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dorinﬂa mea de a scrie, dar cunoscând în acelaøi timp cæ nu sunt foarte
priceput la toate detaliile în ale scrisului, Domul mi-a dat un asistent
personal remarcabil.
Jeanette Houghtelling a dat o melodie deosebitæ acestei cærﬂi.

Notæ cætre cititor
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CAPITOLUL 1

Labirintul
“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

Matthew m-a sunat: “Tatæ, hai sæ ne întâlnim!”
“De ce? Ce s-a întâmplat?”
“O sæ mergem printr-un labirint uriaø!”
“Poftim?”
“Exact! Un labirint uriaø – un labirint pentru oameni – în West
Glacier. Va fi formidabil!”
“Cine mai vine?”
“Angela cu mine, Andrew øi Sarah, Janell, øi tu împreunæ cu
mama.”
Eram foarte încântat. Auzisem despre labirinturi pentru oameni
dar, niciodatæ nu fusesem într-unul. “Va fi ceva neobiønuit!” mæ
gândeam. “Unii oameni poate nu se pricep, dar eu sunt ager la minte.
Sunt îndemânatic cu astfel de lucruri!”
Când am ajuns la locul cu pricina, am observat o pancartæ pe care
era afiøat timpul cel mai scurt pentru a ieøi din labirint. Nu øtiu cum
vede o femeie acest lucru, dar pentru un bærbat este o provocare directæ.
În sinea mea øtiam cæ trebuie sæ fiu la înælﬂime! “Trebuie sæ bat recordul!
Vreau sæ fiu pe primul loc! Abia aøtept sa intru în labirint!”
În interiorul labirintului erau mai multe platforme, astfel încât
atunci când aveai nevoie sæ te orientezi puteai sæ te urci pe ele. Înainte
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de start, m-am urcat pe o astfel de platformæ ca sæ mæ orientez puﬂin øi
am observat cæ bæieﬂii mei studiau cu atenﬂie planul labirintului. Dar
eu nu am fæcut acest lucru. Eram foarte neræbdætor sæ începem. Øtiam
cæ busola mea interioaræ mæ va scoate la capæt. La urma urmelor,
câøtigasem un concurs de topografie în facultate. Mai presus de asta,
mæ descurcam foarte bine în pædure. Puteﬂi sæ mæ læsaﬂi oriunde øi nu
mæ rætæcesc. Sunt sigur de acest lucru!
Acum ar trebui sæ mæ opresc øi sæ spun cæ am presupus cæ grupul
nostru va sta împreunæ. Eram o familie unitæ – cei doi fii ai mei
împreunæ cu soﬂiile lor, fiica mea “adoptivæ” øi soﬂia mea – iar eu eram
conducætorul lor neînfricat. Eram ferm convins cæ mæ vor privi ca pe
cel mai bun “câine de vânætoare” øi vom trece prin acest labirint
împreunæ. Sub conducerea mea, colaborând înﬂelept vom reuøi.
Aøadar am intrat în labirint. Aproape imediat, Matthew a dispærut.
Înainte sæ îmi dau seama în ce direcﬂie s-a îndreptat, Janell a dispærut
în alta. Îmi stætea pe limbæ sæ le spun sæ aøtepte când Angela, Sarah øi
Andrew øi-au ales propriile rute læsându-ne doar pe mine øi pe Sally
acolo. “Hei! Unde aﬂi plecat cu toﬂii?” am strigat. Niciunul dintre ei
nu s-a întors. În fine, cel puﬂin Sally mi-a recunoscut talentul înnæscut!
Øi astfel i-am spus lui Sally: “Cred cæ acesta este drumul.
Urmeazæ-mæ!” Dar spre descurajarea mea, Sally a mea, cea binevoitoare,
avea propria pærere. Chicotind, a plecat mai departe læsându-mæ singur
în acel loc. Nu mai eram conducætorul clanului meu øi nici al reginei
mele!
Eram încurcat! Nu mai era nimic conform planului meu – cel
puﬂin celui presupus de mine! Cum poate un cæpitan sæ conducæ o
armatæ care îl pæræseøte? Cum se poate ca ceva aøa de amuzant sæ se
transforme atât de repede într-o astfel de confuzie? Debusolat, am
început sæ mæ întreb: “Oare øtiu ei ceva ce eu nu øtiu?” În acel moment
m-am simﬂit cumva înøelat øi chiar frustrat! Pentru mine nu mai era
amuzant – era chiar supærætor!
Am început drumul spre direcﬂiile pe care le consideram corecte,
dar m-am trezit lovindu-mæ de înfundæturi! Puteam sæ-mi aud familia
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îndepærtându-se din ce în ce mai mai mult de mine. “Øi-au dat seama
de drum aøa de repede? De ce s-au descurcat toﬂi, în afaræ de mine? Ce
se întâmplæ cu mine?” Cu cât le simﬂeam mai mult siguranﬂa de sine,
cu atât deveneam mai confuz, øi cu cât deveneam mai confuz, cu atât
eram mai nesigur încotro mæ îndreptam.
Lucrul jenant nu era cæ doar bæieﬂii mei mæ læsaseræ în urmæ, ci øi
Janell. Am început sæ-mi ies din minﬂi. Trebuia sæ gæsesc o soluﬂie! Îmi
trecea prin minte gândul sæ mæ aøez undeva øi sæ mæ liniøtesc, dar sub
nicio formæ nu-i puteam læsa pe ceilalﬂi sæ se îndepærteze prea mult de
mine. Situaﬂia luase o întorsæturæ la care nu mæ aøteptasem.
M-am urcat pe o platformæ øi mi-am confirmat temerile.
Majoritatea familiei era înaintea mea, iar soﬂia mea nu era cu mine.
Nu mai era amuzant deloc! “Haide Jim. Adunæ-te!” mi-am ordonat.
“Foloseøte-ﬂi darul divin al raﬂiunii øi al orientærii øi porneøte la drum!”
M-am uitat înainte øi am încercat sæ-mi schiﬂez o hartæ în minte.
“La baza treptelor, am fæcut la dreapta, apoi la stânga, apoi dreapta,
apoi dreapta din nou, apoi stânga…” Am studiat-o un moment mai
îndelungat øi mi-am zis: “În regulæ, am memorat-o.”
Am coborât scærile øi am fæcut dreapta. “De ce acea parte stângæ
nu seamænæ cu stânga? O, nu – o altæ înfundæturæ!” Eram complet
dezorientat. Am væzut scærile unei alte platforme øi m-am urcat pe ea
înainte sæ-mi dau seama cæ, de fapt, era aceeaøi de pe care tocmai
coborâsem.
Apoi a venit ispita. Ce-ar fi dacæ aø triøa? Baza gardului se afla
cam la 45 de centimetri faﬂæ de sol. Puteam sæ mæ strecor pe sub gard
øi sæ merg mai departe – astfel nimeni nu ar afla cât de disperat mæ
simﬂeam. Stæteam acolo cochetând cu îndemnul de a alege metoda
uøoaræ de a scapæ de problemæ.
Dar oarecum, chiar în mijlocul frustrærii øi panicii mele, nu voiam
sæ mæ înjosesc, aøa cæ am încercat altceva. Am sunat pe liderii gæøtii.
“Hei, Matthew, Janell… Haideﬂi aici. Vreau sæ intru în echipa voastræ.”
Metoda de colaborare îmi suna foarte bine în acel moment. Dar
m-au sunat înapoi: “Tatæ, eøti pe cont propriu. Suntem înaintea ta!”
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“Pe cont propriu?!” am exclamat. “Cum pot sæ-mi facæ una ca
asta?” Treaba devenea cam serioasæ! Am pornit din nou, dar ajungeam tot
la uøi false, mergeam în cerc øi sfârøeam chiar acolo de unde pornisem.
Când, în cele din urmæ, am ieøit, øtiﬂi ce am spus? “Nu voi mai
intra niciodatæ într-un labirint ca acesta.” L-am urât! M-a umilit, m-a
fæcut sæ mæ simt aøa de incompetent – a fost o prostie! Aceasta a fost
una dintre cele mai urâte experienﬂe din viaﬂa mea. Nu a fost deloc
amuzant! Când se pærea cæ mergi pe calea cea bunæ atunci apærea o
înfundæturæ. Frustrant nu-i aøa?
Tot aøa se comportæ øi diavolul în viaﬂa noastræ. Construieøte
labirinturi numai cu înfundæturi, culori întunecate øi pasaje secrete –
deoarece vrea ori sæ te simﬂi înfrânt ori sæ alergi în zadar. El vrea sæ te
copleøeascæ cu descurajare, deznædejde øi zædærnicie. Vrea ca tu sæ
gândeøti astfel: “Toﬂi reuøesc, dar eu nu. Toﬂi înﬂeleg, în afaræ de mine.”
Cei mai mulﬂi dintre noi constatæm cæ ne este prea ruøine sæ
recunoaøtem faptul cæ nu reuøim øi suntem prea stânjeniﬂi ca sæ întrebæm
ceva la care nimeni nu ræspunde. Ne simﬂim sechestraﬂi în labirintul
vieﬂii øi ne întrebæm unde este Dumnezeu. Tot încercæm sæ deschidem
ba o uøa, ba alta øi ne trezim færæ sæ ne dæm seama, cæ în loc sæ înaintæm,
ne-am întors de unde am plecat. Permiteﬂi-mi sæ væ împærtæøesc câteva
dintre labirinturile mele.
Labirintul catolic
Aveam unsprezece ani øi eram în clasa a V-a la Sacred Heart
Catholic Grade School. Toﬂi ceilalﬂi colegi mi se pæreau mult mai
inteligenﬂi decât mine. Dacæ profesorii puneau întrebæri, ceilalﬂi copii
ridicau mâinile øi ræspundeau corect. “Cum de pot face asta?” mæ
întrebam. Mæ simﬂeam aøa de nepriceput.
Când mi-a venit rândul sæ citesc cu voce tare, m-am dus în faﬂa
clasei cu capul în jos øi cu obrajii roøii de ruøine. Asta pentru cæ, în
clasa a II-a, am avut un accident în urma cæruia mi-am lovit doi dinﬂi
din faﬂæ. Din pæcate, nu mai erau dinﬂi de lapte. Dentistul meu s-a
gândit cæ cel mai bine ar fi sæ salveze dinﬂii înfæøurând un mulaj în
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jurul lor, sperând ca în felul acesta sæ-øi revinæ. Acest lucru a fæcut ca
buza de sus sæ iasæ în afaræ peste buza de jos øi din cauza asta vorbeam
cu un anumit accent. Copiii îmi ziceau “guræ ﬂuguiatæ”, “castorul
dinﬂos”, øi “buzatul.” În timp ce încercam sæ parcurg paragraful pe
care-l aveam de citit, colegii mei chicoteau øi râdeau de mine.
Ocazionalele concursuri de silabisire erau coømaruri pentru mine,
deoarece mereu eram în tabæra codaøilor.
Nici pe terenul de joc nu era cu mult mai bine. Jocurile mele
favorite erau basketball øi dodgeball. Nu eram bun la niciunul, de
fapt, pentru cæ nu înﬂelegeam regulile øi strategia. Dar eram prea timid
ca sæ rog pe cineva sæ-mi explice. În fiecare joc, mæ întrebam mereu:
“Pe cine va trebui sæ urmæresc?” Nu mæ pricepeam la nimic, aøa cæ
m-am închis în mine. Nu mai întrebam nimic deoarece situaﬂia asta
mæ fæcea sæ mæ simt chiar mai prost. Mæicuﬂa, o doamnæ dræguﬂæ, dar
cu mulﬂi copii de supravegheat, nu avea timp sæ-i acorde atenﬂie micului
Jimmy Hohnberger. Cu timpul m-am închis din de în ce mai mult în
mine øi am devenit un singuratic.
Încæ îmi mai amintesc de o recreaﬂie la începutul unei zile. Se
juca basketball øi cæpitanii alegeau echipele. Øtiﬂi cum se face. Cæpitanii
aleg pe rând jucætorii pânæ când fiecare are cinci sau øase în echipa lui.
Eu nu am fost ales. Am fost læsat deoparte. Acest lucru a fost cel mai
devastator pentru mine în acea zi. M-am gândit cæ singurul lucru pe
care aø fi putut sæ-l fac era sæ-I cer ajutor lui Dumnezeu.
Într-o aripæ a øcolii se afla o bisericæ cu o capacitate de o mie de
locuri, iar terenul de sport se afla în spatele acestei biserici. Treceam
mereu pe lângæ ea pentru a ajunge pe partea cealaltæ. Avea o intrare
chiar prin clædirea øcolii, dar nu m-am dus pe acolo de teamæ sæ nu mæ
întâlnesc cu cineva pe coridor øi sæ mæ întrebe ce e cu mine. Am urcat
timid scærile de piatræ øi am împins încet uøa înaltæ, de stejar, a bisericii.
Aerul umed øi rece al uriaøului foaier mi-a dat un mic fior. Am tras cu
ochiul înæuntru øi nu era nimeni, aøa cæ am pæøit în bisericæ. Bolﬂile
înalte, candelabrele uriaøe øi ornamentele m-au fæcut sæ mæ simt foarte
mic øi neînsemnat.
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În timp ce ochii mei se adaptau luminii obscure, am væzut statuia
lui Isus Hristos, drept în faﬂa mea. Am contemplat-o un moment, dar,
ca un catolic devotat, fusesem învæﬂat cæ nu trebuie sæ te adresezi direct
lui Dumnezeu. O statuie ce-l reprezenta pe Iosif se afla în stânga mea
øi cea a Mariei în partea dreaptæ. Credeam cæ Maria reprezenta calea
spre Isus – adicæ dacæ te rogi la ea, va vorbi cu Isus sæ te binecuvânteze.
Aøadar am mers spre Maria, am pus cei zece cenﬂi în cutiuﬂa neagræ øi
am aprins o lumânare. Mi-aduc aminte øi acum mirosul fumului ce
adia spre faﬂa inexpresivæ a Mariei. Aø fi vrut sæ plâng, dar n-am plâns,
pentru cæ am fost învæﬂat cæ bærbaﬂii nu plâng, dar eu eram atunci un
bæieﬂel cu inima frântæ.
“Maria, te rog, ajutæ-mæ. Roagæ-L pe Dumnezeu sæ vorbeascæ cu
mine. Sunt singur øi am nevoie de cælæuzire. Te rog Maria, vorbeøte cu
Dumnezeu pentru mine. Vreau un prieten. Vreau sæ fiu øi eu ca toﬂi
ceilalﬂi. Vreau sæ fiu øi eu deøtept øi talentat ca ei.”
Cuvintele rugæciunii mele erau sincere. Atunci, pentru mine, sæ
fiu ca ceilalﬂi, însemna absolut totul. “Te rog Maria, roagæ-L pe
Dumnezeu sæ mæ ajute. Aratæ-mi ce sæ fac. Aratæ-mi calea. Te rog fæ
un miracol. Sunt singur. Nu sunt ca ceilalﬂi.”
Apoi am tæcut, aøteptând sæ primesc un ræspuns. Dupæ ce ecoul
rugæciunii mele discrete a dispærut, nu s-a mai auzit nimic, decât liniøte
– o liniøte rece. Nicio reacﬂie, niciun ræspuns. Niciun ajutor. Øtiam cæ
am fost sincer. Aveam nevoie de ajutor. De ce nu-mi ræspundea Maria
la rugæciuni?
Confesionalul
M-am gândit cæ de vinæ sunt pæcatele mele nemærturisite. O, da!
Øtiam cæ trebuie sæ o fac dar, numai gândindu-mæ la asta, palmele îmi
transpirau. Am ezitat – apoi am decis cæ meritæ riscul. Trebuia sæ
primesc ajutor!
Mi-am fæcut drum prin lumina slabæ a coridorului spre acea cabinæ
micæ øi neagræ ce se numeøte confesional. În timp ce atingeam perdeaua
de la intrare inima mea a început sæ batæ puternic. Øtiam cæ preotul
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este înæuntru, deoarece mereu era unul de serviciu. Eram aøa de speriat
încânt aproape mi-am pierdut cumpætul. Dacæ m-ar fi recunoscut?
Luându-mi inima în dinﬂi, am pæøit în confesional øi m-am aøezat
pe bancheta micuﬂæ de lemn. Dupæ câteva momente, uøiﬂa care acoperea
fereastra dintre încæperea preotului øi încæperea mea s-a deschis. Nu
puteam sæ-l væd pe preot din cauza grilajului care era între noi. Speram
sæ mæ vadæ mæcar la fel de puﬂin cum îl vedeam eu. “Ai de fæcut vreo
mærturisire?” Vocea profundæ øi gravæ îmi fæcea inima sæ batæ øi mai
puternic.
Am înghiﬂit în sec øi am început: “Ai milæ de mine, Doamne, cæci
am pæcætuit. Ultima spovedire a fost în urmæ cu o sæptæmânæ.”
“Uite cæ am zis-o” – era o minciunæ. Dacæ i-aø fi spus adeværul cæ
nu mæ mai spovedisem de douæ luni øi jumætate, øtiam cæ ar fi trebuit
sæ ispæøesc mai mult – iar eu voiam îndurare, nu penitenﬂæ. Øtiam cæ
dacæ primesc penitenﬂæ în loc de ajutor, starea mea va deveni mai rea
decât pe terenul de sport. Nu puteam suporta asta! Aøa cæ iatæ-mæ
acolo, împærtæøindu-mi pæcatele unui om pæcætos deoarece credeam
cæ nefæcând asta nu voi primi ajutor de la Dumnezeu øi, de fapt,
pæcætuiam în continuare deoarece îmi era fricæ de consecinﬂe.
Aøa cæ am început sæ-mi înøirui pæcatele. “Am fost obraznic cu
mama de douæ ori; nu am ascultat de tata; am furat mere din grædina
vecinului meu.”
A urmat o pauzæ considerabilæ øi apoi acea voce gravæ a mormæit
din nou: “Pæcatele îﬂi sunt iertate.” Oare erau? Acum øtiu cæ, de fapt,
nu erau. 1 Preotul continuæ sæ-mi dea indicaﬂii: “Trebuie sæ spui Tatæl
Nostru odatæ, de trei ori Bucuræ-te Maria øi de douæ ori Slavæ Lui.”
“Am înﬂeles pærinte, am murmurat – uøurat cæ am scæpat aøa uøor.
Am pæræsit confesionalul øi m-am întors la Maria. Am rostit rugæciunile.
Eram convins cæ nu mai era niciun pæcat care ar fi putut sæ mæ separe
de Dumnezeu. Însæ nimic nu s-a întâmplat. N-am primit niciun ajutor.
În acel moment m-am simﬂit foarte singur. Am ajuns la concluzia cæ
1. Luca 5:21; 1Timotei 2:5; Fapte 10:43; 1Ioan 2:1
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“Dumnezeu nu existæ!” “Nu este prezent pentru mine. Probabil este
pentru alﬂii. Dar nu este pentru mine. Sunt un prost… øi un pæcætos.”
Nu mai øtiam ce sæ fac.
Sindromul Mariei
Acum numesc asta sindromul Mariei “- acceptând un înlocuitor
pentru lucrurile adeværate. Poate nu aﬂi fost crescuﬂi în catolicism, ca
mine dar sindromul Mariei este mereu prezent în religiile de astæzi. Ni
se promite un Dumnezeu, dar suntem pæræsiﬂi imediat øi læsaﬂi sæ ne
afundæm în legalism, conceptualism, ritualism, în cæutarea adeværului
øi în misionarism – toate acestea ca un înlocuitor al unui Dumnezeu
viu, care este mereu prezent pentru a ne cælæuzi øi încuraja în orice zi.
Facem parte dintr-o bisericæ, ne implicæm în acﬂiuni de voluntariat,
programe, misiune, studii biblice øi o mulﬂime de alte activitæﬂi care
sunt bune øi folositoare – dar, aceste lucruri nu pot sæ suplineascæ
nevoia de Dumnezeu, în experienﬂa vieﬂii noastre.
Dupæ un timp am devenit ajutor, la altar, øi asistam preotul la
slujbæ – celebrând Sfânta Liturghie øi Frângerea Pâinii. Credeam cæ,
prin aceastæ slujbæ, voi câøtiga atenﬂia lui Dumnezeu. Mæ descurcam
bine ca ajutor la altar, dar nimic, niciun ræspuns. Nu puteam sæ mæ
apropii de Dumnezeu.
M-am rugat la sfântul meu preferat. Nimic.
Am ﬂinut post. Vinerea, nu mâncam carne. Totul era în zadar.
Fiecare zi de øcoalæ începea cu slujba. Dacæ nu serveam la altar,
luam rozariul mereu øi mæ rugam cu credinﬂæ la mærgele. Din nou,
nicio schimbare. Nimic. Înﬂeleg de ce Luther era aøa de frustrat.
Participam la Sfânta Liturghie øi mæ gândeam: “Acestea sunt sigur
corpul øi sângele lui Isus Hristos”. Când preotul îmi punea pe limbæ
pâinea, mereu credeam cæ ceva se va întâmpla. Credeam cæ Dumnezeu
va intra în mine øi va face ceva, însæ nu s-a întâmplat aøa.
Când am ajuns la vârsta la care puteam sæ iau singur decizii, eram
aøa dezamægit de falsa mea religie încât nu voiam sæ mai am nimic
de-a face cu ea. Credeam totuøi în Dumnezeu, dar cu o reﬂinere destul
14
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de mare øi, dacæ El tot nu voia sæ-mi vorbeascæ, nici eu nu aveam de
gând sæ o fac. Voiam sæ ies din situaﬂia aceasta. Sæ scap de acest labirint
confuz, nesfârøit øi zadarnic. Nu voiam sæ mai ræmân în acest joc. Mæ
fæcea sæ mæ simt prost, singur øi gol. Sæ nu credeﬂi cæ vreau sæ critic
Biserica Catolicæ. Nu! Asta e doar experienﬂa mea.
Am pæræsit în totalitate acel labirint – færæ sæ-mi dau seama cæ
ieøind dintr-unul mæ aruncam singur în altul. Tot ce øtiam era cæ nu
mai voiam sæ am de-a face cu biserica. Voiam sæ fac bani, sæ devin o
persoanæ importantæ øi sæ mæ distrez. Eram hotærât sæ mæ realizez în
viaﬂæ.
Labirintul pæmântesc
Am început sæ vând asiguræri. Dupæ un început mai dificil, am
început sæ mæ dezvolt. Compania la care lucram m-a trimis la un curs
avansat de vânzæri. O parte din acest curs se concentra asupra micøorærii
riscului la asigurærile de viaﬂæ. Existæ o serie de factori, de care trebuie
sæ se ﬂinæ cont, factori, care fac, mai mult sau mai puﬂin, profitabile
asigurærile de viaﬂæ pentru companiile de asigurare.
Ei bine, la acest curs, au participat diferiﬂi agenﬂi cu cele mai bune
rezultate. Acei agenﬂi se urcau pe podium øi împærtæøeau lucrurile care
au contribuit la succesul lor. Unii spuneau cæ au trimis felicitæri de
ziua de naøtere sau de Cræciun. Alﬂii credeau cæ magneﬂii care se pun
pe uøa frigiderului øi calendarele fæceau afacerea mai profitabilæ.
Dupæ ce a terminat de vorbit øi ultimul agent, maestrul de
ceremonii a fæcut un anunﬂ:
“Domnilor, am pæstrat momentul surprizæ pentru sfârøit! Agentul
de asiguræri cu cea mai mare eficienﬂæ înregistratæ în acest an este…
Jim Hohnberger! (aplauze) Jim, te invit în faﬂæ sæ ne spui cum de ai
reuøit!”
Aøa cæ m-am dus în faﬂæ øi le-am împærtæøit secretul succesului
meu. Nu fæcusem toate acele lucrurile pe care ei te sfætuiesc cæ trebuie
sæ le faci. Formula mea era foarte simplæ. M-am adresat personalului
biroului: “Oricine intræ pe uøæ cu întrebæri va primi ræspunsuri în 24
