incendiile din sælbæticie, sunt lucrætori
publici dedicafli, care oferæ un serviciu vital cu un risc mare, având salarii
mici øi bucurându-se de pufline mulflumiri. Øi mai ræu de atât, ei sunt prinøi
în conflicte politice øi cereri ale publicului pe care-l servesc.

ÎNCERCAREA DE FOC



140

VENIfiI DEOPARTE

Exact aøa s-a întâmplat cu Mike. Un alt proprietar s-a plâns despre
cât de multæ protecflie primeam noi. Proprietatea lui nu se afla atât de mult
în pericol, însæ plângerea l-a obligat pe Mike sæ repartizeze acolo douæ
sau trei maøini de stins incendii øi un captor de apæ. Lipsa unei maøini de
captare a apei însemna cæ maøina de pompieri trebuia sæ pæræseascæ
proprietatea noastræ ca sæ-øi umple cisterna.

Aøa cæ aveam doar o cisternæ care trebuia reumplutæ. Eram împreunæ
cu echipajul Hot Shots care, fiind foarte abil, avea puflini membrii. Nu
aveau nici un motor cu furtunuri øi cu o mobilitate care sæ suporte eforturile
lor sau care sæ se poatæ retrage, dacæ era nevoie sæ sape un øanfl pentru
protejarea structurii.

Echipajul lucra de la vest cætre sud-vest de noi, când am auzit cum
pompa înceteazæ sæ mai lucreze. Oh, nu! Mi-am spus în timp ce mæ
îndreptam cætre râu pentru a o porni din nou. În timpul acesta, echipajul a
venit alergând prin pædure cu urmætoarea veste: “Focul se îndreaptæ spre
noi cu flæcæri de 100 de metri. Nu îl putem controla! Nu putem face nimic
mai mult. Trebuie sæ plecæm!” au flipat în timp ce alergau. Sally muta
furtunul de apæ când un copac, apoi al doilea au explodat pe marginea
øoselei, chiar la sud de cabana vizitatorilor. “Jim, sæ mergem”, a strigat
ea. A fost de ajuns sæ arunc o privire asupra flæcærilor ca sæ-mi dau seama
cæ avea dreptate. Flæcærile se încovoiau pe deasupra drumului. În timp ce
ne pregæteam sæ plecæm, Mike s-a întors. Vopseaua de pe camionul lui
era pârlitæ datoritæ cældurii mari degajate de tunelul de flæcæri prin care
trecuse øi prin care øi noi trebuia sæ trecem pentru a scæpa.

“Unde sunt motoarele pentru incendii?” am întrebat.
“Sunt chiar în spatele meu. Pleci?”
“Da.”
A ezitat un moment. Am descoperit mai târziu cæ era gata sæ ne

spunæ cæ este prea periculos pentru a pleca, însæ, în loc de aceasta ne-a
spus: “OK, vom încerca sæ protejæm structura.”

Au trecut mai puflin de cinci minute de la prima avertizare cu privire
la pericol, iar copacii erau ca niøte torfle pe ambele pærfli ale øoselei. Am
condus maøina printr-un tunel de flæcæri, rugându-ne ca Dumnezeu sæ
facæ ceva, oricare ar fi fost lucrul acesta. Cældura era insuportabilæ, øi
totuøi ne întrebam dacæ ne vom mai vedea vreodatæ casa. Pe câmpul
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deschis, la o jumætate de milæ la sud, am privit flæcærile øi eforturile care
se fæceau în timp ce nori de fum se ridicau mânioøi deasupra locului øi
avansau pe strada North Fork. Echipajul Hot Shots ne-a gæsit øi era atât
de trist, datoritæ pierderii casei noastre, de parcæ era casa lor. “Am fæcut
tot ce am putut”, au spus ei oftând, însæ le-am spus cæ nu trebuie sæ se
scuze øi am încercat sæ-i liniøtim. Cu adeværat, nu era nici un alt lucru pe
care ei sau vreo altæ fiinflæ umanæ l-ar fi putut face. Totul era în mâna lui
Dumnezeu acum.

Elicopterele au început sæ se audæ deasupra øi au început sæ arunce
apæ iar øi iar. Atât cât puteam sæ ne dæm seama de la distanflæ, apa era
aruncatæ fie asupra casei noastre, fie în apropierea ei. Au mai fost trimise
maøini de pompieri în zona North Fork. Fiecare echipament greu a fost
pus în miøcare. În timp ce priveam aceste eforturi curajoase, am dat frâu
gândurilor mele. Toatæ ziua fusesem protejafli de echipe de pompieri, de
maøini de pompieri øi cisterne cu apæ, însæ toate acestea fuseseræ luate.
Nici pompa nu mai lucra, aøa cæ, atunci când criza a venit, nu aveam nici
un ajutor omenesc. “Când am avut cel mai mult nevoie de ei, nimeni nu a
fost acolo.”

“Dumnezeu ne poate proteja folosind mulfli sau puflini oameni”, mi-a
amintit Janell.

“Ai dreptate”, am încuviinflat eu. “Nu mæ deranjeazæ sæ pierd tot
ceea ce am avut dacæ øtiu cæ Dumnezeu a vrut asta. Ceea ce mæ neliniøteøte
este cæ stau aici øi nu øtiu ce se întâmplæ. Nu-mi place faptul cæ nu øtiu ce
s-a petrecut acolo.”

În cele din urmæ, dupæ trei ore, nu am mai putut rezista. “Merg înapoi
sæ væd ce s-a întâmplat”, am anunflat. “Voi putefli aøtepta aici dacæ vrefli.”

“Glumeøti? Nu putem pierde ocazia de a merge, pentru nimic în
lume!” Am mers împreunæ. Ce doamne curajoase!

Eram pregætifli pentru a vedea ceea ce poate fi mai ræu øi ceea ce am
væzut, nu ne-a încurajat deloc. Pompierii folosiseræ strada North Fork ca
pe o cale de scæpare. Am depæøit mai multe maøini de pompieri care se
luptau sæ flinæ focul pe partea de vest a øoselei.

Drumul a fost plin de fum dens, deøi mai erau câfliva copaci care nu
fuseseræ arøi pe marginea drumului. În spatele lor puteam vedea devastarea
totalæ, cât cuprindeai cu privirea. Aproape toate lucrurile din calea focului
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fuseseræ fæcute cenuøæ. Øoseaua nu era toatæ proprietatea noastræ, însæ
aveam o înflelegere prin care puteam trece prin proprietatea unei alte
persoane. Când am ajuns la locul prin care am scæpat, trecând printre
copacii în flæcæri, am numærat mai mult de doisprezece copaci negri. Nu
fuseseræ arøi decât puflini copaci. Nu ne puteam explica fenomenul. Focul
ar fi trebuit sæ ardæ cel puflin pânæ la marginea øoselei, însæ s-a oprit cumva,
læsând o dungæ verde care sæ ne ascundæ peisajul nesfârøit distrus de foc.
În ciuda vântului, focul s-a stins øi nu a mai avansat, deøi câteva bucæfli de
pæmânt ars au existat øi pe proprietatea noastræ. Am væzut din poianæ
elicopterele care veniseræ tocmai pentru aceste bucæfli de pæmânt arzând.

În toatæ aceastæ crizæ, le-am spus tuturor cæ eram mai îngrijorat de
pierderea pomilor fructiferi, decât de pierderea casei. Casa o puteam
reconstrui într-un timp scurt, dar nu puteam face acelaøi lucru cu pomii.

A fost ciudat faptul cæ, deøi ne-am rugat ca Dumnezeu sæ pæzeascæ
øi sæ crufle proprietatea noastræ, dacæ aceasta este voia Lui, faptul cæ El a
oprit focul îmi aræta cât de mult se îngrijeøte de mine personal. Nu øtiu de
ce suntem atât de surprinøi atunci când ne rugæm pentru o minune øi ea se
întâmplæ. Aøa am fost øi noi. Am zærit cabana pentru oaspefli øi era intactæ,
înconjuratæ de verdeaflæ. O øenilæ D-6 marca drumul murdar ca o linie de
despærflire pentru foc pe partea de vest a malului, vizavi de serviciul
forestier, pe aceeaøi parte cu cabana. Mici bucæfli de teren încæ ardeau la
vest de ea peste tot, iar ici-colo mai ardea øi câte un copac. Cabana, garajul
øi sera erau intacte, ca øi pomii de altfel. Casa noastræ stætea în mijlocul
unei mæri verzi. Uimitor, Dumnezeu ne-a pæzit nu doar casa, ci øi oaza
noastræ de copaci verzi.

Lacrimi se prelingeau pe obrajii mei, pentru cæ øtiam cæ nu existau
øanse de scæpare pentru casa noastræ, cel puflin din câte vedeam noi.
Vizitasem o altæ casæ care scæpase de incendiu, puflin mai devreme øi, deøi
spuma øi pompierii au reuøit sæ salveze structura, focul arsese totul pânæ
aproape de fundaflie, læsând casa neatinsæ însæ înconjuratæ de un peisaj
negru.