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de ore øi va fi tratat cu curtoazie maximæ. Salutaﬂi cu un zâmbet mare
øi cælduros, oferiﬂi cel mai bun serviciu, oriunde.” Întotdeauna am
avut o ureche pentru clienﬂi øi astfel ne-am pæstrat clientela.
Am reuøit sæ ajung în topul primilor agenﬂi din American Family
Insurance (companie privatæ de asiguræri pentru proprietæﬂi, bunuri øi
autoturisme). Aveam toate øansele ca sæ devin un model al succesului.
Eram foarte apreciat. M-au premiat cu inele de aur, de diamant øi cu
excursii în Las Vegas øi Hawaii. Toﬂi discutau cu mine pentru cæ erau
curioøi sæ afle cum îmi formez øi îmi ating ﬂintele øi cât de împlinit mæ
simt. Dar în interior mæ simﬂeam neîmplinit. Zâmbeam în exterior,
dar în spatele zâmbetului eram foarte trist øi nemulﬂumit. Mæ întrebam:
“Asta-i?” Cu siguranﬂæ, nu aø fi recunoscut niciodatæ acest lucru. Mæ
læudam prietenilor mei cu realizærile mele øi eram preocupat sæ am o
casæ mai mare, lucruri mai multe øi un venit mai mare.
Între timp m-am ocupat de sport. Sæ fii suporter al Green Bay
Packers (echipæ de fotbal american) e ceva! Eram pe post de critic øi
consilier øi mæ simﬂeam foarte împlinit. Fæceam pe grozavul, ca unul
care le øtie pe toate, crezând cæ toﬂi te admiræ pentru asta. Nimeni –
absolut nimeni – nu recunoaøte cæ acest fel de a fi nu aduce satisfacﬂie
ci doar frustrare.
Apoi m-am apucat sæ vânez. Am fæcut asta o perioadæ lungæ. La
urma urmelor, dacæ øtii sæ tragi cu o armæ øi sæ omori un animal mare,
cu siguranﬂæ eøti puternic! Eøti un bærbat adeværat! Deﬂii controlul!
Cel puﬂin asta este imaginea pe care fiecare øi-o face.
Diferite lucruri devin dumnezei pentru tine în diferite labirinturi,
dar niciodatæ nu-ﬂi dai seama de asta. Ræmâi gol øi degradat – øi pæstrezi
aceastæ stare în interiorul tæu. Eøti învæﬂat sæ crezi cæ, pe orice cale te
afli, eøti în locul cel mai frumos de pe pæmânt – fie cæ eøti reprezentat
de echipa favoritæ, de alpinism, de acumularea banilor, sau de orice
altceva ce poﬂi face. Nimeni nu îﬂi va spune – øi nu vei recunoaøte
în faﬂa nimænui – cæ atunci când îﬂi træieøti viaﬂa “ca o petrecere”,
nu eøti deloc fericit, ba din contræ îﬂi doreøti sæ evadezi din aceastæ
realitate.
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Ne træim viaﬂa. Vrem sæ ne distræm! Dar descoperim cæ acest fel
de a træi viaﬂa este dezgustætor. Îmi amintesc de o petrecere cu multæ
bæuturæ, împreunæ cu vecinii øi prietenii noøtri, în subsolul casei noastre.
Cântam øi dansam. Cineva adusese un joc ce se numea “Twister.”
Acest joc este destul de inofensiv când îl joci cu copii tæi – dar, nu se
întâmplæ la fel øi când îl joci cu soﬂia altuia!
Seara târziu, m-am dus sus la baie. În timp ce mæ aflam acolo,
soﬂia vecinului a intrat în baie øi s-a apropiat de mine. Am pæræsit baia
scârbit. Chiar nu puteam sæ fac aøa ceva. De la acea searæ nu m-am ales cu
nimic, în afaræ de o durere îngrozitoare de cap când m-am trezit a doua zi.
Dar, totuøi, petrecusem un timp plæcut, nu?! Eram în cæutarea
dumnezeului distracﬂiei, al bucuriei øi prosperitæﬂii, dar mi-am dat seama
cæ nu-l poﬂi gæsi, deoarece mereu va fi cineva care are mai mult decât
tine. Cu trecerea timpului, Sally øi cu mine am devenit rezervaﬂi unul
faﬂæ de celælalt. Nu gæseam nicio pace interioaræ.
O altæ cale ce s-a deschis înaintea noastræ, în labirintul vieﬂii, era
clubul de carte. Te înscrii øi plæteøti un abonament lunar, apoi ﬂi se
trimite cartea lunii. Trei dintre cærﬂile pe care le-am primit erau despre
vræjitorie. Magia neagræ chiar m-a atras – nu din motive spirituale – ci
mai degrabæ din curiozitate. Am fost totdeauna fascinat de lucrurile
misterioase. Nu-L luam pe Dumnezeu în serios, dar nici un credeam
cæ Diavolul reprezintæ o ameninﬂare atât de mare.
Præjitura diavolului
Am început sæ experimentæm anumite practici în timpul
petrecerilor. Am învæﬂat cum sæ facem ca masa noastræ sæ danseze. Era
distractiv. Nu credeam cæ era ceva de care sæ mæ tem. Credeam cæ era
o aventuræ, într-o øtiinﬂæ pe care nu o înﬂelegeam.
Urmætorul pas a fost sæ luæm o masæ Ouija (masæ de spiritism).
Cam în perioada când am început sæ studiem Biblia, cu protestanﬂii,
am avut o petrecere cu multæ bæuturæ. Am luat masa Ouija øi mæ
jucam cu literele ei. În timp ce toﬂi priveau, am pus o întrebare: “Care
este præjitura mea favoritæ?”
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Masa a început sæ se roteascæ, apoi a început sæ scrie literæ cu
literæ cuvintele “PRÆJITURA DIAVOLULUI.” Aveam un sentiment
straniu øi toﬂi au început sæ râdæ: “În regulæ, Jim. Ai fæcut-o. Cum de
ai reuøit?”
“Nu am fæcut nimic. Nimeni nu a atins aceastæ masæ!”
“Haide Jim. Trebuie sæ ai niøte trucuri care au fæcut ca masa sæ
scrie acele cuvinte perfect.”
Nu aveam niciun truc. O forﬂæ invizibilæ mutase literele într-o
ordine perfectæ. Am început sæ mæ întreb dacæ aveam de-a face cu ceva
mai serios decât socotisem eu.
Øtiu acum cæ am fost implicat într-un joc foarte periculos. Diavolul
se lupta sæ mæ ﬂinæ când într-un labirint când în altul – øi se luptæ sæ te
ﬂinæ øi pe tine. Pentru el nu conteazæ în ce labirint te afli, atât timp cât
te afli într-unul. Este chiar dispus sæ ne ofere experienﬂe spirituale
profunde care ne determinæ sæ credem cæ Îl gæsim pe Dumnezeu atât
timp cât niciodatæ nu ne unim cu Dumnezeul Bibliei. Pe de altæ parte,
Dumnezeu cautæ în orice moment o cale sæ ne scoatæ din labirint, sæ
ne atragæ la Sine, øi sæ ne direcﬂioneze pe “calea sfinﬂeniei” unde suntem
feriﬂi de intenﬂiile diavolului. 2
În timp ce eu øi Sally începusem sæ studiem Biblia, Dumnezeu ne
miøca inimile, dar diavolul voia sæ ne intimideze. Timp de trei luni mæ
trezeam în fiecare noapte simﬂind mâna diavolului în jurul gâtului
meu, sugrumându-mæ. Mæ trezeam transpirat øi terifiat øi nu mæ puteam
ridica din pat. Atacurile erau epuizante øi nu øtiam cum sæ ies din
aceastæ situaﬂie.
Momentul crucial a venit într-o searæ pe la ora 19:30. La acea
vreme locuiam în Peach Tree Lane, într-o casæ modernæ, cu o cameræ
de zi aflatæ la un nivel mai jos decât restul camerelor. Într-o parte a
camerei de zi se afla un øemineu masiv, cu o poliﬂæ deasupra øi biblioteci
înalte pe fiecare parte. Sally era la duø iar eu stæteam în faﬂa øemineului
citind din Biblie. Ochii mei s-au abætut de la paginile Bibliei øi s-au
2. Isaia 35:8-10
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oprit pe acele cærﬂi de vræjitorie, aflate pe un raft, chiar în dreapta
øemineului øi deasupra poliﬂei. Un gând m-a îndemnat: “Arde-le!” În
acelaøi moment, am simﬂit o prezenﬂa rece øi sinistræ intrând în cameræ
øi apæsând asupra mea – aceeaøi prezenﬂæ pe care o simﬂeam noaptea
când încerca sæ mæ sugrume. Am ræmas ﬂintuit în scaunul meu, terifiat,
gândindu-mæ ce s-ar putea întâmpla dacæ mæ ridic. Într-un sfârøit,
m-am forﬂat sæ mæ ridic øi m-am îndreptat cætre poliﬂæ – aøteptându-mæ
ca în orice moment sæ fiu trântit la pæmânt. Am luat cærﬂile de vræjitorie,
le-am rupt coperﬂile øi le-am sfâøiat paginile cât de mult am putut,
apoi le-am aruncat în foc. În timp ce fæceam asta, acea prezenﬂæ
apæsætoare a dispærut øi nu am mai avut niciodatæ o astfel de întâlnire
cu diavolul. De atunci, mæ tot întreb cât de mulﬂi creøtini i-au permis
diavolului sæ intre în casele lor prin intermediul cærﬂilor, muzicii,
revistelor øi filmelor.
Labirintul protestant
Am cunoscut Biblia prin intermediul protestantismului. Am zis:
“Acesta este adeværul. Acesta este!” M-am aruncat în adevær, în
înﬂelegerea adeværului øi în împærtæøirea lui. Descoperisem un felinar
care ne lumina paøii pe aceastæ cale. Era ceva de care dusesem dorul
toatæ viaﬂa. Am pæræsit labirintul vieﬂii øi ne-am alæturat unei biserici
protestante prin botez. N-am bænuit nicio clipæ cæ vom intra în alt
labirint.
Prima cale greøitæ pe care am descoperit-o a fost adeværul teologic.
Da, credeam, færæ doar øi poate, cæ Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu
øi este testul culminant al crezului meu. Dar, curând am constatat cæ
doar cunoaøterea adeværului nu mæ face cu nimic mai bun decât diavolul
înøuøi. Acele raze de luminæ, care la început mi-au încælzit inima,
ameninﬂau sæ mæ închidæ în cea mai întunecatæ stare a vieﬂii pe care o
avusesem vreodatæ. Poate væ întrebaﬂi, cum vine asta? Atunci când
punem razele de luminæ în locul sursei de luminæ, atunci acele raze
vor deveni întuneric. Øi când punem adeværul în locul lui Dumnezeu
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Însuøi, acesta va deveni tot la fel de folositor în vieﬂile noastre cum era
statuia Mariei pentru mine, când aveam unsprezece ani. 3
Am fost învæﬂat sæ cred cæ adeværul era doar un scop în sine. Am
început sæ-mi clædesc siguranﬂa pe abilitatea mea de a înﬂelege adeværul,
de a-l stæpâni, de a-l explica øi a-l apæra în faﬂa altora. Am început sæ
cred cæ, dacæ øtiam tot adeværul cu privire la ultimele zile, eram cel
“luminat” – eram un creøtin. Dar, oare eram? Diavolul înﬂelege adeværul
mult mai bine decât oricare dintre noi – dar acest lucru îl face sæ fie
creøtin? Nu prea cred! Deci, e nevoie de ceva mai mult decât de
cunoøtinﬂe teologice avansate.
A doua cale greøitæ a fost schimbarea stilului de viaﬂæ øi reformele
care de cele mai multe ori eøueazæ într-o experienﬂæ greøitæ. Devenisem
vegetarian. Renunﬂasem la alcool, ﬂigæri, cafea, divertisment nelegiuit,
la muzicæ øi haine lumeøti, la înjuræturi, glume nesærate øi, bineînﬂeles,
am început sæ dau cu fidelitate zecimile øi darurile. Arætam, cu siguranﬂæ,
mult mai bine ca înainte – øi eram mai bun în multe lucruri, dar alt
pericol subtil se strecura în viaﬂa mea. Începusem sæ mæ simt cum se
simﬂea Saul înainte sæ devinæ Pavel: “În ceea ce priveøte dreptatea care
este în lege, færæ prihanæ.” 4 Mândria, pentru aceste realizæri deosebite,
îmi aromatiza percepﬂia faﬂæ de mine însumi, mæ simﬂeam bogat,
spiritual, øi nu mai aveam nevoie de nimic altceva.5
Biserica, la care Sally øi cu mine mergeam, ne-a spus cæ acceptarea
adeværului doctrinal øi conformarea la noul stil de viaﬂæ, bazat pe valorile
creøtine, demonstrau cæ suntem “næscuﬂi din nou.” Am fost botezaﬂi
în bisericæ. Este adeværat cæ ne-am supus cu sinceritate standardelor
acceptate de ceilalﬂi membri ai bisericii. Dar, am fost învæﬂaﬂi sæ credem
cæ acum suntem împliniﬂi øi cæ mai avem doar o cale de parcurs. M-am
avântat pe acestæ cale cu toatæ puterea pe care o aveam.
A treia cale greøitæ era legatæ de influenﬂæ, de evanghelizare øi de
oferirea de studii biblice. Credeam sincer cæ dacæ îi converteam pe
3. Ioan 5:39
4. Filipeni 3:6
5. Apocalipsa 3:17
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alﬂii la aceeaøi doctrinæ øi la acelaøi stil de viaﬂæ la care mæ angajasem
eu, urmam însærcinarea Evangheliei de a “merge øi face ucenici din
toate neamurile.”6
Talentele, pe care le dezvoltasem în afaceri, m-au fæcut un
promotor capabil øi un apærætor zelos al credinﬂei. Dupæ o scurtæ vreme,
mai mulﬂi oameni s-au botezat în biserica mea. Eram considerat un
campion al adeværului øi eram vestit pentru succesul meu. Bætæile pe
umeri îmi aminteau despre reacﬂia companiei mele de asiguræri la
recordul meu de vânzæri. Devenisem mândru de realizærile mele øi
mi-am înælﬂat propria persoanæ, adeværul øi biserica, în faﬂa altora.
Nu øtiam atunci cæ treceam printr-una dintre cele mai periculoase
perioade din viaﬂa mea. De ce? Deoarece eram aøa aproape de adeværata
cale încât nu-mi dædeam seama cæ eram deviat, pe o cale diferitæ – care
mæ apropia mai degrabæ de bisericæ decât de Dumnezeu. Acele douæ
cæi mergeau împreunæ færæ ca ochii mei sæ le poatæ vedea, dar Dumnezeu
øtia unde m-ar fi condus aceastæ cale contrafæcutæ – în acelaøi loc în
care i-a condus pe evreii din zilele lui Hristos. Ei apærau cu înverøunare
adeværul lor teologic în timp ce-L crucificau pe Cel ce este Adeværul.
Închinarea lor devenise formalism. Totul se fæcea pentru interesele
personale nu pentru membri sau pentru onoarea lui Dumnezeu. Øi
biserica creøtinæ din ziua de azi trece prin aceleaøi crize.
Pe mæsuræ ce timpul trecea, m-am trezit trecând prin aceeaøi rundæ
aglomeratæ de activitæﬂi øi vechea goliciune interioaræ începu sæ mæ
sâcâie. Este înfricoøætor. Sæ ajungi aøa aproape øi sæ crezi cæ ai gæsit
ræspunsul øi cæ ceea ce ai gæsit este bine – totuøi nu eøti eliberat, nici
împlinit, neøtiind de ce! Cu siguranﬂæ gæsisem calea, dar de ce eram în
continuare nefericit.
Mi-am spus: “Nu cumva am mai trecut prin situaﬂia aceasta? Am
mers în cerc? Oare nu existæ cale de scæpare din aceastæ dilemæ? De ce
m-am întors la aceastæ stare de neîmplinire? Aceste ultime câteva cæi
pæreau sæ ofere aøa mult.”
6. Matei 28:19
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A trebuit sæ privesc în detaliu la ceea ce se întâmplase, aøa cæ,
mi-am pus mintea la contribuﬂie øi am analizat lucrurile. De ce eram
aøa gol sufleteøte? Nu puteam sæ-mi stæpânesc furia, iritarea øi
temperamentul agresiv. Mæ simﬂeam singur øi deconectat de la Sursæ,
în timp ce eram atras în mii de direcﬂii diferite, încercând sæ satisfac
mii de aøteptæri. Nu puteam niciodatæ sæ fac destul ca astfel sæ ajung la
un sentiment de împlinire øi pace. Relaﬂia mea cu Sally devenise rece øi
distantæ. Bæieﬂii mei ascultau în prezenﬂa mea, de frica represaliilor
mele neaøteptate, dar în lipsa mea fæceau ce voiau ei. Mi-am dat seama
cæ nu prea îi cunoøteam. Totul pærea aøa de inutil.
Mæ uitam la cei care stætuseræ în acest labirint mai mult decât
mine. Am væzut oameni nefericiﬂi, cu relaﬂii destræmate øi nemulﬂumiﬂi,
alergând în jurul religiei øi acoperindu-øi feﬂele cu mæøti, ca sæ acopere
dezordinea din vieﬂile lor.
În unele familii, partenerii ﬂipæ øi strigæ unii la ceilalﬂi, îøi spun
cuvinte nepotrivite, dar niciodatæ nu îøi rezolvæ neînﬂelegerile. În altele
nu se ceartæ niciodatæ, dar se izoleazæ în peøtera întunecatæ a depresiei
øi niciodatæ nu îøi rezolvæ problemele. Unii oameni træiesc ca porcii
spinoøi – sunt bine atât timp cât îi conduci pe calea dreaptæ dar, când
nu faci aøa, te vor înﬂepa cu spinii lor. Alﬂii, pe care i-am întâlnit, nu
puteau sæ-øi stæpâneascæ poftele sau dorinﬂele sexuale.
Divorﬂul a devenit din ce în ce mai comun – rata lui în bisericæ
este un pic mai micæ decât în afara bisericii. Rebeliunea în rândul
tinerilor este consideratæ normalæ. Am citit în 2 Timotei 3:2-4 øi
descrierea se potrivea vieﬂilor pretinøilor oameni ai lui Dumnezeu, din
spatele uøilor închise, foarte bine – iubitori de sine, care au o formæ de
evlavie, dar care nu au putere sæ-øi transforme caracterele sau sæ-øi refacæ
relaﬂiile. Mæ gândeam, oare asta doresc eu pentru familia mea sau chiar
pentru mine?
M-am uitat în jur din nou. Cu siguranﬂæ pastorii øi în special cei
mai bætrâni trebuie sæ-øi fi dat seama. Ei pæreau cæ sunt înaintea mea
în acest labirint. I-am rugat sæ mæ ajute, dar au demonstrat cæ erau în
aceeaøi încurcæturæ ca øi mine. Nu aveau nimic sæ-mi ofere øi ei
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continuau sæ facæ ceea ce fæceam øi eu. Apropo, am înﬂeles cæ una din
definiﬂiile nebuniei este aceea de a face acelaøi lucru iar øi iar în timp ce
aøtepﬂi rezultate diferite.
Agonizam: “Asta este tot? În realitate, viaﬂa nu reprezintæ nimic
altceva decât cercuri goale øi înfundæturi descurajatoare? Îmi scapæ ceva?
Se pare cæ toﬂi suntem maøini færæ motoare, becuri færæ electricitate, øi
corpuri færæ suflare. Echipamentul este bun, dar unde este puterea
vitalæ?”
În mijlocul descurajærii mele, am auzit un ciocænit la uøæ øi pe
cineva strigându-mæ pe nume. 7 M-am întors øi am væzut cæ sunetul
venea de la o uøæ scundæ øi îngustæ ce se afla chiar lângæ cea pe care
tocmai intrasem. 8 Era præfuitæ, nu o deschisesem niciodatæ øi nici nu
øtiam ce se aflæ dincolo de ea. Dar vocea continua sæ strige: “Deschide
aceastæ uøæ, Jim!” Cercetaﬂi Scripturile, pentru cæ socotiﬂi cæ în ele
aveﬂi viaﬂæ veønicæ; dar tocmai ele mærturisesc despre Mine. 9 Vino la
Mine,10 îﬂi voi da viaﬂæ din beløug în locul existenﬂei tale zadarnice. 11
ﬁine-Mæ de mânæ,12 øi te voi conduce în siguranﬂæ prin labirintul religiei
øi al vieﬂii acesteia. 13 Niciodatæ nu vei ræmâne singur. 14 Te voi sprijini
când vei fi færæ putere, te voi corecta când vei greøi, øi te voi susﬂine
când îﬂi va aluneca piciorul. Te voi ajuta sæ-ﬂi recapeﬂi scânteia dragostei
de la începutul cæsniciei tale øi te voi ajuta sæ cucereøti inimile fiilor tæi.
Vino øi urmeazæ-mæ!
Mæ uitam la uøa aceea îngustæ, nefolositæ, plinæ de praf, dar øi la
Acela care mæ invita sæ o deschid. Ezitam pentru cæ nu eram sigur cæ
am sæ pot intra pe ea. “Mi-ar plæcea sæ pæøesc prin ea, Doamne, ceea ce
îmi oferi Tu reprezintæ tot ceea ce am cæutat pânæ acum… dar nu sunt
sigur cæ o sæ încap pe aceastæ uøæ.
7. Apocalipsa 3:20; Isaia 43:1
8. Matei 7:14
9. Ioan 5:39
10. Matei 11:28
11. Ioan 10:10; 4:14; Psalmi 36:9; Ieremia 2:13
12. Isaia 41:13
13. Ioan 10:4; Psalmi 32:8; Isaia 30:21
14. Evrei 13:5
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Vezi, Doamne, am aceastæ greutate în spate øi am cærat-o toatæ
viaﬂa mea. Nu cred cæ pot sæ intru pe uøæ cu ea în spate.”
“Ai dreptate Jim, cari împreunæ cu tine un rucsac plin cu prioritæﬂi,
pentru cæ te consideri stæpânul vieﬂii tale øi crezi cæ eøti destul de pregætit
sæ o conduci. Va trebui sæ laøi acel rucsac jos ca sæ poﬂi trece prin
aceastæ uøæ. Nu poﬂi sæ te afli tu în centrul vieﬂii tale. Eu trebuie sæ fiu!
Trebuie sæ am prioritate în orice lucru.”
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Te simﬂi închis în labirintul vieﬂii øi te întrebi unde este
Dumnezeu?
2. Eøti implicat în “Sindromul Mariei“(înlocuindu-L pe
Dumnezeu cu altceva), læsându-te confuz øi færæ ræspunsuri?
3. Eøti hrænit cu o religie neclarificatæ?
4. Te-a læsat labirintul lumii (o casæ mai mare, lucruri mai multe,
un venit mai mare) în ceaﬂæ?
5. Alergi dupæ dumnezeul distracﬂiei, bucuriei, sportului øi al
prosperitæﬂii?
6. L-ai læsat pe diavol sæ pætrundæ în casa ta prin intermediul
cærﬂilor, muzicii, revistelor øi filmelor pe care le deﬂii?
7. Alergi pe cæræri greøite în labirintul protestantismului?
8. Te simﬂi lipsit de vigoare în “închinarea ta” în viaﬂa de zi cu zi?
9. Ai gæsit puterea necesaræ sæ-ﬂi stæpâneøti furia, iritaﬂia, pofta,
emoﬂiile, ochii, pasiunile sexuale, limba øi mândria?
10. Îﬂi lipseøte ceva?
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Problema
“… pentru ca în toate lucrurile [El] sæ aibæ întâietate“
Coloseni 1:18 u.p.