“Unde afli fost?” a întrebat Mike când ne-a væzut.
Nu am putut rezista sæ nu-l tachinez puflin, în timp ce un sentiment

de uøurare mæ copleøea. “Afli încercat sæ mæ determinafli zile întregi sæ
plec.” Apoi, devenind serios, am întrebat. “Mike, ce s-a întâmplat?”
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S-a uitat la mine de parcæ ar fi spus: “Mi-ai povestit despre acest
Dumnezeu al vostru care lucreazæ pentru voi øi væ protejeazæ, øi acum nu
øtii ce s-a întâmplat?” Mike s-a oprit din lucru øi mi-a spus: “Jim, aproape
cæ am fost convertit. Lucrez de 30 de ani în domeniu, iar aceasta a fost o
intervenflie divinæ. Dumnezeul tæu lucreazæ într-un mod misterios øi tu
mæ întrebi ce s-a întâmplat?”

Privind la terenul nostru plin cu maøini de pompieri, cisterne de apæ
øi pompieri care stingeau focul, Mike ne-a povestit cum el øi oamenii lui
au privit focul venind øi oprindu-se dintr-o datæ, ca øi cum o mânæ nevæzutæ
îl flinea pe loc. Focul nu a mai înaintat, fiind flinut sub control, iar vântul a
aruncat material arzând peste proprietatea noastræ øi pæmântul a început
sæ ardæ dincolo, însæ, în timpul acesta, nici un furtun nu a fost folosit
pentru a apæra casa. El stætea pe verandæ, direcflionând elicopterele sæ
arunce apæ pe focul arzând. A comandat, în cele din urmæ, pompelor de
incendiu sæ stingæ focul care era de-a lungul øoselei, pentru cæ, în mod
sigur, casa noastræ era în siguranflæ în momentul acela, protejatæ fiind nu
numai de mâinile oamenilor.

Ne-am alæturat pompierilor, pæzind proprietatea de ceea ce ræmæsese
în urma focului, deoarece era mult jar împræøtiat ici-colo. Aerul era umplut
cu o atmosferæ de særbætoare øi spirit toværæøesc. Pompierii ne-au felicitat
iar øi iar pentru proprietatea noastræ care a fost neatinsæ. Cu toflii au observat
cæ s-a întâmplat ceva special øi neobiønuit. Exista o bucurie nevæzutæ
datoritæ faptului cæ fusesem victorioøi într-o bætælie în care pompierii nu
avuseseræ prea multe victorii. Casa noastræ era o victorie a lui Dumnezeu,
iar noi ne dædeam seama cæ eram doar unelte.

Urmætoarea zi, Mike a venit pânæ la noi øi ne-a întrebat ce mai facem.
Stæteam pe podeaua sufrageriei cu Matthew øi Angela, Andrew øi Sarah
care veniseræ sæ ne viziteze. Într-o cabanæ foarte micæ, cældura era
înæbuøitoare, însæ fumul era prea puflin pentru a ne gândi sæ deschidem o
fereastræ. “Am dormit foarte bine”, i-am spus lui Mike.

“Când am mers în josul væii am auzit cæ eøti scriitor.”
“E adeværat.”
“Mi-ar plæcea sæ citesc cartea ta.”
Am mers øi am luat o carte Scæpare la Dumnezeu øi am scris pe
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ÎNCERCAREA DE FOC



144

VENIfiI DEOPARTE

Dragæ Mike,
Dumnezeu vrea sæ lucreze pentru tine într-un mod minunat.
Dumnezeu sæ te binecuvânteze,
Jim.

Dragæ prietene, Dumnezeu vrea sæ lucreze øi pentru tine în mod
minunat. Întrebarea este: Îi vei da voie?

În aceastæ carte am scris despre avantajele venirii deoparte. Pledez
pentru ea, deoarece viafla modernæ ne oferæ îngrijoræri øi preocupæri care
sunt inutile vieflii pe care o træim. Suntem bombardafli cu øtiri despre
dezastre, crime odioase øi haos în industrie. Aceste øtiri proaste tind sæ ne
ducæ într-o crizæ care construieøte tensiunea øi teama cæ ceva neobiønuit
ar putea sæ ni se întâmple.

Un prieten mi-a spus cæ un grup de muncitori din compania lui
vorbeau într-o zi despre cât de prost merge economia. Prietenul meu a
ræmas înmærmurit, deoarece majoritatea celor care vorbeau aveau slujbe
øi câøtigau pe an 100.000 dolari sau cam aøa ceva, aøa cæ i-a întrebat dacæ
lucrurile merg ræu pentru ei, în mod personal.

“Oh, nu, ne gândeam doar cæ mulfli oameni nu au loc de muncæ,” au
ræspuns ei.

“Cunoaøtefli personal oameni care øi-au pierdut locul de muncæ?” a
continuat el. Nici unul nu cunoøtea. Erau stresafli de lucruri care nu-i afectau
direct øi nici chiar indirect prin prieteni sau cunoøtinfle. Stræbunicii noøtri
nu au fost tulburafli niciodatæ de astfel de lucruri. Au træit liniøtifli,
înconjurafli de creaflia lui Dumnezeu. Lucrau din greu øi se recreau mult.
Când mergeau la culcare, erau obosifli datoritæ muncii fizice øi nu de stresul
care nu se mai terminæ øi de îngrijorærile øi fræmântarea continuæ øi
constantæ care aduce lipsæ de odihnæ øi insatisfacflie.

Sæ vii deoparte, în liniøtea lui Dumnezeu, înseamnæ sæ fii acolo unde
eøti, la adæpost de tensiunea artificialæ cu care îl leagæ Satana pe omul
modern. Aici, în mijlocul liniøtii øi mærefliei creafliei lui Dumnezeu, putem
sæ deosebim mai bine ce este adeværat de ce este fals. Diavolul øtie cæ,
dacæ vom continua sæ mergem aøa mult timp, îi va fi din ce în ce mai greu
sæ stæpâneascæ asupra noastræ, aøa cæ ne aduce încercæri øi probleme. În
povestirea cu incendiul, vreau sæ vedefli aøa cum nu afli væzut pânæ acum
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cæ mânia celui ræu este værsatæ peste cei care încearcæ øi træiesc aøa cum
vrea Dumnezeu. Nu avem garanflia unei viefli lipsitæ de încercæri øi nici a
unor condiflii bune.

Fiecare dintre noi va avea de înfruntat, într-un fel sau altul, focul
care distruge. Singura posibilitate de supraviefluire este sæ avem o legæturæ
vie cu Dumnezeu. Aø vrea sæ existe o cale prin care sæ væ demonstrez
siguranfla care vine dintr-o predare øi încredinflare totalæ în mâna lui
Dumnezeu. Existæ un proverb care spune pe drept cuvânt: “Ceea ce e în
tine, te doare”. Problemele nesfârøite, ca øi focul, nu ne pot lua pacea øi
siguranfla cæ cerul vegheazæ peste noi. Atunci când ne luptæm cu ceva din
interiorul nostru care nu este predat, atunci când mai sunt lucruri care ne
plac øi la care Dumnezeu nu a ajuns, doar atunci vræjmaøul poate sæ
gæseascæ o coardæ a inimii care sæ ræspundæ ispitei sale øi care sæ ne atragæ
în nesiguranflæ. Nu aøteptafli pânæ când va veni focul, ca sæ avefli o legæturæ
bunæ cu Dumnezeu. Poate cæ va fi prea târziu când va veni criza. Astæzi
este ziua øi aceasta este ora când sæ venim deoparte, în liniøtea prezenflei
lui Dumnezeu. Cerul nu va fi mai aproape mâine decât este astæzi.

ÎNCERCAREA DE FOC



146

VENIfiI DEOPARTE

Aspecte din timpul incendiului
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CAPITOLUL 13

EMBERS

Mustrafli pe cei ce se despart de voi, cæutafli sæ mântuifli pe unii,
smulgându-i din foc; de alflii iaræøi, fie-væ milæ cu fricæ,

urând pânæ øi cæmaøa mânjitæ de carne
Iuda 22, 23.

În ziua urmætoare, ræsæritul a adus cælduræ øi fum, însæ Matthew øi
soflia lui, Angela, Andrew øi soflia lui, Sarah, Sally øi cu mine øi chiar
Janell, ne-am trezit dis-de-dimineaflæ øi am început sæ cæutæm locurile care
arseseræ ici-colo. Am mers la lucru læudându-L entuziaøti pe Dumnezeu
cæ aveam o proprietate pe care puteam sæ o apæræm, øi cæ El fæcuse o
minune. Ne-am fæcut treaba atât de bine încât, atunci când au venit
pompierii, ne-au mulflumit pentru cæ le-am mai uøurat munca. Ieri fusese
un punct de cotituræ în relaflia noastræ cu ei. Nu mai eram acei oameni
încæpæflânafli care refuzau sæ plece de pe proprietatea lor, ci o parte a echipei
care lucra pentru a apæra proprietatea.

Mike, comandantul diviziei, adusese un echipaj mare pentru a curæfla
totul. A fost blând øi milos cu noi. Aveam simflæmântul puternic al faptului
cæ supraviefluisem, însæ Mike a subliniat: “Suntefli încæ în pericol pentru
cel puflin o sæptæmânæ”. Pot sæ væ asigur cæ uram sæ ne dea o asemenea
veste rea, iar Sally i-a spus cæ am ascultat de ceea ce ne-au spus alflii, am
filtrat totul prin perspectiva lui Dumnezeu, iar El va continua sæ ne
direcflioneze øi sæ ne protejeze.

Cursa focului din ziua anterioaræ pe lângæ proprietatea noastræ a
schimbat întreaga atitudine faflæ de noi øi proprietate. Mai devreme,
pompierii fuseseræ amabili, îngrijorafli, aøa cum numai oamenii
profesioniøti pot fi. Acum, în aer era un alt sentiment. Tofli væzuseræ cum
proprietatea noastræ a fost cruflatæ când era imposibil acest lucru øi vedeau
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casa noastræ ca pe un loc special. Se putea vedea aceasta din grija øi
îngrijorarea lor.

Locul nostru a devenit imediat centrul activitæflii øi zilele urmætoare
au fost precum Gara Grand Central. Eram foarte mulflumifli. Mike îøi flinea
întâlnirile de divizie pe terenul nostru, ceea ce ne permitea sæ fim permanent
în legæturæ cu el øi sæ învæflæm despre cum se luptæ împotriva focului.
Într-o zi, când a terminat întâlnirea, a venit la noi sæ ne salute.

“Mike, va fi liniøte øi astæzi?” a întrebat Sally.
“Nu, metereologii au anunflat cæ este o zi cu vânturi puternice øi

condiflii prielnice pentru incendiu. Suntem foarte neliniøtifli pentru
extremitæflile focului – zonele Trail Creek øi Moose Creek. Voi împærfli tot
echipamentul între aceste douæ zone, pentru cæ ne aøteptæm la ceea ce e
mai ræu. Væ voi læsa echipajul Hot Shots pentru ceva timp. Ar trebui sæ
fifli în siguranflæ dacæ îi avefli pe ei. Se anunflæ vânturi puternice øi fulgere
færæ ploaie”, a ræspuns Mike, în timp ce privea cerul având o expresie
foarte serioasæ.

“Mæ voi ruga lui Dumnezeu sæ nu fie vânturi puternice øi nici fulgere”,
l-am asigurat.

“Apreciez. E groaznic øi noi suntem atât de obosifli. Echipajul meu
este extenuat. Ei bine, trebuie sæ plecæm. Øtifli cum sæ ne sunafli dacæ avefli
nevoie de ajutor.”

Dumnezeu a ræspuns rugæciunilor noastre øi nu a bætut nici vântul øi
nu au fost nici fulgere în ziua aceea. Læudat sæ fie Domnul! Mike a fost
mulflumit pentru rægazul care l-a avut øi a læsat echipajul sæ se odihneascæ,
iar noi eram mulflumifli cæ Dumnezeu ne-a arætat iar, care este puterea
rugæciunii.

Într-o altæ zi, am fost martorul unui incident plin de umor. Nu este
uøor pentru un comandant ca Mike sæ gæseascæ un moment de singurætate
øi liniøte. Într-o zi, l-am urmærit cum a venit cu maøina øi a coborât cu
prânzul. Era cald, øi a gæsit un colfl de umbræ sub un pom de pe pajiøtea lui
Sally. Înainte sæ pot spune un cuvânt, a cæzut obosit pe iarbæ, însæ nu
pentru mult timp. Am sosit la uøæ la timp pentru a-l vedea cum sare øi
spune: “Asta trebuie sæ fie Sally, care udæ din nou.” S-a întors øi a plecat
spre pædure cu spatele ud. Særacul Mike! Îmi pærea ræu pentru ce s-a
întâmplat dupæ tot ceea ce fæcuse pentru noi.
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Am mulflumit pentru echipajul Hot Shot (cel puflin aøa gândeam),
care curæfla iar proprietatea noastræ. Tocmai stinseseræ o altæ bucatæ de
pæmânt arzând, când unul dintre ei a strigat: “Sally, Sally, vino puflin!
Avem un iepuraø pe care l-am prins øi l-am salvat din foc. Pofli sæ ai grijæ
de el?”

Un iepuraø lipsit de ajutor øi rænit – putea cineva sæ spunæ nu? Avea
un ochi ars øi aræta de parcæ ar fi avut cataractæ. Labele erau fierbinfli øi
era foarte speriat. Luând în considerare toate aceste lucruri, era un iepure
norocos.

“Ce nume sæ-i punem?” a întrebat Sally.
“Nu øtiu. Hai sæ-i întrebæm pe muncitori.”
Câteva zile mai târziu, am hotærât sæ-l numim Embers (Tæciune, n.tr.).

A stat cu noi o sæptæmânæ. În timp ce Sally se îngrijea de rænile lui, se
pærea cæ ceea ce-l ajuta cel mai mult era sæ mænânce, sæ mænânce øi iar sæ
mænânce. Sæ nu credefli cæ Embers doar consuma ci øi oferea. El ræmâne
un simbol a ceea ce este bun øi blând, ceea ce ræmâne în inima omului de
la Creatorul sæu.

Embers a devenit un fel de celebritate. Toatæ lumea voia sæ-l vadæ,
sæ-i mângâie blana øi sæ-i vadæ rænile. Embers putea sæ întrerupæ întâlnirile
diviziei dacæ Sally îl scotea afaræ în timp ce Mike vorbea. El øi oamenii
lui se adunau mereu în jurul iepurelui sæ-l vadæ. Era scopul muncii tuturor
acelor oameni, un semn vizibil al succesului. Era doar un pui de iepure,
însæ era salvat din foc øi tofli îl iubeau pentru cæ le reamintea de timpurile
bune øi de un timp când comunicau cu natura – un lucru de care nu aveau
parte în mod obiønuit.

Aceasta înseamnæ sæ vii deoparte. Sæ prinzi o scânteie dintr-o viaflæ
diferit mai bunæ, unde ai legæturæ cu natura øi cu creaflia lui Dumnezeu.
Aceøti pompieri aveau mult de lucru øi, cu toate acestea, una dintre
creaturile mici ale lui Dumnezeu le-a trezit dragostea øi dorinfla de a-i
ajuta pe cei neajutorafli care suferæ, ceea ce este o reflectare a caracterului
divin. Putefli simfli cæ cel pe care-l iubifli, sau familia, este atât de departe
încât nu avefli nici o speranflæ ca lucrurile sæ se îmbunætæfleascæ. Vreau sæ
væ asigur însæ, cæ nimeni nu este atât de insensibil øi de împietrit, încât
Dumnezeu sæ nu poatæ trezi astfel de sentimente în el. Indiferent de cât de
departe am mers færæ sæ reflectæm caracterul lui Dumnezeu, El creeazæ

EMBERS
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circumstanflele necesare ca noi sæ fim schimbafli dupæ chipul Sæu. Lucrurile
pot pærea foarte întunecate, însæ în orele cele mai întunecate, când flæcærile
ne ameninflæ cu distrugerea, avem pregætitæ o cale de scæpare, iar mâna
divinæ este întinsæ sæ ne izbæveascæ de pericole.

Tu øi cu mine suntem precum micul Embers, prinøi øi rænifli într-o
lume plinæ de flæcærile pæcatului. Cu toate acestea, în mijlocul bætæliei
teribile pentru supraviefluire, inima plinæ de milæ a lui Dumnezeu este
îndreptatæ cætre fiecare dintre noi. El tânjeøte sæ ne ia în palma Sa, sæ ne
lege rænile øi sæ ne hræneascæ într-un loc mai bun, aøa cum am fæcut øi noi
cu Embers.

Embers se afla în pericol. Singura cale de scæpare pentru el era una
care îl înspæimânta øi mai mult – sæ fie prins de oameni. Era speriat de
moarte øi se zbætea. Ca sæ ræmânæ în flæcæri, însemna condamnare siguræ
la moarte. Câfli dintre noi locuiesc într-un loc în care murim spiritual øi
nici mæcar nu vedem pericolul? Øtim adesea în stræfundul inimii noastre
cæ dorinflele inimii nu sunt împlinite øi cæ rænile øi vânætæile vieflii nu au
fost vindecate. Mulfli sunt membrii bisericii, iar unii au chiar funcflii de
conducere, øi dacæ ar fi examinafli de Marele Medic, s-ar descoperi cæ
sunt rænifli, ca øi Embers.