Sudoarea curgea pe faﬂa øi pe gâtul meu øi îmi umezea cæmaøa, în
timp ce-mi târam picioarele cu trudæ pe munte. Rucsacul din spatele
meu pærea sæ fie din ce în ce mai greu la fiecare pas dar, øtiam cæ nu mæ
puteam descurca færæ el. Era mijlocul meu de supravieﬂuire. Trebuia
sæ am cu mine cortul, sacul de dormit, mâncarea, apa øi un rând de
haine groase, pentru a mæ proteja de frigul nopﬂilor reci.
Purtam în permanenﬂæ rucsacul cu mine în sælbæticie øi aceastæ
dependenﬂæ mæ epuiza.
Mæ gândeam la John Muir1 – faimosul naturalist øi alpinist care
îøi rula în câteva pæturi pâine, ceai, zahær, o canæ micæ øi, numai cu
atât, supravieﬂuia luni de zile. Nu avea obligaﬂii sau restricﬂii øi nu
depindea de nimeni. Nu avea un bagaj greu ca sæ-l împoværeze! El, øi
alﬂi oameni ca el, øtiau cum este sæ fii susﬂinut de ceea ce Creatorul a
oferit deja în naturæ. Eram un pic invidios pe libertatea lor – dar gândul,
cæ ar trebui sæ mæ descurc færæ cort øi færæ sac de dormit, sæ mænânc
pâine goalæ øi fructe de pædure, nu vafe de cartofi øi clætite – ei bine,
asta mæ fæcea sæ-mi pæstrez rucsacul meu! Mi-era teamæ sæ fac acest
1

http://www. sierraclub. org/john_muir_exhibit/frameindex. html?http://www.
sierraclub. org/JOHN_MUIR_EXHIBIT/life/john_muir_menu_j_parker_huber.
html
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pas, nu aveam curajul sæ trec de la confortul previzibil la necunoscut –
chiar dacæ libertatea mæ invita alæturi de ea.
Fiecare dintre noi cæræm un rucsac cu prioritæﬂi. Chiar øi copiii
vor sæ-øi conducæ singuri viaﬂa de la o vârstæ fragedæ, când viitorul este
confuz pentru ei. Ne stræduim sæ fim mereu în formæ, sæ ne purtæm
singuri de grijæ, pentru a evita neplæcerile øi pericolele ce pot apærea la
orice pas. Ne place sæ fim independenﬂi. Ne bazæm pe propriile resurse
pentru a ne descurca în viaﬂæ øi pentru a ne îndeplini dorinﬂele. Poate
într-o zi, vom întâlni pe cineva sau vom auzi de cineva care øi-a læsat
greutatea deoparte, ca Avraam, Pavel, sau Martin Luther. Poate îl vom
invidia pentru libertatea pe care o are – dar, gândindu-ne cât ne va
costa dacæ-i urmæm paøii, ni se pare un preﬂ prea mare. Aøa cæ trudim
mai departe, urcând munﬂii vieﬂii noastre, încordându-ne øi transpirând,
supraîncælziﬂi de bagajul greu din spatele nostru øi totuøi teribil de
dependenﬂi de el.
Oameni diferiﬂi caræ lucruri diferite în bagajul lor, dar în fiecare
bagaj se aflæ un lucru în comun: încercarea de a træi viaﬂa dupæ metodele
lor, asemenea motto-ului unei companii naﬂionale de fast-food: “Fæ-o
cum vrei tu!” Tu ce ai în rucsac, care sunt prioritæﬂile tale? Ce ai de
gând sæ faci cu ele, le pæstrezi sau te eliberezi?
Rædæcina problemei
Era vremea prânzului, în cantina conferinﬂei, la una dintre
întâlnirile anuale ale pastorilor. Mulﬂi dintre noi terminaseræ de mâncat,
dar mai zæboveam la mese, bucurându-ne de conversaﬂiile plæcute.
Betty, o fatæ dræguﬂæ, cam pe la douæzeci øi ceva de ani, alerga voioasæ
de la masæ la masæ, adunând tævile oamenilor, ca sæ le ducæ la bucætærie.
O cunoøteam pe Betty øi pe familia ei de mulﬂi ani. Era o fatæ creøtinæ
devotatæ, care iubea Scripturile øi biserica ei. De câte ori se organiza o
întâlnire în cadrul bisericii, puteai sæ te bazezi pe ea, cæ va fi acolo
împreunæ cu zâmbetul øi susﬂinerea ei.
M-am uitat puﬂin mai atent. Betty lua fiecare tavæ, iar persoana
care era servitæ era plæcut surprinsæ væzând expresia feﬂei ei øi apoi
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remarca prin câteva cuvinte frumoase, ce domniøoaræ dræguﬂæ era. Betty
zâmbea timid, roøea puﬂin øi mergea mai departe.
În acea searæ, la cinæ, am observat cæ se întâmpla acelaøi lucru.
Când Betty mi-a luat tava, i-am mulﬂumit øi apoi am întrebat-o: “Betty,
de ce ajuﬂi aøa de mulﬂi oameni øi le cari tævile?”
S-a uitat la mine, puﬂin întrebætor, a întors capul într-o parte øi a
ræspuns: “Pæi, îmi place sæ ajut!”
“E foarte frumos din partea ta, Betty. Îﬂi mulﬂumesc cæ eøti aøa
grijulie,” am adæugat øi m-am ridicat sæ pæræsesc cantina.
Mai târziu, tot în acea searæ, mæ îndreptam spre camera mea.
Deodatæ, Betty mæ strigæ de departe: “Domnule Hohnberger, puteﬂi
sæ aøteptaﬂi un minut? Aø vrea sæ vorbesc cu dumneavoastræ.”
Când a ajuns în dreptul meu, am observat cæ pærea îngrijoratæ.
“Ce s-a întâmplat Betty?”
A ezitat, uitându-se timidæ în jos, apoi ridicându-øi privirea spre
mine a zis: “Nu øtiu exact, de ce, domnule Hohnberger, dar întrebarea
dumneavoastræ de la cinæ mi-a ræmas în minte. M-a urmærit tot timpul
cât a ﬂinut prelegerea de searæ. În final, în timpul rugæciunii de închidere,
mi-am dat seama de ce.”
Mi-a aruncat o privire suficient de lungæ ca sæ observ lacrimi în ochii ei.
“De ce? Ce vrei sæ spui?” am întrebat-o cu blândeﬂe.
Adunându-øi curajul øi uitându-se la mine, a ræspuns: “Cred cæ
din cauza unei motivaﬂii mai adânci de care nu mi-am dat seama pânæ
acum. Cred cæ îmi place ca oamenii sæ mæ vadæ ca pe o creøtinæ øi chiar
îmi plac cuvintele lor de apreciere.”
“Cu alte cuvinte, faci acest lucru numai pentru tine?”
“Mda… cred cæ da. Îmi umple un gol interior.”
Aøa a început o conversaﬂie interesantæ între noi doi despre “cine
îﬂi conduce viaﬂa cu adeværat.” Aceastæ domniøoaræ fusese crescutæ
într-un mediu supra-controlat care a împiedicat-o sæ gândeascæ singuræ
sau sæ ia propriile decizii. Ea învæﬂase cæ, solicitând aprobarea altora,
aceasta însemna pentru ea, supravieﬂuire emoﬂionalæ. Devenise un mod
de viaﬂæ pentru ea. Evita cu orice preﬂ conflictele cu cei pe care îi stima
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øi îi slujea pe alﬂii pentru a le câøtiga aprecierile. Aprobarea celorlalﬂi
reprezenta bagajul ei de supravieﬂuire.
Nu vreau sæ spun cæ nu este bine sæ-i slujeøti pe alﬂii sau cæ este
necreøtinesc sæ te bucuri de adeværatele lor aprecieri – dar, trebuie sæ
ne întrebæm, ce spirit ne conduce viaﬂa. Este un spirit de înælﬂare de
sine, un spirit care urmæreøte aprobarea altora – sau suntem interesaﬂi
în primul rând de aprobarea lui Dumnezeu. Existæ o diferenﬂæ mare în
aceastæ situaﬂie! Când începem sæ ne construim vieﬂile în funcﬂie de
aprecierile celorlalﬂi, clædim o viaﬂæ dupæ propriile noastre reguli, o
învelim cu o existenﬂæ færæ substanﬂæ, care ne satisface, doar temporar,
nu permanent øi deplin. Se pare cæ putem avea doar “forme” de religie,
dacæ suntem “singuri” la conducere, øi poate, chiar færæ sæ ne dæm
seama, cæræm dupæ noi rædæcina problemei care ne-a adus în necaz
încæ de la început.
Spiritul înælﬂærii de sine poate sæ aparæ oricând – acasæ, la øcoalæ,
la serviciu øi chiar la bisericæ.
De ce facem ceea ce facem?
Era vremea alegerilor în bisericæ øi noii slujbaøi urmau sæ fie
nominalizaﬂi. L-am observat pe Chris fiind mai prietenos decât de
obicei cu membrii bisericii. Chris frecventeazæ biserica în mod regulat
øi ajutæ la clasa de studiu biblic de dimineaﬂæ. Îi place sæ se implice în
discuﬂiile cu subiect biblic øi este expert în a-i contrazice pe ceilalﬂi.
Modul în care discuta cu mine, în acea dimineaﬂæ, îmi oferea serioase
îndoieli cu privire la gândirea lui. Dupæ ce am schimbat obiønuitele
formalitæﬂi de politeﬂe, a venit mai aproape øi m-a întrebat pe un ton
confidenﬂial: “Jim, ai idee despre cum este condusæ biserica în acest
moment? Crezi cæ problemele noastre sunt ascultate?
“De ce întrebi?”
“Ei bine, vreau sæ øtii cæ simt o chemare spre o funcﬂie mai
importantæ în acest an – øi dacæ voi fi votat ca prezbiter, voi fi o voce
pentru membri. Dacæ ai vreo problemæ, vino la mine øi mæ voi strædui
ca ea sæ fie rezolvatæ corespunzætor.”
28

Problema

Chris pærea mai simpatic øi mai înﬂelegætor ca de obicei øi mæ întrebam:
“Oare Chris este potrivit, dupæ cerinﬂele lui Dumnezeu, pentru aceastæ
funcﬂie sau face asta numai pentru el?” Nu am aflat atunci, dar curând
dupæ aceea a fost ales ca prezbiter iar eu am ﬂinut minte promisiunea lui.
Dupæ ceva vreme, în timpul slujbei de la bisericæ, muzica specialæ
a zilei mæ neliniøtea. Øtiu cæ muzica este o problemæ sensibilæ øi când
te confrunﬂi cu ea, este ca øi cum ai scoate din særite sfinﬂii. În fine,
eram foarte îngrijorat când auzeam acelaøi stil de muzicæ în bisericæ,
care se poate auzi în cluburile de noapte. Nu cred cæ aceastæ muzicæ
este neutræ, din punct de vedere moral øi avem obligaﬂia sæ pæstræm
caracterul sacru al serviciilor de închinare. În timp ce cântæream situaﬂia,
am decis sæ-mi împærtæøesc punctul de vedere cu Chris.
Aøezându-ne deoparte, i-am prezentat pærerea mea. A fost interesat
la început, dar când a înﬂeles natura îngrijoræri mele, faﬂa i s-a întunecat.
M-a întrerupt brusc spunându-mi: “Uite, Jim, muzica despre care
vorbeøti a fost o adeværatæ binecuvântare pentru mine øi dacæ ﬂie nu îﬂi
place, poﬂi sæ vorbeøti cu cei care se ocupæ de muzicæ. Dar, te avertizez:
Sunt cam sensibili la critici!” Spunând asta, s-a întors øi a plecat.
Ce s-a întâmplat cu promisiunea pe care mi-a fæcut-o? Nimic. A
fost o simplæ promisiune din timpul campaniei. Se pare cæ funcﬂia lui
de la bisericæ era mai mult pentru el øi pentru propria imagine decât
pentru biserica lui sau pentru Dumnezeu. Urmase calea lui Lucifer –
stræduindu-se sæ fie pe primul loc? Mai mult ca sigur! Poate interesul
personal sæ motiveze slujbele øi îndatoririle noastre din bisericæ? Mæ
tem cæ da. De fapt, a trebuit sæ mæ læmuresc din propria experienﬂæ.
A fi “cineva”
Dupæ ce m-am alæturat unei biserici protestante, am devenit foarte
zelos pentru adeværul pe care îl aflasem. În biroul meu, am pus un raft
cu diferite studii biblice. Când cineva pleca din birou, îl invitam sæ se
uite peste acele subiecte øi sæ aleagæ ceea ce îl intereseazæ. Unii clienﬂi
au fost foarte interesaﬂi øi s-au întors sæ-mi punæ întrebæri. Apoi m-am
oferit sæ merg în casele lor, seara, øi sæ le ræspund la întrebæri
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folosindu-mæ de Biblia mea øi de concordanﬂæ. Am organizat øi un
studiu sæptæmânal al Bibliei.
Curând au început sæ se facæ botezuri în biserica localæ. Cam la
aproximativ øase luni, un nou cuplu se boteza. Asta a durat mai mult
de trei ani. Biserica era impresionatæ. “Jim Hohnberger este un om
foarte spiritual!” au remarcat.
Dar în timp s-a ivit o nouæ problemæ. Mulﬂi dintre “convertiﬂii
mei” au început sæ aibæ probleme øi mai devreme sau mai târziu au
încetat sæ mai frecventeze biserica. Nu puteam sæ-mi dau seama ce se
întâmpla. Acum øtiu – dar atunci nu øtiam. Dupæ cum scrie în Romani
10:2,3 aveam “o râvnæ pentru Dumnezeu, dar færæ pricepere”. Eu nu
am cæutat “neprihænirea pe care o dæ Domnul”ci le-am prezentat
neprihænirea mea. Aceastæ neprihænire i-a convertit pe oameni øi faptele
mele de credinﬂæ i-au adus în bisericæ. Le-am oferit ce aveam. Dar ceea
ce aveam era o credinﬂæ deficitaræ. Acum, când privesc în urmæ, îmi
dau seama cæ tot ceea ce am fæcut a fost mai mult pentru mine øi
pentru bisericæ decât pentru ei øi Dumnezeu.
Motivul evanghelizærilor noastre trebuie sæ fie foarte important.
Suntem interesaﬂi de alﬂii pentru cæ suntem îngrijoraﬂi de soarta lor? Sau
suntem interesaﬂi de ei doar pentru noi ca sæ ne læudæm cu niøte realizæri?
A trebuit sæ fac niøte introspecﬂii serioase în vederea acestei întrebæri.
Astæzi, din câte øtiu, doar o singuræ persoanæ care participa la
studiile nostre biblice mai este prezentæ în bisericæ. Nu ceea ce le-am
spus a fost greøit, ci faptul cæ acﬂiunea mea nu L-a avut în centru pe
Dumnezeu øi dragostea Sa.
Atunci care au fost motivaﬂiile mele adeværate, pentru ceea ce am
fæcut? O spun sincer: voiam sæ fiu o persoanæ importantæ. Am avut o
copilærie nefericitæ, am crescut simﬂindu-mæ marginalizat – øi nu era
deloc confortabil. Intuitiv m-am gândit cæ “fiind cineva” aø scæpa de
acel sentiment de frustrare care mi-a umbrit zilele petrecute la øcoalæ.
Øi evanghelizarea am fæcut-o tot din dorinﬂa de a mæ afirma.
Nu sunt singurul care a avut aceastæ experienﬂæ. Am væzut în câteva
holuri de biserici, pe pereﬂi, plæci de marmuræ pe care erau gravate, cu
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mândrie, realizæri privind câøtigarea de suflete. Spuneﬂi-mi, cum v-aﬂi
simﬂi dacæ aﬂi fi invitaﬂi la un curs de gætit sau la o dezbatere despre
profeﬂie øi aﬂi vedea aceste tipuri de plæci pe perete? Nu øtiu cum gândiﬂi
voi, dar eu m-aø întreba dacæ oamenii care m-au invitat au fost cu
adeværat interesaﬂi sæ mæ ajute sau sæ vâneze trofee. Cæutæm cu adeværat
sæ-i ajutæm pe oameni færæ vreun interes anume?
Este un lucru cam greu de îndeplinit! Multora dintre noi nu le
place aceastæ întrebare directæ: “De ce fac ceea ce fac?” Preferæm sæ
acﬂionæm færæ sæ ne analizæm în mod serios motivaﬂiile. Cercetând în
mod sincer inimile noastre am putea primi un ræspuns incomod øi, fie
nu øtim ce sæ facem cu el, fie nu vrem sæ avem de-a face cu el. Acesta
poate provoca sentimente de vinovæﬂie sau ruøine. Væ rog sæ nu mæ
înﬂelegeﬂi greøit. Acest tip de introspecﬂie nu are ca scop sæ arunce o
povaræ de vinæ asupra voastræ sau a mea. Are rolul de a ne face cunoscut
adeværatul motiv pentru care rætæcim în diferite labirinturi øi ne învârtim
în jurul cozii.
Cheia problemei
Øi tânærul bogat simﬂea acea goliciune. Era conøtiincios în datoriile
lui religioase, dar avea un sentiment sâcâitor cæ ceva îi lipsea. Când
Isus a subliniat importanﬂa pæzirii poruncilor lui Dumnezeu, el a putut
ræspunde cu sinceritate cæ le-a pæzit încæ din copilærie. Acest tânær nu
credea cæ îi lipsea ceva, øi totuøi… Ce putea fi? El, ca mulﬂi dintre noi,
era convins cæ trebuia sæ aibæ un rucsac cu prioritæﬂi. Pare aøa corect,
aøa de justificabil, astfel încât, o parte din noi nici nu øtim cæ nu e
normal sæ aparﬂinæ spatelui nostru. Dar Dumnezeu, care le øtie pe
toate, vine øi pune degetul lui pe ranæ, acolo, la rædæcina problemei.
De aceea Isus i-a spus tânærului bogat: “Îﬂi lipseøte un lucru: Du-te de
vinde tot ce ai, dæ la særaci øi vei avea o comoaræ în cer. Apoi, vino,
ia-ﬂi crucea øi urmeazæ-mæ.”2 Bogæﬂia nu este ceva ræu în sine.
Dumnezeu i-a binecuvântat atât pe Avraam cât øi pe Iov cu multe
bogæﬂii. Dar aici era o problemæ mai mare în joc. Isus øtia cæ acest
2

Marcu 10:21
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tânær era dependent de avuﬂiile sale. Egoismul conducea motivaﬂiile
sale interioare – øi este deja cunoscut faptul cæ egoismul reprezintæ
încercarea noastræ de a træi viaﬂa dupæ cum vrem, de a controla pe
fiecare øi orice lucru din jurul nostru în scopul binelui nostru.
Isus i-a oferit acelui tânær ieøirea din labirintul lumii acesteia, liber,
færæ rucsac. El a spus: “Dæ-ﬂi jos rucsacul cu prioritæﬂi. Eu mæ voi îngriji
de tine.” Din nefericire, ca mulﬂi din zilele noastre, acel tânær nu a
preﬂuit valoarea a ceea ce i se oferea. Aøa cum eu nu puteam renunﬂa la
rucsacul pe care-l cæram atunci, pe munte, øi mi se pærea cæ schimbarea,
de la siguranﬂæ øi confort la libertatea adeværatæ, are un preﬂ prea mare,
tot aøa øi tânærul s-a întors trist în labirintul lui, lipindu-se puternic de
rucsacul sæu cu prioritæﬂi.
Scriptura nu ne spune ce s-a întâmplat cu acel tânær mai departe,
dar pot sæ ghicesc, deoarece am participat la astfel de situaﬂii în generaﬂia
mea, de foarte multe ori.
Allen a fost un prieten bun de-al meu. Era genial în afacerile cu
sanatorii private. Adicæ, era expert când venea vorba de dezvoltarea
afacerii în acest domeniu, pe termen lung. Începuse ca administrator
la un sanatoriu øi, în cele din urmæ, a reuøit sæ devinæ proprietarul
sanatoriului. Apoi a început extinderea afacerilor sale, construind un
lanﬂ de sanatorii în câteva state.
Nu aø putea spune cæ Allen era un om foarte religios. Venea la
bisericæ mai mult la Paøte, la Cræciun øi la nunﬂile pe care nu putea sæ
le evite. Cu toate acestea, era foarte activ în conducerea bisericii – avea
o poziﬂie pe care reuøea sæ o pæstreze cu ajutorul donaﬂiilor substanﬂiale
pe care le fæcea. Îi plæcea acea poziﬂie de influenﬂæ deoarece simﬂea cæ
asta îl fæcea deosebit. Când vreo persoanæ sau companie aveau vreo
problemæ, îi plæcea sæ saræ în ajutorul lor. Îi plæcea sæ rezolve situaﬂiile
grele.
Peste ani, când am vorbit cu el, îmi spunea despre orele færæ numær
pe care le dedica dezvoltærii afacerii øi mæririi influenﬂei. Muncea de
dimineaﬂa devreme øi pânæ seara târziu. L-am întrebat cum îi afecteazæ
munca asta sænætatea, cæsnicia øi copiii. Desigur, când eøti tânær, crezi
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cæ eøti invincibil øi tinzi sæ nu te gândeøti la sænætate prea mult. “Jim,
nu øtiu ce se întâmplæ cu Edith. Adicæ, lucrez atâtea ore ca sæ o fac
fericitæ.”
“Chiar aøa, Allen? Crezi cæ asta o face fericitæ?”
“Ei bine, ar trebui. Are parte de toﬂi banii de care are nevoie. I-am
construit o casæ mare øi superbæ, anul trecut, pe proprietatea de la lac
øi am mobilat-o cu tot ce a vrut ea. Øi-a luat o maøinæ sport nouæ,
poartæ haine deosebite, øi are o menajeræ în casæ. Are numai timp liber.
De ce se plânge tot timpul? Øi copiii… mæ înnebunesc! ‘Tati, Tati! Te
joci cu mine? Îmi citeøti o povestire? Mergem cu bicicleta?’ De ce nu
pot fi mulﬂumiﬂi? Au cele mai noi jucærii øi tot felul de lucruri pe care
le poate avea un copil. Îﬂi spun Jim, decât sæ o aud pe soﬂia mea øi pe
copii plângându-se, mai degrabæ aø munci.”
“Dar, Allen, s-a cæsætorit Edith cu tine pentru bani? Vreau sæ
spun cæ nu erai bogat când v-aﬂi cæsætorit, nu-i aøa? Poate nu vrea atât
de mult aceste lucruri cât te vrea pe tine. Øi copiii tæi – ei cresc repede.
Ei au nevoie de prezenﬂa ta mult mai mult decât de lucrurile pe care
le-ai cumpærat pentru ei. Ce ai sacrifica pentru toate aceste avuﬂii øi
reuøite pe care le acumulezi?”
Am vorbit pe larg, øi Allen putea sæ observe cæ prosperitatea lui îi
jefuia adeværata comoaræ a vieﬂii. Dar, la fel ca tânærul bogat, nu putea
sæ facæ efortul de a renunﬂa øi de a-øi reface viaﬂa.
Între timp, activele sale au ajuns la peste 35 de milioane de dolari.
Din pæcate el s-a îndatorat, bazat pe o previziune foarte optimistæ despre
mersul economiei, dar când aceasta a intrat în declin, s-a trezit cu
multe probleme. Odatæ cu cæderea economiei, activele sale au scæzut,
datoriile lui au devenit insolvabile øi a dat faliment.
Soﬂia lui a fost pe punctul de a divorﬂa de el; copiii lui, acum
adolescenﬂi, n-au mai vrut sæ aibæ nimic de-a face cu el, în afaræ de
bani; doctorul lui l-a avertizat serios cu privire la condiﬂia inimi sale.
Lovit din toate pærﬂile øi-a pierdut øi interesul pentru afaceri. Dar Allen
nu s-a confruntat numai cu falimentul financiar, ci øi cu cel spiritual,
psihic øi cu dezastrul relaﬂional.
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Acest rucsac cu prioritæﬂi, în cele din urmæ ne copleøeøte. În loc sæ
ne susﬂinæ, ne doboaræ – sau în cel mai bun caz, ne dezamægeøte când
avem nevoie de el cel mai mult.
Haideﬂi sæ fim sinceri øi sæ ne punem niøte întrebæri dificile. Care
este motivaﬂia noastræ în afaceri? De ce ﬂinem comitete la bisericæ? De
ce predicæm? Ce ne mânæ atunci când dorim sæ ne gæsim un partener,
sæ ne cæsætorim sau sæ devenim pærinﬂi? Care este motivaﬂia noastræ
când ne educæm copiii (sau când evitæm sæ-i disciplinæm)? O facem
pentru binele lor pe termen lung sau pentru uøurarea noastræ pe termen
scurt? Vrem ca ei sæ aparæ ca niøte soldaﬂi buni toﬂi mergând în formaﬂie,
astfel încât sæ ne creæm o imagine bunæ? Sau poate vrem doar sæ scæpæm
de ei. Ce se aflæ cu adeværat în inimile noastre, legat de ei?
Ce ne conduce sæ excelæm în atletism sau muzicæ? Fiind o femeie
tânæræ, secretara mea visa sæ devinæ o pianistæ care sæ dea concerte.
Avea o adeværatæ pasiune pentru muzicæ, dar, în spatele acelei pasiuni
se afla simﬂæmântul de împlinire øi de popularitate ce i-ar fi dat
valoare, înlocuind astfel relaﬂiile ei destræmate. Visul ei nu era unul
ræu – dar motivaﬂia ce stætea în spatele acelui vis reprezenta rucsacul
cu prioritæﬂi. Ce ne alimenteazæ visele? De ce depinzi, în ce
investeøti, ce îﬂi clædeøte viaﬂa?
A fi “la curent”
Tocmai coboram de la amvon dupæ una dintre întâlniri, când
Bill se apropie de mine øi-mi spuse: “Jim, trebuie sæ vorbim”. “Zilele
trecute, soﬂia m-a ameninﬂat cæ îmi distruge computerul cu ciocanul.”
“Serios? De ce?”
“N-am nicio idee! Doar îmi verificam mesageria øi urmæream
titlurile mai importante ale presei. În firma unde lucrez, trebuie sæ fii
la curent cu toate øtirile altfel eøti considerat un înapoiat.”
Bill era un fel de “tocilar”. Purta ochelari cu ramæ groasæ, avea un
pix dupæ ureche, øi era cam græsuﬂ. Am observat cæ Biblia lui avea
colﬂurile îndoite, era uzatæ, øi era îndesatæ cu fiﬂuici.
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Fusese o zi lungæ la serviciu. Bill stætea în camera de zi la computer
verificându-øi mesageria øi urmærind øtirile. Jerry, colegul de birou care
era tot timpul în atenﬂia lui pærea cæ øtie mereu tot ce se întâmplæ – fie
cæ era vorba despre conferinﬂa politicæ a unui preøedinte stræin sau
despre vreun eveniment sportiv. Chiar îl deranjau toate cunoøtinﬂele
lui Jerry – dar în acelaøi timp voia sa fie øi el “la curent”.
Urmærea titlurile øi accesa øtirile ce pæreau cele mai neobiønuite
sau semnificative. Era foarte absorbit. Târziu øi-a dat seama cæ fiica lui
de cinci ani stætea lângæ el trægându-l de mânecæ.
Ridicæ o clipæ ochii de pe monitor: “Tati, spuse fetiﬂa, am îmbræcat
toate pæpuøile pentru culcare øi am nevoie de un tætic ca sæ le înveleascæ.
Vrei sæ te joci cu mine? Doar puﬂin?”
Bill se încruntæ øi oftæ adânc. “Becky dragæ, nu vezi cæ tati este
ocupat? Zi øi tu cæ eøti mæmica øi înveleøte-ﬂi pæpuøile.”
Dacæ Bill ar fi fost atent, ar fi observat lacrimile din ochiøorii
micuﬂei care mai zæbovea un moment, sperând ca tati sæ se ræzgândeascæ.
Dar Bill era prea ocupat încercând sæ se lupte cu ultimul proiect al
unui program naﬂional de îngrijire a sænætæﬂii. Era ceva important!
Fiul lui, în vârstæ de opt ani, habar nu avea de asta când a intrat
aprins prin uøa din spate. “Hei tatæ, vino repede! Un øoim cu coadæ
roøie zboaræ aproape, deasupra curﬂii din spate. Blackie este afaræ øi
cred cæ øoimul o urmæreøte. Vino repede!”
“Ce?” mormæi Bill. În momentul acela se mutase pe site-ul NFL
(National Football League) øi se uita printre ultimele statistici sæ vadæ
cine avea cele mai mari øanse sæ ajungæ în Super Bowl. “Stai liniøtit
Jimmy. Blackie este o pisicæ deøteaptæ øi se va descurca.”
“Dar tatæ – øi dacæ nu se va descurca? Te rog, vinoo!” Blackie era
o pisicæ mai bætrânæ dar foarte iubitæ, alæturi de care crescuse Jimmy.
Întorcându-se spre el, Bill se ræsti: “Uite Jimmy. Tocmai am ceva
important de rezolvat. Nu-ﬂi face griji. Vin mai târziu. Las-o pe Blackie,
e pisicæ, se descurcæ ea!”
Ochii mari øi albaøtrii ai lui Jimmy s-au umplut de lacrimi, s-a
întors øi a alergat pe uøæ, ca sæ o salveze cumva, pe Blackie. Bill nici n-a
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bægat de seamæ când a plecat bæiatul, era prea cufundat în lumea
fundaøilor øi atacanﬂilor.
Se fæcuse târziu, Bill încæ stætea hipnotizat înaintea monitorului.
Zgomotul fæcut de soﬂia sa, spælând vasele, ajutându-i pe copii sæ se
spele øi învelindu-i în pat, era doar un zgomot de fundal.
Dupæ ce a culcat copiii, soﬂia lui a venit la el în camera de zi.
“Dragul meu, pot sæ vorbesc cu tine despre ceva la care m-am gândit
toatæ ziua?”
“Mai târziu, scumpa mea, mai târziu.”
Era prea absorbit… A fost, însæ, smuls din lumea lui virtualæ de
un gest disperat. Soﬂia lui, care de obicei era dræguﬂæ øi înﬂelegætoare,
stætea în picioare, lângæ el, cu mâna dreaptæ ridicatæ ameninﬂætor. În
mâna avea un ciocan! “Bill, m-am sæturat peste mæsuræ. Noapte dupæ
noapte, stai lipit de ecran. Când ai de gând sæ te întorci cu picioarele
pe pæmânt?”
Ce-l interesa pe Bill? A fi “la curent” înseamnæ chiar aøa mult? De
ce era aøa de important sæ nu paræ înapoiat la serviciu? Nu ar fi fost
normal ca preocupærile lui faﬂæ de cele religioase sæ-l ajute sæ-øi asculte
vocea conøtiinﬂei, în loc sæ-l facæ sæ fie aøa de dezordonat?
Un fals sentiment de apartenenﬂæ
Joan este o domniøoaræ ce pare cæ nu-i lipseøte nimic. Este
organizatæ, talentatæ, foarte îndemânaticæ, inteligentæ, sociabilæ, øi
spiritualæ. Mænâncæ ce trebuie, se îmbracæ atractiv øi modest, este
corectæ, grijulie, øi dræguﬂæ. Îøi iubeøte biserica øi se implicæ în împærﬂirea
de cærﬂi acelora care nu øi le pot procura. Este o persoanæ pe care nu
poﬂi sæ nu o simpatizezi. Când ne-am vizitat odatæ, mi-a povestit despre
un nou aspect din viaﬂa ei pe care îl gæsea de-a dreptul fascinant:
Facebook. Cam aøa se desfæøura o dimineaﬂa obiønuitæ din viaﬂa ei.
Se cuibærea în balansoarul ei preferat cu laptop-ul sæu øi aruncând
o privire la ceas, îøi spunea: “Mai stau un sfert de ora øi apoi trebuie sæ
încep exerciﬂiile fizice. Se pare cæ le-am cam ratat mult în ultimul timp
– mæ întreb dacæ mi-au mai ræmas ceva haine curate. Nu le-am mai
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spælat de mult. Cred cæ trebuie sæ aduc aspiratorul øi cârpa de praf øi sæ
fac curat în aceastæ dezordine într-una din aceste zile.”
Un gând puﬂin cicælitor îi øoptea în minte: “Ce-ar fi sæ începi
acum. Ai putea pune lucrurile în ordine în doar cincisprezece minute.
Facebook-ul poate aøtepta.” A cugetat un moment øi apoi øi-a deschis
laptop-ul. Doar voia sæ øtie ce se mai întâmplæ.
Primul lucru pe care l-a observat erau trei cereri de prietenie.
Le-a scanat imaginile øi numele. Doar unul dintre ei era o cunoøtinﬂæ
personalæ. Ceilalﬂi erau prietenii altor prieteni. Repede a confirmat
acceptarea prieteniei øi a zâmbit mulﬂumitæ. Cu aceøti indivizi lista
mea a depæøit peste 389 de prieteni! “E distractiv sæ væd câﬂi pot
colecﬂiona!” se gândea. Apoi a apæsat pe poza primului. S-a uitat pe
informaﬂiile lui øi i-a privit pozele. Apoi a observat lista prietenilor lui
într-o parte. “Mæ întreb ce prieteni au?” Parcurgând lista, o faﬂæ îi
atrase atenﬂia. Era Larry, fostul ei prieten. “Neisprævitul æsta,” se gândea,
“cu ce s-o mai fi ocupând?”. Sper cæ nu-i aøa de fericit. Ia sæ vad ce
informaﬂii mai pot sæ obﬂin despre el.” Dupæ ce a cercetat un pic, era
încântatæ sæ descopere cæ nu prea a dus-o bine în ultimul timp.
Zâmbind satisfæcutæ de ceea ce aflase, se întoarse la pagina ei øi
citi toate noile postæri, apæsând pe anumite legæturi øi trimiﬂând mesaje
scurte anumitor persoane. Totul o absorbea iar când s-a uitat la ceas
din nou, constatæ cæ trecuse o oræ øi un sfert. A særit în picioare. “O
nu, o sæ întârzii iar la serviciu. Cum de a trecut timpul aøa repede?
N-am fæcut nici exerciﬂii, nici curæﬂenie azi! Mâine cu asta o sæ încep!”
Poﬂi sæ relaﬂionezi cu Joan? Ea crede ca are 389 de prieteni – dar
oare chiar are? Dupæ ce am stat de vorbæ mai mult cu ea, øi-a dat
seama cæ doar câteva dintre acele “prietenii” erau cu adeværat reale.
Multe dintre ele erau prietenii false care-i dædeau un simﬂæmânt fals
de apartenenﬂæ. Este foarte simplu sæ eviﬂi riscurile unei adeværate
prietenii în lumea virtualæ. Se prezintæ doar aspectele pozitive
ascunzându-le pe cele pe care nu vor sæ le arate. Pe de altæ parte, alﬂii
pot afla multe lucruri despre tine færæ sæ depunæ un efort mare de a
relaﬂiona cu tine.
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Acum, nu mæ înﬂelegeﬂi greøit. Este un loc adecvat pentru
computere, e-mailuri, øi poate pentru reﬂele de socializare. Dar trebuie
sæ fim sinceri cu noi înøine cu privire la motivaﬂiile nostre în ceea ce
priveøte implicarea în aceste lucruri øi impactul pe care-l au asupra
noastræ. Le dominæm sau ne stæpânesc? Dacæ ne stæpânesc, nu sunt
cumva stæpânii noøtri? Nu ar trebui sæ avem doar un singur Stæpân?
Puterea jocului
Sally øi cu mine ne-am mutat în sælbæticia din nordul Montanei
cu peste douæzeci øi cinci de ani în urmæ øi træim la 80 de kilometri de
cea mai apropiatæ linie telefonicæ – aøa cæ suntem deconectaﬂi de la
reﬂea de multæ vreme. Încælzim øi gætim cu lemne, avem un frigider ce
funcﬂioneazæ cu propan, øi ne bazæm pe generatorul nostru cu gaz
lichefiat øi pe un numær de baterii pentru a suplimenta nevoia de
electricitate. Cu câﬂiva ani în urmæ, am investit într-un set de panouri
solare care suplimenteazæ producﬂia generatorului de curent.
Spre mulﬂumirea mea, din aprilie pânæ în octombrie, panourile
solare sunt capabile sæ asigure aproape 100% din nevoile energetice.
Din noiembrie pânæ în martie, lunile sunt înnorate iar soarele se aflæ
pe cer spre partea sudicæ, astfel panourile aduc doar 50% din necesar.
Bineînﬂeles, sistemul electric este problema mea cea mai importantæ øi
mereu caut sæ-l fac cât mai eficient. Cel mai mare consumator al
bateriilor noastre este maøina de spælat veche de douæzeci de ani, alæturi
de uscætor. Când am accesat raportul consumatorului, de curând, øi am
væzut articolele lor despre maøinile de spælat øi uscætoarele, atenﬂia mi-a
fost imediat captivatæ.
Din ceea ce am citit am aflat cæ maøinile cu încærcarea rufelor
frontalæ folosesc cu 70% mai puﬂinæ energie decât maøinile cu încærcarea
rufelor verticalæ. O da! Era o informaﬂie captivantæ pentru un pasionat
de economisire a energiei cum eram eu!
“Hei Sally, ia uitæ-te la asta!” I-am dat articolul lui Sally, care læsæ
maøina de cælcat jos øi îøi puse ochelari sæ arunce o privire. “Am putea
reduce consumul bateriilor noastre cu noua maøinæ de spælat. Plus cæ
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foloseøte între 26 øi 52 de litri de apæ caldæ în loc de 130-150 cât
foloseøte maøina noastræ. Mai mult – stoarce hainele la rotaﬂie dublæ
faﬂæ de a noastræ, aøa cæ hainele se usucæ mult mai repede – ceea ce
înseamnæ economie de energie. Ar fi minunat – mai ales iarna!”
Eram încântat de aceastæ ofertæ cu multiple avantaje! Sally va spæla
la o maøinæ nou-nouﬂæ øi vom economisi energie. Nu aveam nicio
îndoialæ cæ Sally nu va fi încântatæ! Am aøteptat neræbdætor ca faﬂa ei
sæ se lumineze – dar n-a fost aøa.
Ba mai mult, mi-a replicat scepticæ: “Am spælat rufe la maøinile
lui Matthew øi Angelei øi a lui Andrew øi a Sarahei øi nu sunt
impresionatæ de maøinile cu încærcare frontalæ. Folosesc doar puﬂinæ
apæ iar hainele nu ies aøa curate. Sæ fie curate este extrem de important
pentru mine. Dacæ ai putea sæ reglezi volumul de apæ, ar fi o opﬂiune
bunæ, dar din câte øtiu, nu se poate. În plus, hainele lor ies mult mai
øifonate, ceea ce necesitæ mai mult timp pentru cælcat. Ca sæ fiu sinceræ,
Jim, nu vreau o astfel de maøinæ de spælat în casa mea!”
M-am uitat la ea neîncrezætor. “Serios, dragæ? Cred cæ motivaﬂia
ta este cam exageratæ.”
“Vorbesc serios, Jim. Nu-mi plac acele maøini. Mai degrabæ aø
spæla la cea veche.” Vocea ei avea acel ton de “vezi-ﬂi de treabæ øi lasæ-mæ
în pace.” Mi-a înmânat articolul øi a continuat sæ calce. Discuﬂia s-a
încheiat brusc.
Ce se întâmpla cu Sally cea amabilæ? Îmi distrusese orice speranﬂæ.
Adicæ, Sally rar se împotriveøte aøa, iar când o face este greu sæ o convingi
iar eu øtiam mai bine cæ nu era cazul – cel puﬂin nu atunci. Eram
dezamægit. Aspiraﬂiile mele pentru un sistem mai eficient s-au micøorat.
Dar ideea mea a ræmas încæ vie. Mai îmi acordam timp.
Puﬂin timp dupæ aceasta, în timp ce eram într-o vizitæ la Matthew
øi la Angela, am observat cæ Angela venise cu o græmada de haine
proaspæt spælate în sufragerie pentru a le împæturi în timp ce noi
discutam. Era momentul oportun s-o întreb!”Angela, cum ﬂi se pare
maøina de spælat cu încærcare frontalæ?”
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“Oh, o iubesc! Am crescut cu o maøinæ cu încærcare verticalæ øi
acum cæ am aceastæ maøinæ, nu aø mai spæla sub nicio formæ la cea de
stil vechi. Maøina cu încærcare frontalæ este mai blândæ cu hainele. Nu
se mai uzeazæ aøa repede. De asemenea, este eficientæ pentru consumul
de energie – øi folosesc mai puﬂin detergent. Se economisesc bani din
mai multe puncte de vedere.”
“Maøinile astea curæﬂæ hainele la fel de bine ca øi celelalte mai
vechi, folosesc mai puﬂinæ apæ, nu-i aøa?” Mæ uitam cu coada ochiului
la Sally øi eram satisfæcut cæ ea asculta.
“Oh, cred cæ le spalæ chiar mai bine!” Angela spunea exact ce
voiam sæ aud. Era perfect.
Apoi Matthew interveni: “Tatæ, chiar dacæ aceste maøini nu
folosesc aøa de multæ apæ, spalæ mai bine deoarece maøina cu încærcare
frontalæ acﬂioneazæ diferit. Apa este forﬂatæ sæ intre în materialul hainelor
în timp ce într-o maøinæ cu încærcare verticalæ apa acﬂioneazæ doar le
suprafaﬂa materialului. S-a demonstrat øtiinﬂific. Neapærat trebuie sæ
væ luaﬂi una nouæ! Apropo! Cât de vechi sunt maøina voastræ de spælat
øi uscætorul, apropo? Aveﬂi dinozaurii æia de când e lumea, nu-i aøa?
Mama meritæ ceva nou!” Am zâmbit în sinea mea, dar Sally nu a zis
nimic.
La Andrew øi Sarah, am reuøit sæ deschid o conversaﬂie similaræ,
dar Sally nu a fost convinsæ. De fapt, în timp ce vorbeam pe drumul
spre casæ, ea a încercat sæ-mi demonstreze cæ lucrurile nu stau chiar
aøa: “Cum pot fi curæﬂate hainele mai bine cu 75% mai puﬂinæ apæ?
Dacæ hainele sunt mai murdare, este necesaræ mai multæ apæ pentru a
le curæﬂa, cu cât e mai puﬂinæ apæ cu atât hainele ies mai murdare.
Maøina mea se învârteøte cu putere în timp ce maøina lor învârteøte
hainele cu blândeﬂe. Nu cred cæ hainele lor sunt mai curate. Hainele
mele albe sunt mai albe decât ale lor. Ochii mei îmi spun adeværul.
Nu sunt convinsæ de ce spun ei. Vreau sæ folosesc mai multæ apæ decât
îﬂi permit acele maøini – mai ales cæ apa noastræ provine de la un izvor
øi este gratis øi din beløug!”
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Acum nu eram numai dezamægit, eram øi iritat. O tentæ de
autocompætimire adæugatæ iritaﬂiei mele øi un øir de gânduri începeau
sæ se învârteascæ în capul meu.”Toate informaﬂiile logice provenite de
la cinci persoane pe care le iubeøte sunt în favoarea ei øi ea nu le vede.
Poate ca nu vrea sæ le vadæ. Pun pariu cæ face prospecﬂiuni, dar nu are
nicio logicæ! Ei bine, poate este de modæ veche øi nu vrea sæ înveﬂe sæ
foloseascæ o maøinæ modernæ. Mai mult, are 60 de ani acum. Cred cæ
pânæ la urmæ, problema ei este cæ seamænæ cu mama ei care este
împotriva tuturor lucrurilor noi. De ce nu poate sæ gândeascæ asta
logic? Este încæpæﬂânatæ – æsta cred cæ este singurul motiv din cauza
cæruia nu vrea sæ accepte schimbarea. Raﬂionamentul ei nu
funcﬂioneazæ!”
Mergeam cu mâinile strânse puternic de volan øi cu fælcile
încleøtate. Mæ rodea îngrozitor stomacul øi simﬂeam cum îmi creøtea
presiunea sângelui. N-am îndræznit sæ-i spun ce gândesc, am preferat
sæ tac. Mæ gândeam cât de urâtæ era situaﬂia øi cât de stupid se comporta
soﬂia mea. “La ea este problema! Dacæ ar fi avut vreo logicæ refuzul ei,
poate nu m-aø fi simﬂit aøa.”
Aﬂi fost în situaﬂia asta? Fiecare dintre noi experimenteazæ
momente când gânduri, sentimente øi træiri negative influenﬂeazæ
percepﬂia noastræ despre realitate. Furie, depresie, resentimente, uræ,
gelozie sau anxietate, toate reacﬂii foarte normale atunci când viaﬂa nu
ne oferæ ceea ce aøteptæm – sau, ca sæ devin mai personal, când persoana
cu care ai de a face nu se comportæ aøa cum vrei tu!
Acele gânduri øi simﬂæminte negative nu ne cer permisiunea de a
intra în mintea noastræ, ele pur øi simplu dau buzna cerându-ne
ascultare. Ne îndeamnæ sæ criticæm øi sæ ne enervæm pe oricine ne
împiedicæ sæ rezolvæm problema cum vrem noi. Ne conving cæ, dacæ
putem sæ ne schimbæm partenerul, prietenul, pe noi înøine, serviciul
sau dacæ schimbæm vremea, problema va fi rezolvatæ. Apoi tot ele ne
spun cæ sunt indispensabile pentru a face schimbarea, nu putem sæ le
le înlæturæm pânæ când situaﬂia nu se schimbæ.
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Nu mæ înﬂelegeﬂi greøit. Dumnezeu ne-a înzestrat cu abilitatea de
a experimenta un întreg caleidoscop de emoﬂii – øi pozitive øi negative
– din motive bune de sænætate. Experimentând emoﬂia, aceasta nu
reprezintæ o problemæ. Problema apare când ne læsæm emoﬂiile sæ ne
influenﬂeze raﬂiunea, sæ ne conducæ vieﬂile, sæ ne dicteze deciziile øi sæ
ne determine destinele. Când ele ajung sæ ne conducæ, devin o parte a
bagajului nostru de prioritæﬂi, dar niciodatæ aceasta nu-øi respectæ
promisiunile.
Poate cæ nu te lupﬂi cu decizii privind maøini de spælat sau
uscætoare. Dar te lupﬂi cu peste o mie de alte subiecte:
-Cæsætoria
-Cumpærarea unei case noi
-Naøterea unui copil
-Achiziﬂionarea unui animal de companie
-Alegerea unei ocupaﬂii
-Aranjarea pærului
-Muzicæ
-Divertisment
-Internet
-Bârfe sociale
-Sporturi
-Probleme bisericeøti
-Øi lista poate continua
Acum am putea sæ ne întrebæm: suntem noi cu adeværat oameni
ai adeværului? Încheiem cu adeværat lucrarea? Sigur, plætim zecimea øi
darurile, suntem implicaﬂi øi în evanghelizare øi lucrarea misionaræ,
aparﬂinem bisericii adeværate øi ne-am îndreptat stilul de viaﬂæ. Dar
cine ne conduce? Cine se aflæ la cârmæ? Asta este întrebarea realæ! Eu
conduc, sau L-am desemnat pe Hristos?
Aceasta este problema cu care toﬂi ne confruntæm dacæ vrem sæ
gæsim o cale de scæpare din labirintul gol al religiei, al lumii, sau al
sinelui. Cine este la cârmæ?
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Cei mai mulﬂi evitæm aceastæ întrebare, dar unii dintre noi ajung
în final într-un punct în care recunosc cæ sunt captivii propriilor gânduri
rele øi recunosc neputinﬂa de a se elibera. Apoi suntem dispuøi sæ cæutæm
un ræspuns – øi ræspunsul la aceastæ întrebare nu se aflæ la noi. Se
gæseøte în “Evanghelia simplæ”.
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Ce se aflæ în rucsacul tæu cu prioritæﬂi? Aprobarea celorlaﬂi?
Interesul de sine sau importanﬂa de sine?
2. Care sunt adeværatele motivaﬂii pentru ceea ce faci? Acﬂionezi
pentru onoarea øi gloria lui Dumnezeu sau pentru tine?
3. Emoﬂiile îﬂi dominæ raﬂiunea, îﬂi conduc viaﬂa, øi îﬂi dicteazæ
destinul?Funcﬂioneazæ principiul de a ieøi pe geam când emoﬂiile dau
buzna pe uøæ?
4. Ce te conduce cu adeværat? Interesul personal sau ceea ce este
bine pentru ceilalﬂi?
5. Cine se aflæ la conducerea vieﬂii tale? Tu sau Hristos?
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CAPITOLUL 3