Sæ gæseøti un tratament înseamnæ sæ ieøi în afara zonei de siguranflæ.
Embers a trebuit sæ-øi predea voinfla în mâinile noastre pentru binele lui.
Aøa øi noi trebuie sæ învæflæm sæ ne predæm voinfla lui Dumnezeu pentru
binele familiei noastre øi pentru binele sufletelor noastre. Câfli sunt însæ
dispuøi sæ facæ un asemenea pas? Embers a fost captivul nostru. Pentru ca
el sæ fie salvat, noi a trebuit sæ decidem unde sæ meargæ øi ce poate sæ
facæ. Aceasta însemna sæ trecem peste voinfla lui, lucru care nu îi plæcea
întotdeauna. Însæ a învæflat repede cum sæ se adapteze øi cum sæ se dezvolte
sub protecflia noastræ. Tu øi cu mine avem minfli care trebuie supuse lui
Hristos øi, în felul acesta, voinflei lui Dumnezeu. Sæ-i dæm lui Dumnezeu
controlul este o experienflæ vitalæ pentru mântuirea noastræ. Casa lui Embers
era o cutie de plastic din care voia sæ iasæ folosind cea mai rea cale. Tot
aøa, mulfli dintre noi væd restricfliile puse de Dumnezeu ca pe ceva prostesc,
care ne restrânge libertatea. Dacæ vom învæfla cum sæ ne predæm, El ne va
hræni øi se va îngriji de noi, iar noi ne vom dezvolta aøa cum s-a dezvoltat
Embers.
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Dumnezeul cerului ne cautæ, pe tine øi pe mine, încercând sæ ne
salveze. Mulfli dintre noi fugim însæ din calea Lui pentru a evita sæ fim
prinøi. El este prea bun ca sæ foloseascæ forfla sau sæ ne ræneascæ. La timpul
potrivit, i-am dat voie lui Embers sæ se bucure de iarba øi de trifoiul din
grædinæ. Dacæ vrem sæ-L læsæm sæ ne cælæuzeascæ, Dumnezeu ne promite
cæ va avea grijæ de noi øi ne va da voie sæ zburdæm pe pæøunile unei lumi
noi, unde focul pæcatului nu ne mai poate vætæma. Eøti pæzit de El astæzi?
Pofli fi. El îi conduce pe tofli cei care nu opun rezistenflæ. Da, sæ te predai în
mâna lui Dumnezeu este o experienflæ care ne înspæimântæ, însæ este singura
cale cætre siguranflæ în aceastæ lume øi în Împæræflia care va sæ vinæ.

EMBERS
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CAPITOLUL 14

FRUSTRAREA

Nicidecum n-am sæ te las, cu nici un chip nu te voi pæræsi
(Evrei 13:5).

Semnul nostru cu “Suntem încæ aici” a devenit simbolul echipajului
care a lucrat pe øoseaua North Fork. Cu siguranflæ cæ eram una dintre
familiile care au ales sæ înfrunte totul pânæ la capæt, iar povestea casei
noastre, care a supraviefluit incendiului, s-a ræspândit repede. Fiecare
echipaj nou care venea, øtiind istoria, lucra ca øi când ar apæra un loc
special øi aveau dreptate. Am mai fæcut o pancartæ pe care sæ o aøezæm
lângæ cea cu “Suntem încæ aici”, de la capætul øoselei, pancartæ pe care
scria: “Mulflumim echipajelor de pompieri!” Era modul în care voiam sæ
ne exprimæm mulflumirile faflæ de aceøti oameni care fæcuseræ atât de multe,
ajutându-L pe Dumnezeu sæ protejeze terenul nostru.

Din nefericire, am pierdut echipajele Hot Shots în timp ce operafliunea
de stingere a focului continua. Cu adeværat, am fæcut bine cæ am scris
pancarta, deoarece nu mai eram considerafli o zonæ cu un pericol atât de
mare, încât sæ avem nevoie de un echipaj Hot Shots. Au fost aduse alte
douæ echipaje sæ îngrijeascæ de locul acela, unul care lucra pe terenul de
la vest, iar celælalt lucra pe cel de la nord. Nu am realizat în dimineafla
aceea cæ va fi o zi în care voi avea de înfruntat una dintre cele mai mari
provocæri pe care am avut-o vreodatæ.

Sunt o persoanæ priceputæ øi uræsc când væd lucruri fæcute la
întâmplare. Tocmai de aceea îmi plæcea echipajul Hot Shots. De când
m-am mutat în sælbæticie m-am luptat cu aceastæ slæbiciune a mea, iar øi
iar, într-un fel necunoscut pe timpul când træiam în Wisconsin. Dacæ ceva
mæ supæra, atunci dædeam glas firii øi tofli ceilalfli øtiau ceea ce simt în
legæturæ cu acea situaflie. Acum, când voiam sæ devin un creøtin adeværat,
Dumnezeu voia sæ înving aceastæ slæbiciune pentru cæ, adesea,
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descopeream cæ planurile îmi sunt zædærnicite, dorinflele refuzate, ideile
date la o parte øi chiar øi cele mai simple îndatoriri deveneau foarte
complicate. Øtiam cæ Biblia vorbeøte despre ræbdarea sfinflilor, însæ nu
øtiam, atunci când am devenit creøtin, cæ ræbdarea era un dar spiritual
obflinut în urma încercærilor. Mai târziu, când am citit faptul cæ øi Hristos
a învæflat ræbdarea prin lucrurile pe care le-a suferit, am cæpætat mângâiere.
Nu-mi place sæ învæfl prin metoda aceasta, øi totuøi Dumnezeu îngæduie
pentru binele meu. În cei douæzeci de ani petrecufli în sælbæticie, am ajuns
sæ înfleleg cæ atunci când mi se întâmplæ asemenea lucruri, ele sunt menite
sæ mæ întæreascæ øi sæ încerce dependenfla mea de Dumnezeu.

Cele douæ echipaje de pompieri se întorceau dupæ câteva ore de
muncæ. Træseseræ un furtun de la pompa din râu câteva sute de metri prin
pædure. Acum, în dupæ-amiaza aceasta târzie, unii dintre muncitorii
murdari øi obosifli stæteau pe iarba de pe pajiøtea noastræ, în timp ce alflii
stæteau pe deal, privind la pompa din râu. Se vedea bine cæ erau
dezorganizafli øi obosifli. Echipajul acesta nu lucrase atât de mult, cât lucrase
echipajul Hot Shots, însæ toate echipajele trebuie comparate cu cel mai
bun echipaj. Eram puflin neliniøtit, deoarece prietenii noøtri nu erau
disponibili øi, deøi acest echipaj pærea amabil, ne lipsea felul prietenos de
a fi øi legætura care se crease cu echipajul Native American.

Eram afaræ când ne-a atras atenflia o rafalæ de vânt care venea dinspre
vest. Toflii ochii erau îndreptafli cætre locul unde focul încæ ardea, øi care
se îndrepta spre copacii din spatele cabanei pentru oaspefli. Vântul a stârnit
focul øi l-a aprins øi mai tare, iar acesta a început sæ se îndrepte spre
cabana de oaspefli.

“Foc! Foc!” Am strigat la øefii echipajului, arætând alarmafli ultima
izbucnire øi aøteptându-ne la aceleaøi ordine øi acfliuni hotærâte pe care le
væzusem sæptæmânile trecute. Însæ ei nu au fæcut nimic. Continuau sæ stea
acolo. Nu puteam crede.

Am aøteptat, sperând cæ vor face ceva, însæ nici chiar liderii nu fæceau
nimic. La început nu puteam înflelege. Stæteam cu gura deschisæ. Cu
siguranflæ plænuiesc sæ facæ ceva, m-am gândit, însæ nu s-a întâmplat nimic.
M-am uitat iar la flæcærile care se ræspândeau. Dacæ cineva nu acfliona
repede, focul urma sæ fie pierdut de sub control.

FRUSTRAREA
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“E ciudat! Vieflile pompierilor sunt în pericol, de asemenea, de ce nu
fac ceva?” mi-a øoptit Sally la ureche.

“Nu øtiu, însæ dacæ ei nu acflioneazæ, va trebui sæ facem noi ceva.”
M-am întors spre câfliva pompieri øi le-am spus: “Haidefli sæ luæm

furtunurile øi sæ stingem acest foc”. Nimeni nu s-a miøcat. Stæteau
acolo ca îngheflafli. Nu øtiu dacæ avefli o fire ca a mea, însæ puteam
simfli cum creøte frustrarea. Voiam sæ-i determin sæ acflioneze, sæ fac
ceva care sæ-i determine sæ se miøte. Face însæ creøtinismul aøa ceva
– forfleazæ el voinfla altcuiva? Mi-am dat seama cæ dædeam glas
frustrærii øi cæ trebuia sæ i-o predau lui Dumnezeu, însæ acest lucru nu
îndepærta problema cu aceøti pompieri. Voiam neapærat sæ gæsesc o
soluflie înainte de a fi prea târziu.

“Poate dacæ încep sæ lucrez, mi se vor alætura”, m-am gândit. Uneori
e nevoie ca o persoanæ sæ se miøte pentru a-i determina pe ceilalfli sæ
ræspundæ, aøa cæ am mers la furtun øi am încercat sæ-l trag în susul dealului.
Nu puteam nici mæcar sæ-l clintesc øi nimeni nu mi-a venit în ajutor.
Amintifli-væ cæ a miøca un furtun folosit în incendii este egal cu a te lupta
cu un piton. Când sunt pline de apæ cântæresc sute de kilograme. Vorbeam
despre enervare. Casa noastræ supraviefluise celui mai ræu foc, iar acum
era în pericol, deoarece aveam un echipaj care nu pærea cæ vrea sæ lupte
împotriva focului.