Evanghelia simplæ
“Cæci în El avem viaﬂa, miøcarea øi fiinﬂa.”
Faptele Apostolilor 17:28

Una din cele mai dificile sarcini din viaﬂa mea a fost sæ îndepærtez
scoarﬂa religiei “de lemn” pentru a descoperi Evanghelia care schimbæ
viaﬂa. A fost o cælætorie cu urcuøuri øi coborâøuri, hârtoape øi gropi, dar
toate acestea au cristalizat în inima mea siguranﬂa cæ toﬂi credincioøii
adeværaﬂi în Hristos, sus în cer sau jos pe pæmânt, au o singuræ credinﬂæ.1
Credinﬂa aceasta i-a caracterizat pe toﬂii oamenii adeværaﬂi ai lui
Dumnezeu de-a lungul secolelor: Avraam, David, Iov, Moise, Petru,
Pavel, Martin Luther, valdenzii øi o întreagæ serie de alte persoane care
au descoperit esenﬂa adeværatei religii. Din acestæ convingere profundæ,
mi-am format declaraﬂia mea personalæ despre credinﬂæ:
Creøtinismul este Hristos. 2 În Hristos nu existæ nicio
confesiune3 – doar sânge ræscumpærat,4 næscut din nou,5 condus
de Duhul,6 creøtini încrezætori în Biblie. 7 Prin urmare, crezul
meu este Biblia;8 împuternicirea mea este har;9 viaﬂa mea este
prin credinﬂæ;10 confesiunea mea este Hristos;11 mântuirea mea
este doar în Hristos. 12
1. Efeseni 4:4-6
2. 1Corinteni 2:2; Filipeni 1:21
3. Efeseni 4:4-6
4. Evrei 9:12-15
5. Ioan 3:3-8
6. Romani 8:1
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7. Isaia 8:20
8. Isaia 8:20
9. Ef. 2:8; 1 Cor. 15:10, 2 Petru 3:18
10. Romani 1:17
11. Efeseni 5:23; Matei 16:18
12. Fapte 4:12
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Aceasta este Evanghelia simplæ – neîmpodobitæ, ireductibilæ. Am
înﬂeles cæ Hristos øi numai Hristos este salvarea mea în orice moment
din orice oræ, din orice zi. Datoritæ Lui am primit viaﬂæ. Datoritæ Lui
am viaﬂa, miøcarea øi fiinﬂa. Vreau sæ fac parte din prima confesiune
religioasæ care este definitæ printr-o viaﬂæ de credinﬂæ în Hristos. Dar
pentru asta trebuie sæ înlætur toate gardurile, baricadele øi obstacolele
care ar putea sæ mæ împiedice sæ træiesc o astfel de viaﬂæ. Asta presupune
nu numai distracﬂiile acestei lumi, dar øi învæﬂæturile teologice greøite,
obiceiurile religioase, doctrinele, reformele, standardele øi profeﬂii care
sunt un înlocuitor al Salvatorului. Dupæ pærerea mea, orice lucru care
nu mæ ajutæ sæ progresez în experienﬂa zilnicæ alæturi de Hristos, nu
are nicio valoare.
Dumnezeu ne-a creat sæ fim legaﬂi de El, dar legætura s-a pierdut
când Adam øi Eva au mâncat fructul interzis. Hristos a venit sæ refacæ
aceastæ legæturæ – sæ ne reuneascæ cu El. El a fost næscut ca tine øi ca
mine, dar niciodatæ nu a træit în afara voinﬂei Tatælui Sæu. El ne invitæ:
“Vino, mergi alæturi de mine. Îﬂi voi dærui adeværata viaﬂæ!”
Evanghelia Maytag*
Sally împreunæ cu mine ne continuam drumul în liniøte. Nu
îndræzneam sæ vorbesc, deoarece øtiam cæ gândurile øi sentimentele
mele mergeau în direcﬂia greøitæ. Nu puteam sæ cred cæ, vreo altæ soﬂie
care s-ar fi aflat în locul ei, ar fi refuzat oferta unei maøini noi de spælat
øi a unui uscætor – dupæ toate dovezile pe care i le adusesem despre
avantajele acestora faﬂæ de cele vechi. “Este stupid,” mæ gândeam.
“Foloseøte logica dinozaurilor.” Eram aproape hotærât sæ încep sæ-i
vorbesc agresiv în abordarea mea. “O voi face sæ renunﬂe la ideile ei.
Va trebui sæ recunoascæ cæ am dreptate. Asta este tot ce trebuie.”
Aceastæ problemæ este o grea încercare a credinﬂei mele. Este uøor
sæ-mi scriu declaraﬂia de credinﬂæ, pe coperta interioaræ a Bibliei mele,
când stau singur la biroul meu în orele de dimineaﬂa devreme. Este cu
totul altceva când logica øi sentimentele mele participæ la o campanie
* Maytag – companie americanæ care produce aparaturæ electrocasnicæ (nota trad.)
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susﬂinutæ pentru a deﬂine conducerea în familie. Aici însæ stau faﬂæ-n
faﬂæ cu Evanghelia simplæ. Trebuie sæ iau o decizie: Cine sau ce îl va
conduce pe Jim Hohnberger?
Acum gândiﬂi-væ împreunæ cu mine: ce s-ar întâmpla dacæ mi-aø
urma întocmai sentimentele mele tensionate? Øtiu din experienﬂæ – øi
presupun cæ øi voi øtiﬂi. Voi fi foarte despotic cu Sally øi-i voi spune –
færæ sæ-i mai cer pærerea – ce vom face. Cunoaøteﬂi vreo soﬂie cæreia îi
place sæ fie tratatæ astfel? Nici eu nu cunosc. Færæ Evanghelia simplæ,
Sally probabil ar fi ræspuns într-unul din douæ moduri. Probabil ar fi
adus argumente øi ar fi dezbætut problema asta sau s-ar fi retras într-o
tæcere adâncæ. În orice caz, pacea øi armonia din casa noastræ ar fi fost
distruse.
În aceastæ situaﬂie tensionatæ, poziﬂiile mele doctrinale, frecvenﬂa
la bisericæ, dieta vegetarianæ nu valoreazæ nimic bun deoarece: “Dacæ
aveﬂi în inima voastræ pizmæ amaræ øi un duh de ceartæ… Înﬂelepciunea
aceasta nu vine de sus, ci este pæmânteascæ, fireascæ dræceascæ.”13 Toate
cunoøtinﬂele mele teoretice despre adevær nu sunt suficiente pentru a
mæ salva de la dezastru produs de conducerea proprie a vieﬂii. Am
nevoie de un Salvator – cineva din afara mea care poate sæ-mi arate
calea de ieøire!
În toate labirinturile prin care am rætæcit, nimeni nu m-a învæﬂat
cât de personal este Hristos. El a fost mereu o idee abstractæ care træieøte
departe în cer øi domneøte peste tot universul într-o manieræ austeræ øi
dictatorialæ. Totuøi esenﬂa Evangheliei simple øi adeværate este faptul
cæ “Cel Prea Înalt, a cærui locuinﬂæ este veønicæ øi al cærui Nume este
sfânt”, locuieøte nu numai “în locuri înalte øi în sfinﬂenie; dar sunt cu
omul zdrobit øi smerit, ca sæ înviorez duhurile smerite, øi sæ îmbærbætez
inimile zdrobite”. 14 Vorbeøte cu seriozitate când spune: “Nicidecum
n-am sæ te las, cu nici un chip nu te voi pæræsi.”15 Øi El nu glumeøte
13. Iacov 3:14,15
14. Isaia 57:15
15. Evrei 13:5
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când promite: “Te voi învæﬂa, øi-ﬂi voi aræta calea pe care trebuie s-o
urmezi; voi avea privirea îndreptatæ asupra ta.”16
Când am nevoie cel mai mult de El? Mereu – chiar øi atunci când
sunt singur cu soﬂia mea, vorbind despre maøini de spælat øi uscætoare.
Sunteﬂi de acord cu mine?
Obiønuiam sæ reacﬂionez imediat conform træirilor mele – vreau
sæ spun cæ nicio nanosecundæ nu trecea de când începeam sæ fierb în
interior øi ce urma dupæ. Dar Dumnezeu a lucrat cu mine de-a lungul
anilor învæﬂându-mæ cæ am de ales. Nu trebuie sæ fiu prizonierul
obiønuinﬂelor mele distructive.
Cea mai eficace rugæciune pe care am învæﬂat sæ o folosesc în
astfel de situaﬂii este simplæ: “Doamne, ce vrei sæ fac?”17
“Jim, ’Ræmâi în Mine, øi Eu voi ræmâne în tine. Dupæ cum mlædiﬂa
nu poate aduce roadæ de la sine, dacæ nu ræmâne în viﬂæ, nici tu nu poﬂi,
numai dacæ ræmâi în Mine. ’ Jim, lasæ-Mæ sæ-ﬂi simplific gândurile øi
emoﬂiile øi astfel rodul Duhului sæ aparæ.”18
Galateni 5 evidenﬂiazæ nouæ roade care vor fi observate în vieﬂile
noastre când Dumnezeu se aflæ la conducere. Primele trei – dragostea,
bucuria, øi pacea – privesc atitudinea noastræ faﬂæ de Dumnezeu. Când
intræm în pace cu El, dragostea øi bucuria Lui sunt øi ale noastre.
Urmætoarele trei roade – îndelunga ræbdare, bunætatea øi facerea de
bine – au de-a face cu relaﬂiile noastre sociale. Cum ne comportæm cu
cei care ne pun ræbdarea la încercare cel mai mult? Care este atitudinea
noastræ øi modul de abordare faﬂæ de ei? Trebuie sæ ne amintim cum
Isus spunea cæ nu va frânge o trestie ruptæ, øi nici nu va stinge un fitil
care fumegæ.19 Al treilea set de roade – credincioøia, blândeﬂea øi
înfrânarea poftelor – descriu principiile care ne conduc raﬂiunea.
Indiferent de acﬂiunile sau de percepﬂiile altora, noi trebuie sæ acﬂionæm
în limita credincioøiei, blândeﬂii øi înfrânærii poftelor.
16. Psalmi 32:8
17. Fapte 9:6
18. Ioan 15:1-5
19. Matei 12:20
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Principiile Cuvântului lui Dumnezeu traseazæ calea Lui øi Duhul
Sæu lucreazæ cu mine ca sæ-mi arate cum sæ merg pe aceastæ cale în
mod practic. Dumnezeu promite: “Urechile tale vor auzi dupæ tine
glasul care va zice: ‘Iatæ drumul, mergeﬂi pe el!’”20 Niciodatæ nu
L-am auzit pe Dumnezeu vorbindu-mi în mod auzibil. Dar îmi
vorbeøte mereu prin intermediul conøtiinﬂei mele – øi la fel îﬂi
vorbeøte øi ﬂie.
“Jim, elibereazæ strânsoarea volanului… Asta e. Acum respiræ
adânc øi lasæ tensiunea sæ treacæ… E mai bine? Gândeøte-te acum la
timpul plæcut petrecut cu familia ta… Bine. Acum îndreaptæ-ﬂi
privirea cætre Sally øi zâmbeøte-i! Atinge-i mâna øi lasæ aceastæ
problemæ sæ treacæ.”
Sæ renunﬂ, nu e deloc uøor. Este dureros sæ-mi abandonez propriile
gânduri. Este ceva în fiecare dintre noi care rezistæ acestui proces – øi
Dumnezeu nu ne impune niciodatæ. Dar trebuie sæ i ne supunem
dacæ vrem sæ ne bucuræm de beneficiile noii vieﬂi care ne inundæ øi
produc în noi delicioasele roade ale Duhului Sfânt.
Am cooperat cu El øi am læsat aceastæ problemæ sæ disparæ. Am
spus “nu” firii øi “da” lui Dumnezeu – øi asta însemnând înlæturarea
dorinﬂei mele pentru economisirea energiei (care însemna mult pentru
mine) øi “dreptæﬂii“(care însemna øi mai mult!).
“Doamne”, mæ întrebam, “Va trebui sæ træim cu maøina asta veche
de spælat pânæ când vom muri?”
“Doar ai încredere în Mine, Jim. Ai încredere în Mine øi stai pe
calea pe care am trasat-o pentru tine.”
Runda a doua
Urmætoarea dimineaﬂæ, Dumnezeu a vorbit conøtiinﬂei mele.
Aceasta este partea realæ a harului Sæu în curs de desfæøurare.
“Jim, navigheazæ pe web site-ul ‘Raportul Consumatorului’ øi
uitæ-te la maøinile de spælat øi la uscætoare.” Aøa am fæcut.
20. Isaia 30:21
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În timp ce studiam pagina cu maøini de spælat øi uscætoare, am
întrebat: “Doamne, deja øtiu toate aceste lucruri. Ce vrei sæ fac cu
ele?”
Apoi, am observat o legæturæ care ducea la un videoclip care aræta
diferenﬂa de eficienﬂæ dintre maøina cu încærcare verticalæ øi cea frontalæ.
În mod øtiinﬂific, demonstrau cæ cea cu încærcare frontalæ curæﬂa mai
bine, era mai blândæ cu hainele, øi folosea mai puﬂinæ energie øi apæ
faﬂæ de maøina cu încærcare verticalæ. Minunat!
“Doamne, îmi permiﬂi sæ-i aræt øi lui Sally acest lucru?”
“Da, Jim. Doar fii atent sæ ræmâi pe calea credinﬂei, blândeﬂii øi a
înfrânærii de sine.”
Eram încântat. Toate speranﬂele mele pentru eficienﬂa energiei
ﬂâøneau spre o nouæ viaﬂæ. Acest videoclip era aøa de obiectiv, aøa de
øtiinﬂific, aøa de convingætor încât eram sigur cæ Sally va înﬂelege.
“Mulﬂumesc, Doamne! Eøti aøa de bun. Chiar mi-ai arætat drumul
spre rezolvarea acestei probleme!”
Dar Sally nu a fost impresionatæ! Cum vine asta! Dovada în
favoarea maøinii cu încærcare frontalæ era incontestabilæ! Am dreptate!
Øtiu cæ am dreptate! Cum de poate fi aøa de încæpæﬂânatæ! În timp ce
Sally stætea în spatele meu la computer, toate luptele interioare vechi
mæ inundau din nou ca o viituræ øi tentaﬂia era mai puternicæ ca
niciodatæ sæ ræbufnesc împotriva ei. Simﬂeam cum îmi creøte tensiunea
øi îmi zvâcnesc tâmplele!
Øtii despre ce vorbesc, nu-i aøa? Probabil ai trecut øi tu prin asta.
Poate nu cu Maytag (firma de maøini de spælat), dar cu alte probleme
care apasæ pe zona ta sensibilæ. Cum îﬂi influenﬂeazæ emoﬂiile raﬂiunea
atunci când ajungi la concluzia cæ tot tu ai dreptate? Te simﬂi ca øi
când convingi pe altcineva? (Poate ai o problemæ cu partenerul tæu,
eøti timid sau ai o slabæ imagine de sine? Ce faci? Renunﬂi în favoarea
altei persoanei pentru a evita un conflict?)
Evanghelia simplæ te lasæ sæ fii tu însuﬂi. Niciodatæ nu te forﬂeazæ
øi nu te obligæ. Experienﬂa “naøterii din nou” ﬂine cont mereu de
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Dumnezeu, de principiile Lui, øi de abordarea Lui. Problema de bazæ
nu se referæ la “cine are dreptate” ci, la cine doreøte sæ priveascæ dincolo
de propriile interese de dragul celorlalﬂi. Cine doreøte sæ spunæ:
“Doamne, ce vrei sæ fac?”21
Probleme apar în mod inevitabil în toate relaﬂiile. Aﬂi observat
acest lucru? Ne-ar plæcea sæ scæpæm de probleme (adicæ de modul diferit
de a gândi sau a acﬂiona al celorlalte persoane) øi sæ træim în armonie,
dar asta nu reprezintæ baza realæ a pæcii. Biblia spune: “Dacæ umblæm
în luminæ, dupæ cum El însuøi este în luminæ, avem pærtæøie unii cu
alﬂii.” 22 Când apar probleme, într-o relaﬂie, eøti preocupat sæ-l determini
pe celælalt sæ vadæ lucrurile aøa cum le vezi tu, sau te concentrezi sæ
mergi în luminæ alæturi de Dumnezeu?
Mæ întorc din nou la problema mea, mæ aflu în faﬂa computerului
øi tensiunea arterialæ creøte în fiecare secundæ. Trebuie sæ aleg sæ accept
Scripturile ca temelie de bazæ a vieﬂii mele, sæ merg cu Dumnezeu în
luminæ sau sæ-mi urmez propriile decizii? Voi ræmâne pe calea
“credincioøiei, blândeﬂii øi înfrânærii poftelor” sau voi susﬂine “dreptatea”
mea øi-mi voi convinge soﬂia iraﬂionalæ?
“Doamne, de ce m-ai îndemnat sæ-i aræt acest videoclip lui Sally
dacæ øtiai cæ acest lucru mæ va duce înapoi la acestæ dilemæ?”
“Este un antrenament bun pentru tine, Jim! Doar încrede-te în Mine
øi stai pe calea pe care ﬂi-am trasat-o.”
“Atunci ce ar trebui sæ fac, Doamne?”
“Doar uitæ-te la ea, zâmbeøte-i, øi mulﬂumeøte-i cæ s-a uitat la clip.”
“Asta-i tot, Doamne? Nu pot mæcar sæ o înﬂep puﬂin øi sæ-i spun
cæ este exact ca mama ei? Nu pot sæ-i explic din nou cât de primitivæ
este logica ei?”
“Nu eøti pe teren sigur în acest moment, Jim. Crede-mæ. Renunﬂæ.”
A trebuit sæ renunﬂ la “dreptæﬂile” øi la planurile mele încæ odatæ.
A trebuit sæ las la o parte mânia pe care o simﬂeam pentru ea, pentru cæ
nu apreciam corect situaﬂia. A trebuit sæ las deoparte “logica mea de
21. Fapte 9:6
22. 1Ioan 1:7
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avocat” øi gândurile negative cu privire la judecata ei. În scurt timp a
trebuit sæ-L las pe Dumnezeu sæ-mi cælæuzeascæ paøii în aceastæ situaﬂie.
A trebuit ca toate gândurile, emoﬂiile øi sentimentele venite de la mine,
sæ le las sæ moaræ, sæ mæ predau lui Dumnezeu øi sæ cred cæ El îmi va da
pacea indiferent de rezultat. Aceasta înseamnæ sæ mergi alæturi de
Dumnezeu în fiecare zi!
O alternativæ creativæ
Dupæ aproximativ o sæptæmânæ, ræsfoiam corespondenﬂa în timp
ce mæ întorceam de la cutia de scrisori. Un catalog de la magazinul
Vann’s Appliance îmi furæ privirea. Eram fascinat! Niciodatæ nu primim
de la Vann’s. Ghiciﬂi ce maøinæ de spælat øi uscætor erau de vânzare?
Toate visele mele cu privire la energie au reînviat. Mi-am recæpætat
pacea øi am pornit în trombæ pe uøa din spate, în bucætærie, unde Sally
pregætea prânzul.”Hei Sally! Priveøte ce am primit la cutia poøtalæ!”
ﬁineam reclama în faﬂa ei în timp ce ea tæia castraveﬂi cu
îndemânare. Færæ sæ rateze vreo miøcare, cu micul ei cuﬂit, aruncæ o
privire la reclamæ øi spuse: “Hm.”
“‘Hm’, este tot ce poﬂi sæ spui?” mæ gândeam în sinea mea. Dar
cu voce tare am spus: “Sally, uite maøina de spælat øi uscætorul despre
care am vorbit. Sunt de vânzare – øi niciodatæ nu primim reclame de la
Vann’s. Acesta ar putea fi Dumnezeu, zâmbindu-ne!”
Sally mi-a aruncat o privire pieziøæ øi a comentat sec: “Jim, chiar
dacæ sunt de vânzare, eu nu m-am ræzgândit. Mai de grabæ pæstrez
ceea ce îmi place deja.”
“Sally, ce soﬂie nu ar fi încântatæ de faptul cæ bærbatul ei vrea sæ îi
cumpere o maøinæ de spælat øi un uscætor nou-nouﬂe? De ce nu poﬂi fi
normalæ?”
Sally nu a ræspuns øi Dumnezeu mi-a vorbit inimii. “Jim, vrei sæ
continui pe aceastæ cale? Øtii unde duce.” M-am retras în biroul meu sæ
mæ rog øi sæ mæ reculeg.
Apoi o idee creativæ mi-a trecut prin minte. Am cochetat cu ea
pentru un moment apoi am îndepærtat-o. E stupid. Niciun comerciant
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întreg la minte nu ar face asta! Am început sæ mæ uit prin restul
corespondenﬂei. Dar ideea tot venea în mintea mea. “Doamne, Tu
eøti?” În final, ca un act de credinﬂæ, am sunat la magazinul de
electrocasnice.
“Bunæ ziua! Tocmai am primit reclama dumneavoastræ în cutia
poøtalæ øi mæ intereseazæ maøina de spælat cu încærcare frontalæ øi
uscætorul pe care le aveﬂi spre vânzare.”
“Da, cum putem sæ væ ajutæm?” Vânzætorul avea o voce plæcutæ
de profesionist.
“Ei bine, soﬂia mea nu este convinsæ cæ i-ar plæcea maøina cu
încærcare frontalæ la fel de mult ca cea cu încærcare verticalæ. Aøa cæ,
vreau sæ væ întreb, dacæ ar fi posibil, sæ o læsaﬂi sæ încerce maøina, cu
condiﬂia de a o returna dacæ nu e mulﬂumitæ.”
Iatæ – m-am eliberat de idee. Am cam tresærit în timp ce aøteptam
ræspunsul, dar am fost surprins.
“Sigur! V-o putem oferi 15 zile pentru testare. Dacæ soﬂiei
dumneavoastræ nu-i place, doar ne sunaﬂi øi venim sæ luæm maøina.”
“Ne veﬂi percepe o taxæ de înapoiere dacæ væ cerem o returnare?”
“Nu, domnule! Nu vor fi riscuri sau costuri dacæ soﬂia
dumneavoastræ nu este pe deplin mulﬂumitæ de maøinæ!”
Am mai pus niøte întrebæri øi am clarificat niøte detalii. Eram
încântat – din nou! Am coborât pe scæri sæ o caut pe Sally. Era afaræ øi
plivea florile de pe alee. În timp ce mæ apropiam de ea, mi-a zâmbit øi
mi-a zis: “Øtiu ce ai de gând sæ-mi spui – øi, da, aø dori sæ încerc.”
“De unde øtii?”
Îndreptându-øi privirea spre fereastra deschisæ a camerei mele de
lucru chiar deasupra noastræ, ea zâmbi: “Am auzit întreaga conversaﬂie.”
În sfârøit succes! Sally a câøtigat! Jim a câøtigat! Dumnezeu a
câøtigat! Cæsnicia noastræ a câøtigat – øi am træit fericiﬂi pânæ la adânci
bætrâneﬂi! Nu, nu era chiar aøa. Viaﬂa ne aøeazæ mereu în cale noi
obstacole de trecut.
Dumnezeu promite: “Nicidecum n-am sæ te las, cu niciun chip
nu te voi pæræsi”. “Øi noi putem sæ spunem cu curaj: “Domnul este
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ajutorul meu, nu mæ voi teme (când soﬂia mea nu vede lucrurile ca
mine).”23 Singurul lucru de care trebuie sæ ne temem este de a ne
desprinde din mâna lui Dumnezeu.
Dumnezeu a lucrat cu mine aøa cum a lucrat øi cu Daniel.
Bineînﬂeles, situaﬂia în care a fost Daniel la curtea lui Nebucadneﬂar a
fost mult mai cumplitæ decât a mea. La el era o problemæ de viaﬂæ øi de
moarte, pe când la mine era vorba de economisirea a câtorva waﬂi. Dar
Daniel a fæcut faﬂæ unei dileme delicate. Sæ mænânce hrana oferitæ
unui idol øi sæ se lepede de Dumnezeul pe care-L iubea – sau sæ refuze
sæ mænânce øi sæ fie executat. Douæ opﬂiuni – niciuna acceptabilæ pentru
un tânær cu aspiraﬂii nobile. Chiar dacæ atunci nu putea sæ vadæ drumul
de ieøire, când s-a rugat la Dumnezeu, Acesta i-a oferit o alternativæ
creativæ – øi a funcﬂionat! Daniel a câøtigat. Nebucadneﬂar a câøtigat.
Dumnezeu a câøtigat.
Cu câte probleme ne confruntæm, ce par sæ nu aibæ rezolværi
conform aøteptærilor noastre? Nu putem sæ vedem un alt drum. Dar
Dumnezeu poate. El poate vedea uøi când noi vedem doar înfundæturi.
Aceasta este Evanghelia simplæ – Dumnezeu la lucru în viaﬂa mea prin
intermediul Cuvântului Sæu, Harului Sæu, øi Adeværului Sæu. În timp
ce cooperæm cu lucrarea Lui, “în El avem viaﬂa, miøcarea øi fiinﬂa!”24
Acum când ai Evanghelia simplæ øi funcﬂioneazæ ca o regulæ de
bazæ în viaﬂa ta, este nevoie s-o îmbraci cu haine pe mæsura ei. Noi
avem nevoie de haine? Bineînﬂeles! Nu ieøim din casæ færæ ele! Dar
hainele nu ne aparﬂin. În acelaøi sens, Evanghelia este îmbræcatæ în
doctrine, reforme ale stilului de viaﬂæ, afilierea la biserica adeværatæ,
evanghelizæri øi misiuni – dar veømântul Evangheliei nu trebuie sæ
înlocuiascæ niciodatæ Evanghelia însæøi. Când aceasta este adeværatæ,
veømântul exterior nu mai este o barieræ care ne desparte øi ne separæ.
Mai degrabæ ne ajutæ sæ înﬂelegem mai bine gândurile øi cæile lui
Dumnezeu.
23. Evrei 13:5
24. Fapte 17:28
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Creøtinismul în Hristos
O datæ pe lunæ, organizaﬂia noastræ trimite un e-mail pentru
încurajarea cititorilor noøtri. Unul dintre cele mai populare mesaje
este cel de mai jos.