“Væ rog, ajutafli-mæ!” am pledat eu, însæ ei au acflionat ca øi când a
muta un furtun nu intra în atribufliile lor. Trebuia sæ fac ceva repede.
Cisterna cu apæ s-a oprit øi i-am cerut lui Bill, øoferul, sæ mæ ajute sæ trag
furtunul, însæ nici mæcar amândoi nu am reuøit sæ-l urnim. “Bill, ai mai
lucrat cu un echipaj ca acesta? Øtii cumva cum sæ-i determinæm sæ ne
ajute?” Echipajul se uita la mine ca øi cum aø fi fost un proprietar nebun
care nu-øi avea casa în zona de pericol. Nu au spus nici un cuvânt, însæ
acfliunile lor au spus mult. “Cine crezi cæ eøti tu, încercând sæ faci pe
øeful cu noi?” Focul avansa repede øi orice moment ocupat cu discuflii
conta. Mai aveam doar zece minute sæ facem ceva, dacæ voiam sæ
salvæm cabana de oaspefli.

Bill a început sæ “vorbeascæ” echipajului, folosind cuvinte colorate
øi, în cele din urmæ, i-a fæcut sæ se miøte. Furtunul a început sæ se tragæ, iar
eu am mers jos sæ pornesc pompa de apæ care, mai mereu, era încæpæflânatæ,
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øtiind cæ s-ar putea sæ-mi ia ceva timp øi fiecare secundæ conta. Nu øtiam
ce se întâmplæ sus, cu casa noastræ. Dupæ ce am pornit pompa, când am
privit în susul dealului nu-mi venea sæ cred ceea ce am væzut. O parte din
echipaj lucra cu furtunul. Pærea cæ, în loc de pompieri, veniseræ Keystone
Cops sau Three Stooges. Bucæflile din care era alcætuit furtunul fuseseræ
desfæcute pentru a fi transportate. Færæ sæ øtiu acest lucru, eu dædusem
drumul la apæ, care flâønea în toate pærflile, numai pe foc nu. Echipajul a
încercat sæ asambleze iar furtunul, în timp ce bucæflile se miøcau într-o
parte øi alta, împræøtiind apæ peste tot.

Putefli intra în miezul problemei cu mine pentru puflin timp? Væ putefli
imagina cât este de greu sæ tragi de un furtun câteva sute de metri prin
pædure, ca sæ aperi cabana de oaspefli? Voiam sæ le spun acestor oameni
(în minte mi-a venit un termen nu chiar atât de drægufl pentru a-i descrie)
ceea ce gândesc despre ei chiar atunci øi acolo. Tu nu ai fi reacflionat aøa?
Îi mulflumesc lui Dumnezeu pentru cæ, o datæ cu aceste gânduri, El mi-a
vorbit: “Jim, va stinge lucrul acesta focul?”

“Nu, Doamne, îfli predau fiie aceste sentimente”, i-am spus lui
Dumnezeu în timp ce alergam în josul dealului sæ opresc pompa. Dupæ ce
a trecut aproape o veønicie, au reuøit sæ apropie furtunul de foc. Am alergat
tot drumul cætre pompæ, pe lângæ oamenii care stæteau øi priveau, pe lângæ
unii care leneveau în grædinæ uitându-se, pe lângæ cei care stæteau pe deal
privind øi ei. Eram ispitit sæ le spun câteva, sæ dau curs ispitei, sæ încetez
sæ mai fiu un creøtin. Pânæ atunci nu am fost niciodatæ atât de mulflumit cæ
am trecut prin atât de multe încercæri în trecut. Acum realizam cæ acele
experienfle m-au fæcut sæ-mi flin privirea îndreptatæ spre Isus øi sæ-I predau
Lui supærarea mea, care continua sæ mæ inunde.

Am pornit pompa øi am mærit presiunea furtunului, apoi am alergat
tot drumul înapoi la celælalt capæt, ca sæ mânuiesc furtunul, în timp ce
pompierii profesioniøti nu îøi fæceau slujba. Realizând cæ aveam nevoie
de mai multe furtunuri, i-am dat furtunul lui Bill øi am mers sæ aduc mai
multe. Frustrarea pe care am simflit-o atunci fusese, cu siguranflæ, trimisæ
de diavolul ca sæ mæ facæ sæ mæ mânii. Doar târziu am realizat cæ, aøa cum
a fost øi cu Iov, Dumnezeu pusese un gard ca sæ ne protejeze pe mine øi
proprietatea. Satana øtia cæ nu-mi poate face ræu atâta timp cât ræmâneam
credincios lui Dumnezeu, aøa cæ s-a hotærât sæ facæ ceva pentru cauza lui,
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aducând evenimente care sæ mæ loveascæ în punctele slabe. M-a atacat în
zona frustrærii øi mâniei iar øi iar, øi, în cazul acesta, m-a atacat în acelaøi
punct.

Sunt o persoanæ care cautæ soluflii. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o
viziune de ansamblu øi nu am nevoie sæ studiez problema mult timp ca sæ
descopær ce trebuie sæ fac pentru a o rezolva. Nu mæ descurc atunci când
alflii fac lucruri prosteøti sau când gândirea defectuoasæ sau ascultarea
orbeascæ de reguli, duce la alegeri care nu au nici o bazæ logicæ. Oamenii
care luptæ împotriva pædurilor incendiate au o problemæ. În imaginea de
ansamblu, øi prin aceasta mæ refer la sute de ani, focul era ceva benefic în
ciclul de viaflæ al pædurii. Nu sunt împotriva acestui fel de gândire; vreau
doar sæ spun cæ nu cred cæ planeta noastræ bætrânæ mai are de træit sute de
ani, deøi noi ne îngrijoræm. Din nefericire, logica beneficiilor aduse de
foc i-a dus pe mulfli manageri ai incendiilor forestiere, sæ adopte politica
“las-o sæ ardæ”, ceea ce înseamnæ cæ se împotrivesc focului doar când
acesta afecteazæ proprietæfli private.

Nu øtiu dacæ echipajul nostru gândea în felul acesta, însæ aøa se pærea
când am mers acasæ sæ mai aduc furtunuri. Întregul echipaj se ræspândise
în jurul proprietæflii noastre de parcæ ar fi vrut s-o apere. Într-un fel, am
înfleles lipsa lor de acfliune de mai devreme. Oricum, erau sute de hectare
arzând în jurul nostru, majoritatea fiind pæmânturile guvernului. De ce
fæceam eu o rupturæ în proprietæflile serviciului forestier? În imaginea de
ansamblu, raflionamentul acesta era defectuos, însæ în acelaøi timp ei dædeau
voie focului sæ ardæ proprietatea noastræ. Nu puteam sæ înfleleg øi nu era
de nici un folos sæ încerc sæ gândesc folosind raflionamentul lor. Ceea ce
ræmæsese din al doilea echipaj stætea lângæ curte øi lucrul acesta mæ deranja.
Se pærea cæ luptam, de veacuri, singur cu acest foc. Am o condiflie fizicæ
foarte bunæ însæ nu mai sunt tânær øi începeam sæ obosesc. Cel ræu øtie cæ
devenim mai slabi în a rezolva problema dacæ menfline presiunea øi dacæ
ne determinæ sæ intræm într-o lungæ bætælie cu ispita.

Nu am fost tocmai diplomat; aveam nevoie disperatæ de ajutor.
“Scoatefli-væ bocancii øi venifli øi ajutafli-mæ sæ aduc mai multe furtunuri,”
am strigat. Câfliva, færæ tragere de inimæ, s-au ridicat. Frustrarea devenea
øi mai mare în timp ce îi vedeam stând, ca øi când se întrebau cum de
îndræznesc sæ-i miøc. Din nou am simflit cum Dumnezeu îmi cere sæ mæ
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predau Lui, øi L-am ascultat. Vocea mi s-a înmuiat. “Haidefli”, i-am
încurajat. “Trebuie sæ luptæm cu focul acesta.”

Bill a venit dupæ ce a dat furtunul sæu altcuiva. A venit sæ se uite, de
asemenea, dupæ mai multe furtunuri, øi când i-a væzut pe oameni stând, a
folosit câteva cuvinte tæioase øi mai puflin politicoase. În mod evident,
cuvintele lui au avut efect pentru cæ unul dintre oameni i-a spus: “Nu pofli
vorbi cu mine astfel. Am plecat!” øi strâmbându-se ca un copil mic, a
lovit unul dintre vehicule. Ce atitudine! Noi ne stræduiam sæ înfruntæm
distrugerea øi el a plecat pentru cæ nu i-a plæcut modul în care i-a vorbit
cineva. Este lipsit de ruøine, vei spune. Poate, însæ nu este ceva neobiønuit.

Gæsesc astæzi în biserici mulfli care acflioneazæ în acelaøi fel. Stau øi
privesc cum alflii se pregætesc sæ lupte pentru Dumnezeu. Unii acflioneazæ
doar atunci când sunt îndemnafli de cei care væd pericolul, øi atunci, doar
parflial. Însæ sunt øi persoane care pæræsesc biserica atunci când cineva le
vorbeøte într-un fel care nu le place. Mulfli bærbafli stau, øi le lasæ pe sofliile
lor sæ se lupte sæ-i salveze pe copii din lumea aceasta, în timp ce este mare
nevoie de ajutorul lor. Cei slabi nu trebuie sæ conducæ, dar nici sæ stea, ca
øi pompierii aceia, øi sæ priveascæ la cei mai puflin pregætifli, dar sinceri,
care se luptæ.

Pærea imposibil cæ vom primi ajutor din partea oamenilor aøa cæ
Sally øi Janell au îngenunchiat chiar acolo, în fafla tuturor, øi i-au cerut
ajutor lui Dumnezeu. Dumnezeu este întotdeauna aproape pentru a
ræspunde rugæciunilor fæcute cu credinflæ, øi vântul a încetat imediat sæ
mai batæ. O maøinæ de pompieri a venit pe øosea øi oamenii de la bord,
væzând situaflia, au început sæ pulverizeze apæ din partea de sud. Când Bill
øi cu mine ne-am întors cu furtunurile, lucrurile se îmbunætæfliseræ, øi cu
noile bucæfli de furtun am reuøit sæ stingem focul.

Am fost øocat de comportamentul pe care l-am væzut. Printre maøinile
de pompieri am væzut un responsabil øi l-am întrebat dacæ îl pot contacta
prin radio pe Mike, comandantul diviziei, pentru a-i cere sæ vinæ ca sæ
vorbesc cu el. Dupæ ceva timp, Mike a venit øi am reuøit sæ stau de vorbæ
cu el. Mi-am dat seama cæ pot sæ mæ aflu în pericol pentru cæ, în Montana,
deøi nu pofli fi evacuat cu forfla, pofli fi mutat dacæ te bagi în treaba
pompierilor, iar eu fæcusem mult mai mult decât atât. Preluasem comanda
øi-mi exercitasem autoritatea. Mæ îngrijoram pentru aceastæ situaflie. În
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inima mea simfleam cæ am fæcut ceea ce trebuia. Nu eram însæ orb faflæ de
posibilitatea ca cineva sæ interpreteze greøit acfliunile mele øi sæ-i cearæ
øerifului sæ mæ mute.

Înainte de a detalia povestea, i-am cerut scuze pentru cæ-mi
exercitasem autoritatea pe care nu aveam dreptul sæ o exercit øi apoi m-am
apucat sæ spun întreaga poveste. Mike a ascultat øi mi-a spus: “Nu e nevoie
sæ te scuzi. Ai fæcut ceea ce trebuia sæ faci. Eu trebuie sæ-fli cer scuze
pentru ceea ce au fæcut oamenii de sub comanda mea.” Lui Mike îi pærea
foarte ræu pentru situaflia aceasta. A comandat cisternelor, maøinilor de
pompieri øi motoarelor de incendii sæ stropeascæ tot pentru a construi o
linie care sæ nu permitæ focului sæ treacæ. Se putea vedea cæ focul s-a
apropiat teribil de mult pe o suprafaflæ de 50 de metri pe care se aflau
arbuøti øi care fusese curæflatæ când a fost curæflatæ øi proprietatea
noastræ. Cu toflii øtiam cæ aceastæ græmadæ înaltæ de trei metri putea sæ
producæ un dezastru. Se pærea cæ nu au fæcut destul pentru a evita
ceea ce se întâmplase.

“Este în regulæ, Mike, e în regulæ”, a spus Sally. “Dumnezeu ne-a
purtat de grijæ. Suntem bine acum. Totul este sub control. Cu adeværat
totul este bine.”

În timp ce Mike evalua focul, a chemat un elicopter sæ arunce
substanfle retardative øi apæ pe focul de la nord de noi, care, færæ sæ øtim,
în timpul crizei începuse sæ se îndrepte spre noi, însæ vântul l-a întors. Ce
Dumnezeu iubitor avem. El vegheazæ asupra noastræ chiar øi atunci când
nu øtim cæ ne aflæm în pericol.

Exact în acelaøi fel, Dumnezeu ordoneazæ evenimentele vieflii. Doar
în veønicie vom cunoaøte dragostea pe care Dumnezeu ne-a arætat-o. Dacæ
nu vedem pericolul nu înseamnæ cæ El nu îl vede sau cæ nu Îi pasæ.
Dumnezeu nu îi îngæduie lui Satana sæ trimitæ peste noi încercæri mai
mari decât puterile noastre. Într-adevær, El se îngrijeøte mai mult decât
putem noi vedea sau înflelege. Fiecare acfliune a lui Dumnezeu este
întreprinsæ datoritæ grijii Sale pentru copiii Sæi.

În ziua urmætoare, plænuisem sæ mergem la Kalispell ca sæ întâlnim
familiile care veniseræ în Montana în ciuda amânærii deschiderii casei.
Dar cum puteam merge acum? Ideea plecærii de acasæ, dupæ tot ceea ce se
întâmplase, pærea imposibilæ. Matthew øi Angela s-au oferit însæ sæ vinæ
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øi sæ aibæ grijæ de tot în timp ce noi mergeam la Kalispell sæ-i întâlnim pe
acei oameni.

Dimineafla urmætoare, înainte de a pleca în oraø, Mike a venit øi ne-a
spus: “Nu vreau sæ væ îngrijorafli pentru proprietate în timp ce vefli fi plecafli.
Eu personal voi avea grijæ sæ fie în siguranflæ. Voi aduce toate resursele
diviziei ca sæ væ protejæm locul. Asta înseamnæ 200 de oameni, 23 de
maøini de pompieri øi cisterne cu apæ. Aø vrea sæ înflelegefli ce le-am spus.
Trebuie sæ atingæ fiecare copac, bæfl sau bucatæ de pæmânt 300 metri de
jur-împrejurul casei voastre; dacæ existæ ceva aprins, trebuie îmbibat cu
apæ.” Ne-a asigurat cæ va stinge totul de la nord la sud øi din vest înainte
ca sæ apunæ soarele.

Aøa cæ am plecat. Chiar dacæ era dis-de-dimineaflæ, Mike îøi flinuse
cuvântul. Autobuzele erau aliniate pe øoseaua North Fork øi 200 de
pompieri în costume galbene Nomex stræluceau în semiîntunericul
dimineflii, în timp ce mergeau în josul drumului, urmafli fiind de maøini de
pompieri øi cisterne. Era o demonstraflie uimitoare despre ceea ce înseamnæ
sæ lupfli împotriva focului. Sunt unele focuri cærora nu li se dæ atâta atenflie,
iar aici, Jim øi Sally Hohnberger stau liniøtifli în grija armatei pe care
Dumnezeu a trimis-o.

Cu adeværat, Dumnezeu lucreazæ pe cæi minunate. Tot ceea ce este
bun vine de la Dumnezeu! Eram mulflumifli de Mike, însæ mulflumirile
supreme se îndreptau cætre Dumnezeu. Aceastæ încercare care mi-a adus
frustrare atunci când pompierii nu ne ajutau, a fost o unealtæ folositæ de
Dumnezeu pentru a ne aduce mai mult ajutor decât am fi sperat sæ primim.
Dificultæflile øi încercærile pe care Dumnezeu le îngæduie ar fi, de cele mai
multe ori, cele mai mari binecuvântæri dacæ am putea vedea mâna Celui
Atotputernic asupra noastræ, în loc sæ privim la ele ca la niøte încercæri
supærætoare, aøa cum i se pare înflelepciunii umane limitate.

Matthew øi Angela erau în drum spre noi. Au adus fructe îngheflate
øi au fæcut câte ceva dulce pentru tofli pompierii. Toatæ lumea a avut ceea
ce a dorit. Pompierii au folosit radiourile pentru a-i invita pe tofli cei care
doresc sæ vinæ. Lui Matthew îi plæcea la nebunie. Curtea era plinæ de
grupuri-grupuri de pompieri. Echipajul care nu a vrut sæ coopereze cu o
zi înainte nu a venit însæ.
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“Nu e drept”, øi-a spus Matthew. “Dumnezeu ne iartæ când greøim.
Trebuie sæ-i cæutæm pe aceøti oameni øi sæ nu îi excludem.” Aøa cæ am
mers sæ gæsim echipajul. Au øovæit un timp, simflind cæ nu meritæ vreo
ræsplatæ. Aøa cum au descoperit øi cei care au trebuit sæ negocieze cu
Matthew, el poate fi foarte convingætor, aøa cæ au fost servifli øi ei. Cu
adeværat, erau mulfli oameni de treabæ în echipajul acela. Le lipsea un
lider bun. Noi apreciem øi ceea ce au fæcut ei. Suntem recunoscætori pentru
totdeauna celor care ne-au ajutat sæ apæræm proprietatea.

Nu am øtiut atunci, însæ mai mulfli pompieri ne-au spus despre o
cuvântare pe care Mike, comandantul diviziei, a flinut-o la un foc de tabæræ,
nu numai în fafla diviziei sale, ci în fafla a sute de pompieri care alcætuiau
întregul echipaj de pompieri. Mike nu ne-a spus niciodatæ nimic despre
asta øi nu vom øtii niciodatæ exact cuvintele sale, însæ øtim ceea ce ne-au
spus alflii. Era roøu în timp ce spunea despre cum am apærat singuri
proprietatea færæ ajutorul pompierilor. “Era supærat!” a fost ceea ce a spus
un pompier. Apoi a continuat folosind cuvintele lui Mike: “Când privim
o familie luptându-se cu focul øi nu le venim în ajutor, pierdem esenfla a
ceea ce înseamnæ sæ fii pompier. S-a întâmplat o datæ. Nu trebuie sæ se
mai întâmple niciodatæ.”