Creøtinismul este Hristos!
sau doctrinele tale.

stilul tæu de viaﬂæ…

misiunea ta…

cunoøtinﬂele tale…

Nu este biserica ta…

Este “Hristos în voi
nædejdea slavei”.

O imagine valoreazæ cât o mie de cuvinte! Nu este nimic greøit în
mod particular cu acele becuri stinse, nu-i aøa? Trebuie doar sæ fie
conectate la sursa de electricitate. Niciun bec nu poate fi un înlocuitor
pentru electricitate. Dar când puterea invizibilæ a curentului electric
curge prin filament, o strælucire a luminii radiante inundæ întunericul.
Aceasta-i Evanghelia simplæ. Când puterea lui Dumnezeu mæ
inundæ, îmi lumineazæ viaﬂa. Evanghelia simplæ este despre “Hristos
care træieøte în mine“25 øi despre Dumnezeu care mæ însufleﬂeøte. 26
25. Galateni 2:20
26. Geneza 2:7

54

Evanghelia simplæ

Totul se rezumæ la viaﬂa lui Dumnezeu care mæ inundæ, aducând
bunætate, neprihænire øi adevær acolo unde nu au mai fost înainte. 27
Mæ învaﬂæ sæ-mi însuøesc în viaﬂæ tot ceea ce mi-a fost dæruit prin
viaﬂa, moartea øi prin învierea lui Hristos. 28
Evanghelia simplæ mæ elibereazæ chiar din labirint. Ridicæ acel
rucsac vechi cu prioritæﬂi de pe umerii mei øi mæ elibereazæ de Problemæ.
Mæ ghideazæ prin acea uøæ veche øi præfuitæ unde puﬂini se aventureazæ.
Calea îngustæ
Isus ne-a avertizat cæ viaﬂa are labirinturile ei øi El vrea sæ ne arate
calea de ieøire. Ascultaﬂi cuvintele Sale: “Intraﬂi pe poarta cea strâmtæ.
Cæci largæ este poarta, latæ este calea care duce la pierzare, øi mulﬂi sunt
cei ce intræ pe ea. Dar strâmtæ este poarta, îngustæ este calea care duce
la viaﬂæ, øi puﬂini sunt cei ce o aflæ.”29
Sæ nu ne læsæm înøelaﬂi. Este posibil sæ fii pe calea cea largæ atunci
când crezi cæ eøti pe cea îngustæ. Asta se numeøte evanghelia înlocuitoare.
Mulﬂi – dacæ nu majoritatea – în mod greøit cred cæ se aflæ pe calea
îngustæ dar, în realitate, au pierdut esenﬂa Evangheliei. Aceastæ
evanghelie înlocuitoare conﬂine multe lucruri bune, multæ energie, øi
multæ concentrare. Dar îi lipseøte esenﬂa øi te lasæ sæ rætæceøti, cu rucsacul
cu prioritæﬂi în spate, prin labirintul færæ sfârøit al religiei.
Evanghelia înlocuitoare poate fi:
Biserica øi locul tæu din bisericæ
Doctrina ta
Râvna de lucru, evanghelizarea
Modul tæu de viaﬂæ
Reformele tale
Frecvenﬂa la bisericæ
Biblia ta cu coperﬂi de piele
Cunoøtinﬂele, faptele, øi adeværurile tale
27. Efeseni 2:10; 5:9
28. Romani 6
29. Matei 7:13,14
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Lucrærile tale bune
Poate fi chiar nesupunerea ta faﬂæ de aceste lucruri.
Dacæ acest lucru nu îﬂi înlæturæ superioritatea øi nu te aduce la o
viaﬂæ de predare lui Hristos øi dependenﬂa practicæ în El, trebuie sæ fii
atent!
Sæ ne întoarcem la Betty, Chris, tânærul bogat, Allen, Bill, Joan,
øi, bineînﬂeles, la mine. Fiecare dintre noi eram conectaﬂi la o bisericæ
concretæ – ceea ce este drept øi bine. Cu toﬂii aveam un stil de viaﬂæ
deosebit de cel al “lumii” øi credeam în ræspândirea Evangheliei în
lume – ceea ce reprezintæ însærcinarea Evangheliei. Totuøi, cu siguranﬂæ,
ceva era cu totul greøit! Pulsul Evangheliei salvatoare era slab, greu de
distins øi, în anumite cazuri, chiar absent. Nu e nimic nou.
În vremea lui Hristos, conducætorii erau aøa de îndrægostiﬂi de
ritualurile lor exterioare încât, atunci când însæøi “Inima” adeværatei
religii li S-a oferit øi a stat înaintea lor, au crucificat-o. Se aflau “la
conducerea” religiei lor. Citiﬂi doar trista lor istorie din cele patru
Evanghelii øi veﬂi afla cæ cei care mergeau la bisericæ, cunoøteau adeværul,
aveau un stil de viaﬂæ exigent, erau buni credincioøi, buni cunoscætori
ai profeﬂiei, au trecut cu toﬂii pe lângæ ea.
Trecem øi noi pe lângæ ea astæzi? Da, cred cæ da! Cred cæ avem
nevoie în mod serios sæ ne examinæm în lumina Evangheliei simple. 30
Ne-am însuøit-o sau de-abia o practicæm? Ne-am hotærât sæ læsæm
rucsacul cu prioritæﬂile noastre la picioarele Salvatorului øi sæ pæøim pe
uøa veche øi præfuitæ? Inima lui Hristos bate în noi? Este Adeværul Lui
temelia noastræ? Oare, Duhul Sfânt ne administreazæ viaﬂa?
Ne cunoaøtem pe noi înøine?
Testul Maytag
2 Corinteni 13:5 îmi atrage atenﬂia sæ mæ testez – nu pe soﬂia mea
sau pe altcineva. De ce? Deoarece pot face ceva doar pentru o persoanæ
– pentru mine! Textul spune: “Pe voi înøivæ încercaﬂi-væ dacæ sunteﬂi
în credinﬂæ. Pe voi înøivæ încercaﬂi-væ.”
30. 2 Corinteni 13:5
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Oare sunt în credinﬂæ? Cum pot sæ øtiu? Isus ne-a oferit un test
concret: dupæ roadele noastre.31 Aducem roada Duhului Sfânt sau avem
grijæ de lucrærile firii noastre? Nu îmi place mereu aceastæ încercare.
Îmi ræneøte atât de mult inima. Prefer mai degrabæ sæ mæ încerc singur
dupæ evanghelia dreptæﬂii (o ramuræ importantæ a evangheliei
înlocuitoare)! Sunteﬂi de acord? Este o diferenﬂæ mare între cele douæ.
Una îl are pe Hristos în centru. Cealaltæ conduce prin cunoøtinﬂe
dobândite de noi.
Evanghelia dreptæﬂii este foarte periculoasæ – deoarece este prea
dreaptæ. Pare aøa de bine sæ fii drept când ai fapte bune, informaﬂii
bune, adeværuri drepte, reforme adeværate, acﬂiuni bune. Când træieøti
sub puterea dreptæﬂii, este aøa de uøor sæ te înøeli cu gândul cæ eøti în
ordine. De ce? Deoarece, bineînﬂeles, ai dreptate!
Când mi-a venit ideea sæ înlocuiesc maøina de spælat øi uscætorul,
aveam toate motivele de partea mea. Informaﬂiile culese din diferite
surse mæ susﬂineau. Fiii mei, alæturi de soﬂiile lor, mæ susﬂineau. De
asemenea øi raportul consumatorilor. Potrivit evangheliei dreptæﬂii, eram
în regulæ!
Dar, potrivit credinﬂei în Isus Hristos, nu gândeam corect.
Dreptatea mea devenise rucsacul meu cu prioritæﬂi øi a trebuit sæ-l
înlætur de mai multe ori pentru a pæøi prin uøa præfuitæ øi veche. Când
ﬂinem adeværul în nedreptate nu avem credinﬂa lui Isus!32 De fapt se
spune cæ “sfinﬂii” pæcætuiesc cel mai ræu când cred cæ au dreptate!
Trebuie sæ træim în “puterea lui Dumnezeu!”33 Hristos trebuie sæ
fie la conducere – nu noi! El este Conducætorul nostru – nu adeværul
singur. Duhul Sfânt trebuie sæ fie viaﬂa noastræ. 34 Acesta este curentul
electric care vine din afara noastræ øi ne lumineazæ vieﬂile. Adeværul
este mai degrabæ baza noastræ decât dumnezeul nostru.
31. Matei 7:20
32. Romani 1:18
33. 2 Corinteni 13:4
34. Romani 8:1
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Când “m-am pus la încercare”, când mi-am testat roadele, Hristos
nu era în mine; erau doar “faptele drepte”. Faptele mele erau prioritatea
mea. A trebuit sæ-L ascult pe Dumnezeu øoptind conøtiinﬂei mele,
prin Duhul Sæu Sfânt, în acord cu Sfânta Scripturæ. A trebuit sæ las ca
toate gândurile, sentimentele øi emoﬂiile sæ fie curæﬂate de El ca astfel
harul sæ-mi dea putere. Apoi, prin credinﬂæ, mi-am predat voinﬂa Lui
øi am devenit dependent de El ca sæ mæ ajute sæ-mi schimb modul de
abordare. Când am cooperat cu El, Dumnezeu a rezolvat problemele
mele într-un mod la care nu m-aø fi gândit singur: 15 zile de probæ.
Mulﬂumesc, Doamne!
Trebuie sæ væ spun cæ nu acesta este sfârøitul povestirii Maytag.
Vann’s Appliance Store a livrat maøina de spælat nou-nouﬂæ cu
încærcare frontalæ alæturi de uscætor. Le stæteau aøa bine în camera
de spælat rufe!
Imediat dupæ ce maøinile au fost instalate, Sally a început
experimentele. Eram convins cæ o sæ le îndrægeascæ! Ei bine – pentru a
scurta povestea, nu s-a întâmplat aøa. Cu toatæ sinceritatea, ea a petrecut
ore întregi alæturi de maøinæ. S-a aøezat pe podea øi s-a uitat cu atenﬂie
cu ajutorul unei lanterne, pe hublou, sæ vadæ câtæ apæ intra în cuvæ øi
cât de mult erau agitate hainele. Era foarte puﬂinæ apæ înæuntru – nici
mæcar o bæltoacæ – øi tamburul se învârtea înainte øi înapoi foarte încet.
“Cum poate acestæ maøinæ sæ cureﬂe hainele la fel de bine ca cea cu
încærcare verticalæ?” Mai mult, ciclul spælærii dura 1,5 – 2 ore în loc de
45 de minute cât dura la cea veche – øi generatorul meu trebuia sæ
funcﬂioneze pe întreaga perioadæ. S-ar putea ca aceste maøini sæ
economiseascæ energie cu un sistem de energie convenﬂional, dar nu
economisesc atunci când foloseøti un generator de curent.
Adeværatul test a fost atunci când a spælat cearceafurile noastre
albe. O cremæ de piele, pe care o folosesc, a pætat cearceafurile în galben.
Sally le spæla 45 de minute cu înælbitor în maøina veche pentru a le face
albe ca zæpada. Noua maøinæ permitea adæugarea de înælbitor doar în
prima faza a limpezirii. Cearceafurile au ieøit doar 80% curate. A încercat
sæ adauge înælbitorul în faza spælærii. Erau doar cu puﬂin mai curate.
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Sally chiar a încercat cu sinceritate. A mers øi la magazinul de
electrocasnice øi a discutat cu vânzætorul øi mecanicul pentru a vedea
dacæ ar putea sæ afle câteva caracteristici ale acestei maøini. Bætrânul
mecanic al magazinului a confirmat perspectiva lui Sally. El i-a spus:
“Nu vei gæsi niciodatæ o maøinæ de spælat nouæ, pe piaﬂæ, care sæ spele
hainele la fel de bine ca maøinile vechi cu încærcare verticalæ. Cele noi
sunt construite dupæ noile reglementæri, cu materiale reciclabile, sunt
proiectate sæ consume mai puﬂinæ apæ øi mai puﬂinæ energie øi, pur øi
simplu, nu spalæ la fel de bine øi trebuie înlocuite mai des.”
Cu mult înainte ca proba de cincisprezece zile sæ expire, am ajuns
la concluzia cæ Sally are dreptate. Am sunat la Vann’s øi am comandat
o maøina nouæ cu încærcare verticalæ în schimbul celei cu încærcare
frontalæ. Acum economisim mai multæ energie decât la maøina cu
încærcare frontalæ sau la cea veche cu încærcare verticalæ, aøa cæ sunt
fericit. Sally este fericitæ deoarece poate sæ foloseascæ toatæ apa caldæ pe
care o vrea pentru a avea haine splendid de curate. Øi Dumnezeu este
fericit deoarece a câøtigat în lupta cu firea noastræ.
Am reînvæﬂat o lecﬂie cu care m-am confruntat nu numai o datæ;
atunci când crezi cæ ai dreptate, nu înseamnæ cæ øi ai dreptate.
Dependenﬂa noastræ trebuie sæ fie în Dumnezeu, nu în dreptatea
noastræ.
Isus i-a avertizat într-un mod solemn, pentru adepﬂii evangheliei
dreptæﬂii, în Matei 7:21-23:
Nu oriøicine-Mi zice: “Doamne, Doamne!” va intra în
Împæræﬂia cerurilor, ci cel ce face voia Tatælui Meu care este în
ceruri. Mulﬂi Îmi vor zice în ziua aceea: “Doamne, Doamne! N-am
prorocit noi în Numele Tæu? N-am scos noi draci în Numele
Tæu? Øi n-am fæcut noi multe minuni în Numele Tæu?”Atunci le
voi spune curat: “Niciodatæ nu v-am cunoscut; depærtaﬂi-væ de la
Mine, voi toﬂi care lucraﬂi færædelege.”
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Este posibil sæ fii implicat într-o misiune impresionantæ, sæ fii un
membru al bisericii lui Dumnezeu, sæ foloseøti autoritatea Scripturilor
øi numele lui Isus Hristos øi totuøi sæ-ﬂi lipseascæ Evanghelia simplæ?
Da, este posibil. Pericolul autoînøelærii este mare. Putem sæ punem
serviciul divin în locul Salvatorului; ne furiøæm pe scaunele bisericii în
loc sæ recunoaøtem dependenﬂa noastræ faﬂæ de El; øi urcæm la amvoanele
noastre – indiferent de subiect sau problemæ – mai degrabæ decât sæ ne
confruntæm cu prioritæﬂile noastre. Fiecare dintre noi – tu, eu, Betty,
Chris, Allen, Bill, øi Joan – avem nevoie sæ ne examinæm adesea pentru
a øtii dacæ suntem “în credinﬂæ” – sau dacæ L-am înlocuit pe Hristos cu
altceva.
Înﬂelegi ce este Evanghelia simplæ? O vrei? Atunci Dumnezeu te
cheamæ. Eøti dispus sæ asculﬂi?
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Câte aspecte ale religiei false te ﬂin departe de evanghelia
schimbærii?
2. Deﬂii Evanghelia simplæ în viaﬂa de zi cu zi?
3. Când Dumnezeu øopteøte conøtiinﬂei tale “calea” pe care trebuie
sæ o urmezi, o urmezi?
4. Eøti tolerant cu ceilalﬂi, ﬂii cont øi de pærerile lor?
5. Cooperezi cu Dumnezeu ca sæ gæseøti soluﬂiile cele mai bune
pentru problemele tale?
6. Îﬂi retragi mâna ta din mâna lui Dumnezeu? De câte ori pe zi?
7. Îﬂi conduci tu religia?
8. Deﬂii Evanghelia simplæ sau de abia o practici?
9. Te-ai gândit ce vei face cu rucsacul cu prioritæﬂi pe care îl cari?
10. Îﬂi este fricæ cu adeværat sæ te examinezi øi sæ te pui la încercare?
11. Este posibil sæ fii implicat într-o misiune impresionantæ, sæ
fii un membru al bisericii lui Dumnezeu, sæ foloseøti autoritatea
Scripturilor øi numele lui Isus Hristos øi totuøi sæ-ﬂi lipseascæ Evanghelia
simplæ?
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Dumnezeu te cheamæ
“Cine are urechi de auzit, sæ audæ!”
Matei 13:9
“Oile Mele ascultæ glasul Meu; Eu le cunosc, øi ele vin dupæ Mine.”
Ioan 10:27