Dacæ ai putea sæ stai øi sæ asculfli la focul de tabæræ al cerului în timp
ce Hristos vorbeøte despre evenimentele zilei, ce va spune El? Ce va spune
despre responsabilitæflile tale? Ai væzut oameni în primejdie astæzi, pe cei
care sunt prinøi în focul pæcatului, al imoralitæflii, al influenflei lumii acesteia
sau descurajærii? L-ai væzut pe cel cu care te-ai cæsætorit ca o persoanæ cu
nevoi sau ca pe un partener a cærui dragoste fli se cuvine? Fiecare dintre
noi avem persoane care depind de noi. Suntem demni de încrederea care
ne-a fost acordatæ? Dacæ nu, nu væ ascundefli în pædure pentru cæ væ simflifli
prost din cauza eøecului. Venifli, acceptafli iertarea øi, prin puterea lui
Hristos, hotærâfli-væ ca, în clipa primejdiei, sæ nu mai cædefli.

Faptul cæ Satana este hotærât sæ distrugæ nu numai familia, ci øi
proprietatea, nu trebuie sæ fie o surprizæ pentru nici unul dintre noi. Cæminul
este locul în care am învæflat umblarea creøtinæ – incubatorul, dacæ vrefli sæ
spunem aøa – øi din acest loc a venit mesajul transformator pe care l-am
împærtæøit lumii întregi prin slujirea noastræ, casete audio, cærfli, casete
video. Distrugerea proprietæflii ar fi însemnat încetarea lucrærii noastre
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pentru un timp, deøi nu mæ îndoiesc cæ Dumnezeu ar fi scos ceva bun din
situaflia aceasta. Cu adeværat, vræjmaøul ar fi fost încântat sæ ne distragæ
atenflia, øi ar fi fost øi mai mulflumit dacæ ar fi folosit frustrarea în
circumstanflele manipulate de el, pentru a-L pæræsi pe Dumnezeu øi a
depinde doar de puterea noastræ. Trebuie sæ învæflæm cum sæ ne læsæm
cælæuzifli de Dumnezeu spre case de la flaræ, în locuri liniøtite, unde ne
poate învæfla dependenfla de El øi neîncrederea în înflelepciunea noastræ.

Dacæ alegi sæ urmezi exemplul familie mele, øi tu vei avea de înfruntat
incendii. Poate nu vor fi incendii în pædure, însæ pot fi focuri mult mai
periculoase, aprinse de criticæ, de ræutate, de cei care, din cauza ambifliei
lor, væd pe cei care prezintæ adeværul puternic al Bibliei ca o ameninflare
asupra influenflei lor. Oameni mari, de toate vârstele, au trebuit sæ înfrunte
asemenea încercæri øi, dacæ le vei urma exemplul, trebuie sæ fii pregætit sæ
faci la fel.

Vino deoparte øi învaflæ sæ træieøti în liniøtea prezenflei lui Dumnezeu
în mijlocul celor mai provocatoare circumstanfle care ne înzestreazæ cu
abilitatea de a ne bucura de bucuriile vieflii, chiar øi în timp de stres. Venind
deoparte, am învæflat sæ fiu liniøtit în mijlocul încercærilor. Am putut sæ
mæ împrietenesc cu pompierii, m-am bucurat de familia mea øi m-am
minunat de legætura care existæ. Acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu
vrea sæ fli le ofere. Sæ fii binecuvântat din plin pentru cæ ai ales sæ vii
deoparte øi sæ ræmâi acolo în prezenfla Lui, în mijlocul luptelor pe care le
înfrunfli.
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CAPITOULUL 15

REFLECfiII

Læudafli pe Domnul, cæci este bun; cæci în veac fline îndurarea Lui
(Psalmul 136:1).

Sæptæmâna în care casa a fost deschisæ s-a sfârøit, iar eu mæ gândeam
la ceea ce s-a întâmplat. Nu era nici o îndoialæ în mintea mea asupra
faptului cæ diavolul s-a luptat sæ ne distrugæ pe noi øi influenfla noastræ,
dar, ca multe dintre planurile lui, nu puteam sæ øtiu cum va folosi
Dumnezeu acest foc spre binele nostru. A plouat în ziua aceea – nu mult,
ci numai cât sæ liniøteascæ lucrurile.

Embers era pregætit sæ-i dæm drumul øi Sally i-a dat drumul lângæ sere,
unde græmezile de lemne puteau oferi adæpost. De fapt, nu era nici o tufæ în
care s-ar fi putut ascunde, deoarece toate fuseseræ tæiate. Speræm ca lui Embers
sæ-i meargæ bine, însæ doar timpul poate sæ dovedeascæ lucrul acesta. Pânæ
acum l-am zærit de câteva ori øi era într-o formæ bunæ, obiønuit cu rænile sale.

Focul a continuat sæ ardæ de-a lungul râului în partea de est. Stæteam
la masæ mâncând prânzul, iar fumul a început sæ fie din ce în ce mai
puternic. Sally øi Janell au spus cæ se pare cæ se îndreaptæ spre noi. “În
nici un caz!” le-am spus. “Nu se poate sæ vinæ din est!”

Dupæ prânz, când am mers afaræ sæ mæ uit, l-am væzut. Se îndrepta
repede cætre râu øi cætre noi. Am mers la un vecin care are casa mai aproape
de râu decât o avem noi, øi am descoperit cæ, într-adevær, focul venea din
est. Vecinul mi-a spus cæ pompierii au fost deja anunflafli. Nu puteam sæ
cred! Focul încercase deja de multe ori sæ ne distrugæ casa øi acum venea
din partea care nu arsese, din est?

“Doamne, mustræ-l pe Satana øi planurile lui rele”, m-am rugat. “Destul,
e destul!” Slavæ Domnului! Focul s-a apropiat de râu øi apoi s-a retras.

Acum eram puøi faflæ în faflæ cu o alegere grea. Plænuisem sæ mergem
cu Matthew øi Angela la Quetico, o zonæ din Canada, pentru a face canotaj.
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Pericolul trecuse, însæ posibilitatea ca un tæciune sæ se aprindæ era
realæ øi putea cauza probleme pentru urmætoarele câteva sæptæmâni.
Puteam merge în excursie, încrezându-ne cæ Dumnezeu ne va pæzi
casa? Am hotærât cæ putem pleca. Pompierii au promis sæ verifice
casa øi seara øi dimineafla.

Odatæ ce ne-am hotærât, am început sæ ne pregætim pentru plecare.
Trebuia sæ merg în oraø la dentist øi, pentru cæ urma sæ fim plecafli de ziua
lui Andrew, ne-am hotærât sæ ne adunæm în seara aceea acasæ la el ca sæ
særbætorim evenimentul. Janell se îngrijise de asta, însæ stresul, fumul øi
încordarea i-au dat bætaie de cap, aøa cæ o ustura gâtul øi avea simptomele
ræcelii. Dezamægitæ, nu a vrut sæ le dea ræceala lui Matthew øi Angelei
chiar înainte de a pleca în sælbæticie, aøa cæ s-a hotærât sæ stea acasæ.

În timp ce mergeam cætre oraø, m-am gândit la Janell. Venise din
partea cealaltæ a flærii sæ ne ajute, doar pentru cæ ne iubea, a lucrat tot
timpul cât am fost în pericol øi acum era bolnavæ. Uram pæcatul la
momentul acela øi toate suferinflele pe care le cauzeazæ. M-am rugat sæ se
facæ bine curând. Prin prisma înflelepciunii mele umane, aceasta era tot
ceea ce înflelegeam din aceastæ situaflie, deøi Dumnezeu a promis cæ toate
lucrurile lucreazæ împreunæ pentru binele celor care-L iubesc pe El. Era dincolo
de posibilitatea mea de înflelegere cum putea aceasta sæ fie spre bine.

Ne-am bucurat împreunæ cu familia øi am plecat târziu din oraø cætre
casæ. Când am ajuns acasæ era foarte târziu øi totul pærea bine. Dar, dupæ
ce Janell ne-a sunat øi ne-a povestit ceea ce s-a întâmplat, am înfleles cæ
lucrurile stæteau altfel.

Pe la ora 5, Janell a mers sæ mute furtunul lui Sally pentru a uda o
altæ porfliune de pæøune øi a væzut o coloanæ de fum ridicându-se din spatele
serei. Luând în spate încærcætura cu apæ pe care pompierii ne-au læsat-o,
în caz cæ avem nevoie de ea, a mers în pædure sæ vadæ ce se întâmplæ. La
mai puflin de 150 de metri de seræ, era o bucatæ mare de pæmânt arzând.
Cæ fusese aprinsæ în ziua aceea sau cæ arsese încet, încæ de sæptæmâna
trecutæ, nu øtim, dar în ziua aceea se aprinsese øi mai mult. Era dincolo de
puterile lui Janell sæ o stingæ.