Isus meritæ în mod continuu admiraﬂia, atenﬂia øi afecﬂiunea
noastræ. Când a øters pæcatul nostru, luând asupra Sa pedeapsa noastræ,
s-a dovedit a fi un prieten færæ egal. Astæzi, El mijloceøte pentru noi øi
acﬂioneazæ ca Avocatul nostru personal, oferindu-ne ceea ce nicio religie
simplæ sau sistem de credinﬂe nu ar putea sæ ne ofere. S-a dat pe Sine
Însuøi pentru a rezolva orice problemæ din viaﬂa noastræ. De aceea,
suntem îndemnaﬂi de multe ori în Noul Testament:“Cine are urechi
de auzit, sæ audæ!”1
Dumnezeu nu spune cæ ar trebui sæ ne aøteptæm sæ-L auzim în
mod direct – deøi sunt momente când s-ar putea sæ ne dorim ca
Dumnezeu sæ spargæ tæcerea øi sæ ne vorbeascæ în mod direct. Mai
exact, pentru aceia care vor cu adeværat sæ-L audæ, Dumnezeu poate fi
auzit vorbind în mod constant.2 Problema noastræ nu este faptul cæ
Dumnezeu nu vorbeøte în mod direct, ci mai degrabæ faptul cæ noi nu
ascultæm. Sæ væ ilustrez.
1. Matei 11:15. Vezi øi: Matei 13:9, 43; Marcu 4:9, 23; 7:16; Luca 8:8; 14:35;
Apocalipsa 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22; 13:9.
2. Psalmul 19
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Degetul din urechea noastræ
Dennis era neliniøtit de o perioadæ mare de timp. Mæ plimbam
cu el într-o pauzæ dintre întâlnirile ce se ﬂineau odatæ pe an la
Empowered Living Camp Meetings. Era o zi ræcoroasæ de toamnæ øi
frunzele cæzute pe drumul din pædure foøneau plæcut sub picioarele
noastre. Dennis nu a zæbovit mult pentru a începe subiectul.
“Jim, cu câﬂiva ani în urmæ am cumpærat CD-ul tæu cu seminarii,
De ce sæ locuieøti la ﬂaræ, øi ne-am hotærât sæ ne mutæm într-un loc
retras ca sæ-L putem auzi mai bine pe Dumnezeu.”
“Slavæ Domnului!” am strigat.
“Da, Jim, dar casa noastræ este pusæ la vânzare de peste doi ani, øi
nu am primit nici mæcar o ofertæ. Nici mæcar una! De ce nu ræspunde
Dumnezeu rugæciunilor mele? De ce Dumnezeu nu mæ aude? Tu
spuneai cæ Dumnezeu îﬂi vorbeøte øi cæ nu face deosebire între oameni.”
Am dat din cap aprobator.
“Ei bine, atunci, de ce cu mine nu vorbeøte? Eu Îl ascult, dar este
liniøte totalæ. Este ca øi când m-ar ignora. Nu înﬂeleg. Nu vrea El sæ ne
mutæm într-un mediu mai liniøtit?”
Dennis era frustrat – ca mulﬂi oameni cu care vorbesc. Din
moment ce nu am toate ræspunsurile, øtiu cæ Dumnezeu le are. Aøa cæ
în acel moment m-am rugat la Dumnezeu în tæcere: “Ajutæ-mæ,
Doamne, sæ-l ajut pe acest om. Tu ai ræspunsurile, nu eu.”
Apoi un gând mi-a venit în minte øi l-am împærtæøit cu Dennis.
“Mulﬂi oameni din zilele noastre cautæ ræspunsuri. Au o ureche
îndreptatæ spre cer cu o mânæ ﬂinutæ pâlnie în jurul ei. Ei spun: ‘Vorbeøte
Doamne. Aratæ-mi ce trebuie sæ fac. Vreau sæ aud de la Tine. Te rog,
Doamne, vorbeøte. ’”
Dennis aproba în timp ce asculta atent: “Da, aøa sunt eu.”
Am continuat. “Dar asta este doar o parte a imaginii. În cealaltæ
ureche, au un deget. Aøa cæ singura posibilitate de a primi un ræspuns
la urechea îndreptatæ spre cer este de a scoate degetul din cealaltæ ureche
ca sæ poatæ auzi ce le spune Dumnezeu øi la cealaltæ ureche.”
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Dennis s-a fæcut dintr-odatæ alb ca varul, era øocat. Nu mai putea
sæ vorbeascæ, aøa cæ l-am întrebat cu blândeﬂe: “Este vreun lucru din
cauza cæruia Dumnezeu te-a acuzat øi refuzi sæ cooperezi cu El?”
A ezitat pe moment øi apoi a ræspuns: “Da!”
L-am întrebat: “E ceva ce poﬂi sæ-mi spui øi mie?”
“Pornografie. Sunt dependent de pornografie.”
Dumnezeu apelase la inima lui Dennis – dar apelul în legæturæ cu
pornografia nu era ceea ce voia Dennis sæ audæ. Nu înﬂelegea libertatea
pe care Dumnezeu o avea pentru el. Dumnezeu îøi cunoaøte oile øi
ræspunde rugæciunilor noastre în acord cu adeværata noastræ nevoie!
Adeværata nevoie a lui Dennis era lupta cu dependenﬂa lui de
pornografie, nu nevoia, perceputæ de el, a unei noi locaﬂii.
Dumnezeu i se adresa aøa cum se adreseazæ tuturor oilor sale. În
orice situaﬂie, noi trebuie sæ-L ascultæm øi sæ-L urmæm. “Oile Mele
ascultæ glasul Meu; Eu le cunosc, øi ele vin dupæ Mine.”3
“Dennis, singura soluﬂie ca rugæciunile sæ-ﬂi fie ascultate este sæ
asculﬂi apelul pe care îl adreseazæ Dumnezeu inimii tale în prezent.
Vrei sæ fii ajutat ca sæ faci faﬂæ dependenﬂei tale?”
A fost de acord øi i-am împærtæøit principiile lui Dumnezeu pentru
a gæsi libertatea.4 M-am întâlnit întâmplætor cu Dennis un an mai
târziu la aceleaøi întâlniri, øi mi-a spus:”Jim, am scæpat de pornografie!
Slavæ Domnului! Øi… am vândut øi casa! În câteva sæptæmâni ne mutæm
la proprietatea de la ﬂaræ! Slavæ Domnului øi îﬂi mulﬂumesc pentru cæ
m-ai ajutat sæ mæ væd aøa cum eram cu adeværat.”
“Sunt foarte încântat sæ aud asta, Dennis! Acceptând o viaﬂæ
dependentæ de Dumnezeu nu înseamnæ cæ ai obﬂinut niøte favoruri
din partea Lui ci pur øi simplu I-ai dezlegat mâinile ca El sæ-ﬂi poatæ da
mai multe binecuvântæri.”