Alergând acasæ, a format numærul centrului pentru urgenfle aøa cæ, în
zece minute, douæ maøini de pompieri au venit pentru a rezolva problema.
Dacæ Janell s-ar fi simflit bine øi ar fi mers cu noi, focul ar fi avut cel puflin
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cinci ore sæ ardæ øi sæ se ræspândeascæ. Puteam sæ pierdem totul. Cu
siguranflæ cæ toate lucrurile lucreazæ spre bine!

Întreaga istorisire despre incendiu este plinæ de intervenflii divine. Terenul
din jurul proprietæflii noastre care a ars are formæ de potcoavæ. Cu toate acestea,
Dumnezeu ne-a læsat o oazæ de verdeaflæ. Am pierdut doar 2.000 de metri
pætrafli cu pomi fructiferi pe care nu o putem vedea din partea de sud, de unde
este casa. Peisajul pe care îl vedem este intact în toate cele patru pærfli. Dacæ
luæm în considerare øi terenul care a ars la sud, focul ne-a încercuit din toate
pærflile, însæ noi am fost cruflafli. Isaia 43:2 spune: “Dacæ vei merge prin foc,
nu te va arde; øi flacæra nu te va aprinde”. Dumnezeu este bun. El poate
scoate ceva bun din încercæri, chiar din situaflii imposibile.

Mai este o intervenflie divinæ dragæ nouæ, care a avut loc în timpul
incendiului. Acelaøi Dumnezeu care controleazæ elementele naturii ne-a
adus pacea în mijlocul incendiului. Într-un fel, cred cæ se potrivesc. Am
venit deoparte în munfli, deoarece focurile aprinse de voinfla noastræ
necontrolatæ ne consumau dragostea unul pentru celælalt øi pentru familie.
Acum, dupæ douæzeci de ani de când ne-am mutat în sælbæticie, am mai
trecut o datæ prin foc, însæ ce diferenflæ a fost în ceea ce priveøte relaflia
noastræ cu Dumnezeu! Am învæflat cum sæ avem pace în mijlocul furtunii,
pacea care ne permite sæ dormim chiar în furtuna vieflii.

Pentru a gæsi aceastæ pace, a trebuit sæ venim deoparte, sæ ne mutæm
într-un loc liniøtit, departe de societatea decæzutæ øi de valul care este gata
sæ ne ia, determinându-ne sæ facem lucrurile ca øi ceilalfli øi sæ devenim
nemulflumifli ca øi celelalte familii. Læudæm pe Dumnezeu cæ nu s-a
întâmplat aøa. Astæzi træim acelaøi vis pe care l-am avut acum câfliva ani,
apropiindu-ne unul de altul øi împreunæ venind mai aproape de Dumnezeu.
Nimænui nu i se cere sæ ducæ viafla pe care o ducem noi, însæ tofli sunt
chemafli sæ gæseascæ liniøtea care se poate gæsi în prezenfla lui Dumnezeu.

El îfli vorbeøte astæzi, întrebându-te dacæ nu ai purtat destul propriile
poveri. El stæ lângæ tine øi-fli cere sæ vii la EL øi sæ gæseøti odihna pe care
sufletul tæu o doreøte. Øi eu, mæ alætur Lui, încurajându-te sæ vii; e tot
ceea ce trebuie sæ faci. Vino la Dumnezeu, øi El îfli va spune ce trebuie sæ
faci. Doresc din toatæ inima sæ pofli gusta liniøtea. Cred cæ este øi dorinfla
inimii tale. Vei fi de acord? Îfli vei asuma toate riscurile øi o vei obfline?
Vei veni deoparte?
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Alte cærfli
la editura Zappy’s:

.A patra uimire
Autor: Alberta MazatAlberta MazatAlberta MazatAlberta MazatAlberta Mazat
144 pagini

Cartea  “A patra uimire” scrisæ de Alberta Mazat vine sæ demitizeze
concepflia cæ iubirea fizicæ, definitæ de Creator prin sexualitate, trebuie
privitæ cu coada ochiului øi aøezatæ în plan secund øi îndepærtat, de care sæ
ne fie ruøine. E drept cæ o realitate stranie s-a impus în Bisericæ de-a
lungul timpului øi ne-a fæcut semn cæ acest subiect este tabu øi nu trebuie
comentat øi nici aruncat printre tineri ca sæ nu-i rætæcim. Sper sæ descoperifli
în acest minuat manual de dragoste cæ sexualitatea nu este doar actul sexual,
ci un complex de miøcæri afective, de atitudini specifice sexului øi de
motivaflii raflionale imperioase relafliei, care concuræ la o atracflie continuæ
øi crescândæ, indiferent de vârstæ, de circumstanfle sau de presiuni
psihologice externe.

Doar în peisajul înflelegerii adeværatei sexualitæfli putem descoperi
actul sexual ca un cadou dæruit reciproc de dragostea celor doi.

Relaflia dintre viafla spiritualæ øi viafla sexualæ din cuplu a fost foarte
puflin exploratæ, socotindu-se incompatibile de cætre mulfli partizani ai
înaltei moralitæfli. Øi totuøi, sondajele au confirmat cæ acei credincioøi care
træiesc o experienflæ veritabilæ cu Dumnezeu, au øi experienfle bogate în
relaflia intimæ de cuplu øi se bucuræ de o særbætoare a dragostei færæ
precedent.

Meritul acestei cærfli este acela de a oferi o educaflie sexualæ în cel
mai înalt cadru creøtin, surprinzând frumuseflea dragostei fizice din
echilibrul vieflii spirituale. Orice exces de-o parte øi de alta le afecteazæ pe
amândouæ.
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Scæpare la Dumnezeu
Autor: Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger
180 pagini

Aceastæ carte este mult mai mult decât o poveste foarte interesantæ.
Mult mai mult. Principiul lepædærii de sine te va inspira, øi va provoca
fiecare pærticicæ a fiinflei tale. Dar dacæ doreøti o viaflæ creøtinæ autenticæ
øi ca Dumnezeu sæ facæ ceva în viafla ta, atunci eøti gata pentru ceea ce
are de spus aceastæ carte.

Viaflæ din beløug
Autor: Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger
280 pagini

Un plan de 12 sæptæmâni pentru îmbunætæflirea celor mai importante
relaflii.

Cum sæ ai:
- o viaflæ puternicæ;
- o cæsnicie puternicæ;
- o familie puternicæ.

Evanghelia este despre oameni
Autor: Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger
104 pagini

Cum sæ-i tratæm pe ceilalfli, în special pe cei care sunt diferifli de noi.
Modul în care ne trateazæ Isus pe noi
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.Revoluflie la Vatican
Autor: Dr. Martin H. KobialkaDr. Martin H. KobialkaDr. Martin H. KobialkaDr. Martin H. KobialkaDr. Martin H. Kobialka
248 pagini

O carte de mare actualitate, captivantæ, øi færæ a avea un stil polemic
scoate la luminæ multe evenimente necunoscute ale bisericii catolice din
Evul Mediu pânæ în zilele noastre. Cum va aræta Biserica viitorului?
Sfârøitul plin de speranflæ al acestei cærfli ni-l va dezvælui.

Subiecte uimitoare
Foarte ræspândit în SUA acest ciclu de 27 studii biblice a fost conceput

de organizaflia creøtinæ Amazing Facts.
Acest ciclu este format din douæ seturi de 14 øi respectiv 13 broøuri

care dezvæluie într-un mod gradat frumuseflea øi bogæflia Sfintelor
Scripturi.

Fiecare broøuræ are 16 pagini, coperfli color øi imagini alb-negru la
interior. Sunt prezentate într-o formæ graficæ foarte atrægætoare.

“Biblia spune” este motto-ul care stæ la baza prezentærii fiecærui
subiect în parte. Modul explicit øi simplu în care sunt prezentate subiectele
fac din acestea un bun ghid în studiul Bibliei atât pentru cei care fac
primii paøi cât øi pentru cunoscætori.
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Ultimul tren
Autor: Morris VendenMorris VendenMorris VendenMorris VendenMorris Venden
216 pagini

Ultimul tren - oferæ puncte de vedere noi, revelatoare (unele chiar
øocante) asupra problemelor cu care urmeazæ sæ ne confruntæm în zilele
ce vor veni. De fapt “trenul” este singurul lucru imaginar din aceastæ
carte care ne deschide ochii! Restul istorisirii este tot atât de adeværatæ cât
este viafla pe aceastæ planetæ. Ceea ce vefli citi în aceastæ carte va influenfla
viafla dumneavoastræ pentru totdeauna…

Trâmbifla dimineflii
Autor: Lewis R. WaltonLewis R. WaltonLewis R. WaltonLewis R. WaltonLewis R. Walton
116 pagini

Scrisæ imediat dupæ evenimentele de la 11 septembrie 2001, cartea
face radiografia lumii contemporane în lumina profefliei biblice, a spiritului
profefliei øi a evenimentelor la care suntem cu toflii martori.

- Suntem dispuøi sæ acceptæm restrângerea libertæflilor civile øi
religioase?

- Existæ alternativæ la solufliile politico-religioase care sunt gata sæ fie
puse în aplicare?

- Rezolvæ acestea problemele lumii moderne?
Sunt numai câteva întrebæri alæturi de multe altele la care gæsim ræspuns

pe paginile cærflii
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