3. Ioan 10:27
4. Pentru mai multe informaﬂii despre cum sæ învingi dependenﬂa sexualæ, vezi cartea
mea Bærbaﬂi puternici – în mod special capitolul intitulat Discutând despre tabu-uri
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Mulﬂi dintre noi i-am legat mâinile lui Dumnezeu împiedicându-L
sæ ne ræspundæ la rugæciuni. Cum? Refuzând sæ-L ascultæm în lucrurile
pe care El le-a prezentat în Cuvântul Sæu. Evrei 12:25 spune:“Luaﬂi
seama ca nu cumva sæ nu voiﬂi sæ ascultaﬂi pe Cel ce væ vorbeøte!”
Dumnezeu i-a vorbit lui Dennis, dar el nu L-a ascultat øi nu L-a
urmat. A refuzat ajutorul lui Dumnezeu în probleme pe care le
cunoøtea. Cum ar putut atunci Dumnezeu sæ-i vorbeascæ în probleme
necunoscute øi sæ-l binecuvânteze în noile încercæri? Dacæ Dumnezeu
îl muta pe Dennis la ﬂaræ în timp ce el træia în pæcatul cunoscut
(prioritæﬂile lui erau la conducere), Dumnezeu ar fi fost mai degrabæ
tolerant decât salvator.
Îl refuzi pe Dumnezeu? Eøti tu “cel” care conduce? Tu ai întâietate
în viaﬂa ta sau Dumnezeu? Dacæ tu eøti cel care conduce, atunci îﬂi va
fi greu sæ auzi chemarea lui Dumnezeu, cætre noi, ca indivizi, pe care
eu o clasific ca având trei niveluri diferite.
Trei niveluri
Ca øi triunghiul din ilustraﬂia de
alæturi, primul nivel reprezintæ
fundaﬂia, esenﬂialæ pentru nivelurile
doi øi trei. Nivelul doi se construieøte
Descoperire
pe primul nivel øi ne pregæteøte
pentru nivelul trei. (ﬁineﬂi minte,
Cælæuzire
aceastæ diagramæ este doar în scopul
discuﬂiei. Nimeni nu poate face o
Principiul
diagramæ exactæ despre cum sau când
Dumnezeu ne va vorbi sau nu.
Dumnezeu este Dumnezeu øi face ce doreøte, când doreøte. Oricum,
aceste niveluri ne vor ajuta sæ înﬂelegem cum putem sæ ne destupæm urechile
astfel ca vocea Sa sæ nu mai fie blocatæ în direcﬂia inimilor noastre.)
În ceea ce priveøte partea noastræ în ecuaﬂie, primul nivel reprezintæ
punctul de plecare. Dacæ tu, ca øi Dennis, ai probleme în auzirea lui
Dumnezeu la nivelul trei, verificæ dacæ urechea ta este descoperitæ la
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primul nivel. Dennis încerca sæ-L asculte pe Dumnezeu chemându-l
la nivelul trei în timp ce acesta nu coopera cu Dumnezeu la primul
nivel. Dumnezeu spune în mod clar: “Dacæ aø fi cugetat lucruri
nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.”5
Primul nivel – educându-mi conøtiinﬂa
Dumnezeu ne vorbeøte în mod
constant cu ajutorul Scripturilor.
Principiul
Dacæ vrei sæ-L cunoøti pe Dumnezeu
øi sæ devii familiarizat cu vocea Lui,
studiazæ Cuvântul Lui. Isus a spus în Vechiul Testament – øi a reafirmat
în Noul Testament – “dar tocmai ele mærturisesc despre Mine,”
Mântuitorul este capabil sæ ne elibereze de rucsacul cu prioritæﬂi øi sæ
ne scoatæ din toate labirinturile pustii. 6 Da, întreaga Biblie vorbeøte
despre Hristos. De la prima consemnare a creaﬂiunii – “Toate lucrurile
au fost fæcute prin El; øi nimic din ce a fost fæcut, n-a fost fæcut færæ El”
– pânæ la ultima fægæduinﬂæ, “Iatæ, Eu vin curând,” citim despre lucrærile
Lui øi ascultæm vocea Sa. 7
Este de o importanﬂæ vitalæ sæ recunoaøtem cæ Dumnezeu ne
vorbeøte în mod personal, prin Cuvântul Sæu. În toate promisiunile øi
avertizærile Sale, S-a referit øi la mine. Atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea încât a dat pe singurul Sæu Fiu, ca eu încrezându-mæ în El, sæ
nu pier, ci sæ am viaﬂa veønicæ. Experienﬂele relatate în Cuvântul lui
Dumnezeu trebuie sæ fie øi experienﬂele mele. Rugæciunile consemnate
sunt menite sæ fie ale mele. Învæﬂæturile oferite îmi sunt destinate
personal. “Am fost ræstignit împreunæ cu Hristos, øi træiesc… dar nu
mai træiesc eu, ci Hristos træieøte în mine. Øi viaﬂa, pe care o træiesc
acum în trup, o træiesc în credinﬂa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a
iubit øi S-a dat pe Sine Însuøi pentru mine.”8
5. Psalmi 66:18
6. Ioan 5:39
7. Ioan 1:3; Apocalipsa 22:12
8. Galateni 2:20
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Dumnezeu îi vorbea în mod clar lui Dennis în Proverbe 5:20,5,8:
“Øi pentru ce, fiule, ai fi îndrægostit de o stræinæ?… Picioarele ei pogoaræ
la moarte, paøii ei dau în locuinﬂa morﬂilor; depærteazæ-te de drumul
care duce la ea, øi nu te apropia de uøa casei ei.”
Dacæ ai acces la Scripturi, nu poﬂi spune niciodatæ cæ Dumnezeu
nu îﬂi vorbeøte. Deschide Cuvântul Sæu. Desfundæ-ﬂi urechile. Lasæ-L sæ
vorbeascæ inimii øi problemelor vieﬂii tale. Predæ-te Lui.
Am pus deoparte prima parte a fiecærei dimineﬂi pentru a citi din
Biblie, pentru douæ motive primare: 1. Sæ înﬂeleg øi sæ-mi predau viaﬂa
øi caracterul meu voinﬂei descoperite a lui Dumnezeu. 2. Sæ-mi educ
conøtiinﬂa astfel încât, atunci când Dumnezeu îmi vorbeøte de-a lungul
zilei, sæ pot sæ fac distincﬂie între glasul Lui, raﬂionamentul meu øi
sugestiile duømanului.
“La lege øi la mærturie! Cæci dacæ nu vor vorbi aøa, nu vor mai
ræsæri zorile pentru poporul acesta.”9 Nu orice gând care-mi vine în
minte este demn de luat în consideraﬂie. Toate gândurile, impresiile,
øi ideile trebuie filtrate prin principiile lui Dumnezeu. Dacæ ele respectæ
Cuvântul Lui, le putem lua în seamæ øi putem sæ mergem înainte sub
cælæuzirea Duhul Sfânt. Dacæ acestea sunt în contradicﬂie cu Sfânta
Scripturæ, trebuie sæ le respingem øi sæ n-avem nimic de-a face cu ele.
Am auzit de curând despre cineva care avea probleme cu porunca
a patra. Aceastæ persoanæ a fost preocupatæ sæ o respecte dar, pentru cæ
nu a putut, s-a hotærât s-o excludæ dintre cele zece porunci. Dacæ
Dumnezeu ar fi vrut ca sæ pæzeascæ porunca a patra, se gândea ea, ar fi
trebuit sæ-øi facæ cunoscutæ voia Sa oferindu-mi un semn aparte. Dar,
cum semnul nu s-a ivit, ea a fost convinsæ cæ Dumnezeu i-a acordat o
scutire în a pæzi porunca a patra. Mæ rog sæ nu fiu ca ea. Când voinﬂa
lui Dumnezeu este clar menﬂionatæ în Cuvântul Sæu, ar fi cazul ca noi
sæ ne rugæm pentru harul necesar conformærii noastre voinﬂei Lui, nu
sæ cerem ca voinﬂa lui Dumnezeu sæ se conformeze vieﬂilor noastre.
La fel cum baza triunghiului este cea mai mare parte a figurii, aøa
øi ascultarea vocii lui Dumnezeu, prin intermediul Cuvântului Sæu,
9. Isaia 8:20
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este baza umblærii cu El. Este extrem de important ca noi sæ devenim
profesioniøti în primul nivel, înainte sæ ne concentræm asupra nivelurilor
doi øi trei. Dacæ cineva plænuieøte sæ înveﬂe algebræ sau geometrie, nu
ar trebui sæ ia mai întâi lecﬂii de adunare øi scædere (primul nivel), apoi
de înmulﬂire øi împærﬂire (nivelul doi) înainte de a fi buni la algebræ øi
geometrie (nivelul trei)?
Dumnezeu nu ne abordeazæ mereu în aceastæ ordine. Sunt
momente când El lucreazæ cu noi la nivelurile doi øi trei, cu scopul de
a ne îndrepta spre ascultarea øi predarea din primul nivel. Dumnezeu
vrea sæ-I predæm toatæ inima ca El sæ ne poatæ descoperi planurile Sale
tainice, în legæturæ cu viaﬂa noastræ. Aici este vorba despre partea noastræ
în ecuaﬂie -“Mæ veﬂi cæuta, øi Mæ veﬂi gæsi, dacæ Mæ veﬂi cæuta cu toatæ
inima.”10
Sunt toate alegerile voastre, predate voinﬂei lui Dumnezeu? Aﬂi
studiat Scripturile pentru a înﬂelege principiile lui Dumnezeu, legate
de aspectele vieﬂii voastre, la care doriﬂi ræspunsuri? Dacæ voinﬂa Lui
este clar prezentatæ acolo, nu cæutaﬂi alt ræspuns.
Acest proces necesitæ timp. Ritmul alergærii din secolului XXI
este proiectat de cætre diavol în aøa fel încât, sæ nu ai timp în orarul sau
în creierul tæu, sæ meditezi la principiile lui Dumnezeu care-ﬂi spun
cum sæ gândeøti, care ræspund la problemele vieﬂii øi la tot ce eøti tu.
Dumnezeu ne cheamæ sæ “ne oprim øi sæ øtim” cæ El este
Dumnezeu.11 El nu îøi schimbæ cæile dupæ stilul nostru de viaﬂæ agitat.
Noi trebuie sæ ne modelæm vieﬂile dupæ voinﬂa øi calea Sa pe care ni
le-a descoperit. Noi toﬂi trebuie sæ ne întoarcem de la o viaﬂæ de activitate
continuæ. “Poporul meu va locui în locuinﬂa pæcii, în case færæ grijæ øi
în adæposturi liniøtite.”12 “Sæ cæutaﬂi sæ træiﬂi liniøtiﬂi…”13
Nu, nu trebuie sæ træim la vreo mænæstire sau sæ devenim pustnici.
Avem nevoie sæ gæsim o viaﬂæ echilibratæ, care are ca primæ prioritate
10 Ieremia 29:13 (sublinierea autorului)
11. Psalmi 46:10
12. Isaia 32:18
13. 1 Tesaloniceni 4:11
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timpul petrecut cu Dumnezeu pe o bazæ consistentæ. (Vom discuta
despre cum sæ facem acest lucru în cel mai mic detaliu în capitolul
øapte. ) De ce? Pentru cæ în liniøtea sufletului vocea lui Dumnezeu se
face mai distinctæ.
Nivelul 2 – învæﬂând sæ asculﬂi
Dumnezeu este prezent mereu pentru noi!14 El este disponibil ca øi
aerul pe care îl respiræm. Avem toate privilegiile de a cunoaøte un Dumnezeu
omniscient, omniprezent, øi
omni-potent. El îøi spune El Shaddai –
Cælæuzire
Cel Atotputernic!15
Este Cel Atotputernic, pentru
Principiul
noi toﬂi! Este omniscient – ceea ce
înseamnæ cæ El deﬂine toate
ræspunsurile, pentru cæ vede totul înainte sæ se întâmple. Ne cunoaøte
toate cæile øi înﬂelege direcﬂia noastræ dinainte. Øtie chiar øi cuvântul ce
urmeazæ sæ ne ajungæ pe limbæ. 16 Este infinit în cunoaøtere! Vede tot!
Acesta este Dumnezeul nostru! Vreau sæ mæ unesc cu El!
El este de asemenea omniprezent. Este cu tine chiar dacæ te afli în
burta peøtelui împreunæ cu Iona. Este cu tine în cuptorul aprins la fel
cum a fost cu Øadrac, Meøac øi Abed-Nego. Când eøti exilat pe o insulæ
pustie ca Ioan, El este acolo. “Unde mæ voi duce departe de Duhul
Tæu, øi unde voi fugi departe de Faﬂa Ta?”17 Ce Dumnezeu minunat!
El este omnipotent. El are o putere infinitæ. Creeazæ lumi cu
ajutorul cuvântului. Desparte Marea Roøie cu un simplu gând. Are
putere nelimitatæ asupra oricærui lucru – Îøi limiteazæ puterea asupra
voinﬂei noastre pentru cæ El preﬂuieøte dreptul øi capacitatea pe care
le-a insuflat în fiecare dintre noi pentru a-I spune “da” sau “nu”. Læudat
sæ fie Domnul!
14. Evrei 13:5, 6; Matei 28:20
15. Exodul 6:2, 3
16. Psalmi 139:3, 4
17. Psalmi 139:7
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Informaﬂii cu caracter confidenﬂial
Dumnezeu ne oferæ mie øi ﬂie beneficiile informaﬂiei Sale
confidenﬂiale dacæ alegem sæ-L ascultæm. Asta nu înseamnæ cæ ne
împærtæøeøte totul. El oferæ îndrumare gratuitæ tuturor acelora care
aleg sæ asculte øi sæ urmeze îndemnurile øi sfaturile Lui. Adesea El
øopteøte conøtiinﬂei, apeleazæ discret la inimile noastre sau sugereazæ
ceva minﬂii. Sub orice formæ, Dumnezeu ne cheamæ. Îi vom ræspunde?
Vrem informaﬂia confidenﬂialæ? Cât de des respingem chemarea lui
Dumnezeu adresatæ inimilor noastre. Eu am respins-o. Tu ai respins-o.
Cu toﬂii am respins-o. Dar Dumnezeu træieøte pentru a-mi servi mie øi ﬂie
în fiecare zi a vieﬂii noastre.
Ai stat vreodatæ singur øi dintr-o datæ ai simﬂit o chemare a inimii
de a face ceva frumos pentru soﬂia/soﬂul tæu? Acesta este Dumnezeu!
Îﬂi vorbeøte prin Duhul Sæu Sfânt. Øtie cum sæ pæstreze dragostea øi
încearcæ sæ ne atragæ atenﬂia.
Te-ai gândit vreodatæ la cineva pe care nu l-ai mai væzut de mult
øi ai simﬂit îndemnul sæ-l suni? Eu m-am gândit øi când am sunat mi-a
spus: “Cum de ai øtiut cæ sufeream?” Acesta este Dumnezeu!
Nu existæ coincidenﬂæ. El vrea sæ ne foloseascæ ca instrumente ale
Sale, pentru a sluji. Ai fost vreodatæ într-o situaﬂie dificilæ øi nu aveai
niciun indiciu despre ce sæ zici sau cum sæ rezolvi, øi apoi ræspunsul a
venit? Acesta este Dumnezeu.
“El Însuøi îngrijeøte de voi!”18 Mereu, în orice situaﬂie, în orice
detaliu mic sau mare.
Îndrumare pentru viaﬂa de zi cu zi
Era o dupæ-amiazæ caldæ de iulie – o zi perfectæ pentru a-mi spæla
maøina. Am curæﬂat-o foarte bine atât pe dinæuntru cât øi pe dinafaræ –
coborând geamurile dupæ ce am terminat interiorul. Când am terminat
treaba, am bægat-o în garaj. În timp ce ieøeam din maøinæ un gând
mi-a trecut prin minte: “Închide toate geamurile.”
18. 1 Petru 5:7
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M-am gândit în sinea mea: “Nu e necesar. Vremea e perfectæ. Ar
fi bine sæ las ca aerul proaspæt sæ aeriseascæ interiorul maøinii.”
Am început sæ lucrez altceva, dar gândul a revenit în mintea mea
din nou: “Jim, ridicæ geamurile.” Am cugetat la acestæ idee un moment
øi apoi am înlæturat-o. Pur øi simplu nu pærea importantæ pentru mine.
Câteva ore mai târziu, aveam nevoie de Sally. Nu era înæuntru, aøa cæ
am ieøit øi am chemat-o. Mi-a ræspuns imediat: “Jim, sunt sus în garaj.”
Dupæ ce am intrat în garaj, aproape cæ m-am sufocat. Peste tot
era praf. “Sally, ce faci?”
“Fac puﬂin curat în pod! Era cam murdar øi m-am decis sæ mætur
puﬂin. Vino sus sæ vezi!”
Nu mæ îndoiam cæ lucrurile pæreau bune acolo sus, dar, cu
siguranﬂæ, mai jos nu erau. Un strat gros de praf øi de moloz acoperea
maøina mea proaspæt spælatæ – øi bineînﬂeles cæ a fost cernut cu uøurinﬂæ
prin geamurile deschise fæcând mizerie în interior.
Eram gata sæ spun câteva cuvinte “foarte alese” dar gura mi-a
ræmas deschisæ când Dumnezeu a vorbit inimii mele: “Jim, Sally este
nevinovatæ. Maøina nu ﬂi se va curæﬂa dacæ vei bombæni. În plus, vei
avea douæ murdærii de curæﬂat – cea din maøinæ øi cea din cæsnicia voastræ.
Øi adu-ﬂi aminte, cæ te-am îndemnat sæ închizi geamurile?19 Øtiam cæ asta
va urma øi am încercat sæ te scutesc sæ munceøti de douæ ori, dar ai ignorat
avertismentul Meu!”
Strângeam din dinﬂi cu ciudæ! “Of, Doamne, oare voi învæﬂa
vreodatæ sæ Te recunosc pe deplin în aceste momente?”
Vreﬂi cælæuzirea lui Dumnezeu? Eu o vreau! El promite: “Te voi învæﬂa,
øi-ﬂi voi aræta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfætui, øi voi avea
privirea îndreptatæ asupra ta.”20 Trebuie sæ începem sæ învæﬂæm din
experienﬂæ cum sæ distingem sfaturile pe care ni le dæ Dumnezeu pentru
rezolvarea nevoilor noastre zilnice. Eøuând sæ facem asta, consecinﬂele
pot fi dezastruoase.
19. Isaia 30:21
20. Psalmi 32:8
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Dezastrul pe care Dumnezeu vrea sæ-l previnæ
Am fost invitat acasæ la un prieten pentru a-l ajuta sæ facæ ordine
în curte. Jerry, Burt, øi cu mine am ajuns primii øi eram ocupaﬂi sæ
tundem iarba, sæ greblæm, sæ tundem ramurile uscate ale copacilor,
stivuindu-le pentru a fi arse la iarnæ. Era o zi caldæ de august øi
transpiraﬂia curgea pe feﬂele noastre øi ne uda cæmæøile.
Mark a ajuns mai târziu decât noi. Dupæ ce øi-a parcat camioneta
lângæ ale noastre, ciobænescul sau german, Blitz, a væzut animaﬂia din
grædinæ øi a devenit agitat. Mark s-a gândit cæ prietenosul sæu câine
s-ar putea sæ ne încurce – sau mai ræu, totuøi sæ nimereascæ în
neprietenoasele fieræstraie cu lanﬂ sau topoare. Aøa cæ, împotriva
protestelor lui Blitz, l-a læsat în cabina camionetei.
Dupæ ce a închis portiera øi øi-a luat feræstræul cu lanﬂ din spate,
un gând i-a spus sæ lase geamurile jos.
“Nu,” s-a gândit el. “Nu pot sæ stau mult oricum. Blitz va fi bine.”
În timp ce se îndrepta spre noi, acel gând nu-i dædea pace.
“Deschide puﬂin geamul pentru aerisire.”
Dar, din nou a respins acel gând. Chiar credea cæ va sta puﬂin.
Dupæ douæ ore, în timp ce se îndrepta spre camionetæ, a observat
cæ Blitz nu se uita dupæ el, ca de obicei. Un sentiment de groazæ l-a
cuprins øi s-a græbit sæ deschidæ uøa. Blitz era întins pe podea –
inconøtient øi abia respirând.
Mark a strigat la noi, iar noi am venit alergând spre el. Am sunat
medicul veterinar în timp ce el încerca sæ-øi trezeascæ câinele. Veterinarul
i-a dat niøte instrucﬂiuni de prim-ajutor, pentru sufocarea din cauza
cældurii, øi Mark a fæcut tot ce a putut pânæ am ajuns cu câinele la
cabinetul veterinar.
Medicul veterinar a fæcut tot ce a putut pentru a-l trezi pe særacul
Blitz, dar færæ niciun rezultat. Mark øi familia sa au pierdut un câine
frumos øi iubit, în acea zi, pentru cæ el nu a ascultat apelul fæcut de
Dumnezeu conøtiinﬂei sale.
Mæ minunez de multe ori de grija lui Dumnezeu pentru noi. Se
implicæ chiar øi în cele mai mici detalii ale vieﬂii noastre øi vrea sæ ne
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fereascæ de multe greøeli stupide – numai dacæ vom învæﬂa sæ-I auzim
chemarea øi dacæ-l vom læsa sæ stea pe tronul gândurilor, sentimentelor
øi acﬂiunilor noastre.
Nivelul trei – un proces al descoperirii
Dumnezeu are metode de a ne cælæuzi viitorul pe care nu-l putem
prezice. Exodul 14:14 spune: “Domnul Se va lupta pentru voi; dar
voi, staﬂi liniøtiﬂi”. Dumnezeu vrea sæ lupte pentru noi øi ne ræspunde
rugæciunilor, dar noi de cele mai multe ori nu dæm nicio atenﬂie
providenﬂei Sale øi nu o preﬂuim cu adeværat.
Pentru mine, faptul cæ-i cer Lui
Dumnezeu sæ-mi arate voia Sa în
legæturæ cu viitorul meu, reprezintæ
un proces de descoperire – o dovadæ
cæ am “încredere în Domnul”
Descoperire
læsându-l sæ-mi conducæ viitorul cu
mâna Sa divinæ.
Cælæuzire
Cu peste douæzeci øi cinci de ani
în urmæ, Sally øi cu mine împreunæ
Principiul
cu cei doi bæieﬂi ai noøtri, am vândut
afacerea noastræ prosperæ øi multe din
lucrurile noastre øi ne-am mutat, dintr-o suburbie din Wisconsin, în
sælbæticia din Montana. Am vrut sæ træim o umblare adeværatæ cu
Dumnezeu, care ne-a schimbat mult din interior spre exterior. Ca
urmare a mutærii noastre, mai aveam un buget de 18.000 de dolari
pentru urmætorii trei ani, ca astfel sæ-mi pot concentra timpul øi
energiile pentru Dumnezeu, cæsnicie øi pentru bæieﬂi. 21
În cele din urmæ am ajuns la punctul unde micile economii se
cam terminau. Trebuia sæ-mi întreﬂin familia, dar ce poate face un
om, într-o vale izolatæ între munﬂi, pentru a câøtiga bani?
21. Pentru a afla mai multe despre noi vedeﬂi cærﬂile Scæpare la Dumnezeu øi Veniﬂi
deoparte.
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Într-o zi, în timp ce eram împreunæ cu Sally la cumpæræturi, la
magazinul local, am dat peste Paul, un agent imobiliar care ne arætase
câteva proprietæﬂi de la ﬂaræ cu trei ani în urmæ.
“Bunæ, Jim øi Sally! M-am gândit la voi din când în când øi m-am
întrebat ce s-a mai întâmplat cu voi. Aﬂi gæsit ceva sæ cumpæraﬂi în
aceastæ zonæ?”
“Am gæsit, Paul. Un proprietar, la nord de Polebridge, s-a oferit
sæ ne vândæ mica sa cabanæ din bârne øi acolo locuim acum.”
“Ei bine, øi ce mai faceﬂi?”
Am împærtæøit pe scurt evenimentele din cei trei ani de când ne
væzusem ultima datæ cu el, umblarea cu Dumnezeu pe care am
descoperit-o øi cum a fost revitalizatæ cæsnicia øi legætura din familia noastræ.
Paul m-a ascultat cu atenﬂie. Când am terminat, a stat un moment
øi apoi m-a privit în ochi. “Jim, aø vrea sæ lucrezi pentru mine în afaceri
imobiliare în valea ta îndepærtatæ.”
Mintea mea a analizat situaﬂia imediat øi a venit cu o decizie.
“Nu, Paul. Nu este nimic de vânzare acolo. Atât United States
Forestry Service cât øi Glacier National Park deﬂin 98% din teren.
Cred cæ ar fi o pierdere de timp øi pentru mine øi pentru tine.”
“Nu fi aøa sigur Jim. Este mai mult acolo decât væd ochii. Vrei sæ
te gândeøti la asta?”
Câteva zile mai târziu, am primit o scrisoare din partea lui
rugându-mæ sæ mæ duc la biroul sæu. Nu avea niciun sens pentru mine,
dar am læsat problema în mâna Domnului. Am fost îndemnat în mod
neobiønuit, ca cel puﬂin, sæ mæ opresc la biroul lui øi sæ-i mulﬂumesc
pentru amabilitate, dar ræspunsul meu era “nu”. Nu voiam sæ fiu legat
iar de întâlniri, taxe øi impozite care mi-ar stoarce timpul øi resursele
în schimbul unui venit modest.
Când am intrat în biroul sæu, a særit în picioare øi mi-a strâns
mâna. “Ia un loc, Jim, øi îﬂi mulﬂumesc cæ ai venit. Cu cât mæ gândesc
mai mult la tine, cu atât mai mult cred cæ trebuie sæ încerci slujba asta.
Sunt mai multe øanse pentru imobiliare acolo decât îﬂi închipui tu, øi
eu cred cæ eøti omul potrivit pentru aceastæ slujbæ.”
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“Nu, Paul. Apreciez încrederea pe care o ai în mine, dar chiar nu
sunt interesat.”
Am crezut cæ o s-o lase aøa, dar nu a læsat-o. A insistat mai departe:
“Jim, cred cæ nu înﬂelegi ce refuzi.” A continuat pentru a sublinia
potenﬂialul pe care l-a væzut în acea zonæ, de piaﬂæ, îndepærtatæ. Eram
gata sæ ies din biroul sæu când am simﬂit cæ Dumnezeu încerca sæ-mi
spunæ ceva. “Jim, ascultæ oferta acestui om.”
Dintr-o datæ mi-am dat seama cæ Dumnezeu ar putea încerca sæ
ræspundæ la rugæciunile mele øi eu opuneam rezistenﬂæ, nu-L ascultam,
øi eu eram cel care conducea. Aøa cæ am ræmas pe loc.
“Jim, cât ﬂi-ar lua sæ reflectezi asupra ofertei de a conduce afacerile
imobiliare din cabana ta din bârne în valea North Fork?”
Am tras aer adânc în piept øi apoi am pus cinci condiﬂii pe care
øtiam cæ niciun om de afaceri, întreg la minte, nu le-ar accepta.
“Ei bine, Paul, în primul rând, va trebui sæ-mi acoperi toate
cheltuielile incluzând publicitatea øi taxele lunare.”
“Nicio problemæ, Jim. Altceva?”
“Nu vor fi aøteptæri sau norme de muncæ de niciun fel. Nu trebuie
sæ fiu solicitat sæ particip la vreo întâlnire – øi pot sæ muncesc când
vreau øi sæ renunﬂ când vreau, cât timp vreau.”
“Putem sæ facem asta. Mai doreøti altceva?”
“Pæi… ne vei da un telefon radio øi vei plæti factura.”(Nu era
niciun serviciu de telefonie disponibil în casa noastræ din sælbæticie. )
Mæ aøteptam ca Paul sæ încheie discuﬂia politicos, dar în loc de
asta a spus: “Altceva?”
Nu mai mæ puteam gândi la alte dorinﬂe, aøa cæ am ræspuns: “Asta-i
tot.”
A zâmbit, a deschis biroul sæu øi a luat niøte hârtii pe care trebuia
sæ le studiez, mi le-a înmânat øi mi-a zis: “Ei bine, hai sæ începem!”
Acea conversaﬂie a marcat începutul unei relaﬂii reciproc
avantajoase, care a durat ani de zile. Am devenit primul în topul
încasærilor din companie – în scurt timp, situaﬂia mea financiaræ s-a
îmbunætæﬂit considerabil premiﬂându-mi sæ intru într-o misiune de
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slujire continuæ pentru Dumnezeu. Când bæieﬂii mei au crescut, li
s-au oferit aceleaøi condiﬂii øi au fæcut treabæ bunæ.
Viaﬂa mea a intrat într-un permanent proces de descoperire –
treptat am descoperit cum lucreazæ Dumnezeu øi am învæﬂat sæ descifrez
voinﬂa Sa Divinæ, când m-am aflat în faﬂa uøilor deschise sau închise.
Mi-am dat seama în acest proces al descoperirii cæ Dumnezeu este mai
aproape de o inimæ umilæ øi deschisæ.
Ziua în care Dumnezeu a devenit real
Un prieten de-al meu pe care îl voi numi Jon avea o afacere
înfloritoare cu imobiliare pe coasta de Est. Credea cæ existæ Dumnezeu,
dar nu era real pentru el. Când m-a auzit despre strânsele mele legæturi
cu Dumnezeu, a fost cam sceptic.
Dar atitudinea lui s-a schimbat acum câﬂiva ani când Jon a trecut
printr-o crizæ financiaræ cæreia nu i-a mai putut face faﬂæ, a fost peste
limitele sale de control sau de rezolvare. Unul dintre ansamblurile de
proprietæﬂi era de vânzare øi un cumpærætor semnase un contract pentru
a-l cumpæra. Cu cinci zile înainte de data hotærâtæ, cumpærætorul a
renunﬂat la contract øi a refuzat sæ depunæ acontul de 150.000 de dolari,
chiar dacæ a recunoscut cæ-i datoreazæ.
Aceastæ schimbare bruscæ l-a pus pe Jon într-o situaﬂie øi mai
delicatæ. Avea deja datorii mari øi fæcuse planuri de afaceri bazate pe
aceastæ vânzare. De fapt, aceastæ situaﬂie a adus afacerea lui, prosperæ
odinioaræ, în pragul falimentului.
Jon nu mai eøuase niciodatæ. Pentru prima datæ în viaﬂæ era faﬂæ-n
faﬂæ cu o situaﬂie pe care nu putea sæ o rezolve. Am væzut adesea cum
Dumnezeu îngæduie sæ ni se întâmple astfel de lucruri ca astfel sæ pierdem
dominaﬂia superioritæﬂii din viaﬂa noastræ. Aøa s-a întâmplat cu Jon.
L-a cæutat pe Dumnezeu cum n-o mai fæcuse niciodatæ înainte.
A negociat cu Dumnezeu: “Ia-mi braﬂele øi picioarele într-un accident.
Dæ-mi o operaﬂie pe inimæ. Dar nu mæ læsa sæ eøuez astfel. Nu pot sæ
fac faﬂæ.”
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În timpul nopﬂii, toﬂi pereﬂii inimii sale s-au præbuøit. Pentru prima
datæ în viaﬂæ, a renunﬂat la toate scenariile lui øi L-a rugat pe Dumnezeu
sæ-l ajute. A ajuns la un punct în care a înﬂeles cæ toate sunt deøertæciune
øi i-a spus lui Isus cæ Îl va iubi necondiﬂionat, indiferent dacæ afacerea
lui va supravieﬂui sau nu. Øi aøa avea de gând sæ facæ, dupæ cum mi-a
spus mai târziu.
O luptæ crâncenæ se dædea în sufletul lui, era istovit, dar nu putea
sæ doarmæ. L-a rugat pe Dumnezeu sæ mæ îndemne sæ-l sun. Simﬂea cæ
experienﬂa mea, ca om de afaceri care respectæ în acelaøi timp principiile
lui Dumnezeu, putea sæ-l ajute în acea crizæ – atât cu afacerea cât øi cu
inima. Nu prea credea cæ rugæciunea va avea efect – vorbisem rar øi el
încæ nu credea cæ Dumnezeu joacæ un rol important în viaﬂa lui.
În acea dimineaﬂæ, m-am trezit devreme, ca de obicei øi, am ieøit
afaræ pentru miøcarea de dimineaﬂæ. Vorbeam cu Dumnezeu în timp
ce alergam pe drumul forestier iar un gând mi-a venit în minte: “Sunæ-l
pe Jon.”
“Hmm,” mi-am spus. “Nu m-am gândit la Jon øi nu am mai
vorbit cu el de foarte mult timp.” Gândurile mele s-au îndreptat spre
alte probleme pe care voiam sæ le pun în rugæciune.
Când am ajuns acasæ øi am intrat în duø, cu apæ caldæ øi spumæ,
gândul veni din nou: “Sunæ-l.”
“Doamne, Tu eøti?” m-am întrebat urmându-mi alte gânduri.
La 5:30, stæteam în genunchi sprijinit pe scaun, cerându-I lui
Dumnezeu binecuvântare øi îndrumare în studiul din Cuvântul Sæu
când acel gând veni din nou: “Sunæ-l pe Jon.”
“Doamne, nu øtiu dacæ Tu te afli sau nu în spatele acestui gând øi
îmi cer scuze pentru întreruperea timpului dedicat ﬁie în aceastæ
dimineaﬂæ, dar trebuie sæ-l sun pe Jon sæ væd ce se întâmplæ.”
Am format numærul sæu øi soﬂia sa a ræspuns. “Bunæ, Cindy! Îmi
cer scuze cæ sun aøa devreme. De obicei nu folosesc telefonul înainte
de ora 9. Pot sæ vorbesc cu Jon?”
“Jim? Eøti Jim Hohnberger?… Oh, slavæ Domnului! Jon s-a rugat
toatæ noaptea ca sæ-l suni. ﬁi-l dau acum.”
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Jon mi-a spus mai târziu cum i-au dat lacrimile când øi-a dat
seama cæ Dumnezeu era un Dumnezeu personal, øi cæ lucra în mod
activ în viaﬂa lui.
Am început conversaﬂia: “Deci, de ce te-am sunat, Jon?”
Jon a început sæ explice situaﬂia øi lupta pe care o avusese cu
Dumnezeu în acea noapte. Conversaﬂia noastræ a ajutat la legarea
angajamentului sæu cætre Dumnezeu de nivele unu øi doi. În timp ce
Jon coopera cu Dumnezeu la nivele unu øi doi, Dumnezeu i-a deschis
o cale pentru a face faﬂæ dilemei sale viitoare.
Dumnezeu vrea sæ facæ la fel øi pentru tine. Ceea ce poﬂi face tu
este sæ dezlegi mâinile lui Dumnezeu sæ asculﬂi cu ambele urechi øi sæ
træieøti dupæ îndrumarea Sa.
Dumnezeu ne spune: “Rugaﬂi-væ neîncetat.”22 Asta nu înseamnæ
cæ nu trebuie sæ mai facem nimic decât sæ ne rugæm. Mai degrabæ,
înseamnæ cæ nu putem sæ facem nimic færæ rugæciune – færæ sæ pæstræm
contactul cu Dumnezeu!
Cum ar fi viaﬂa ta astæzi dacæ te-ai ruga continuu? Te-ai gândi de
douæ ori înainte de a acﬂiona într-un mod aspru. Te-ai retrage de la o
discuﬂie necorespunzætoare sau de la un web site indecent. Vrei sæ-L
laøi pe Dumnezeu sæ-ﬂi pæzeascæ ochii, urechile øi dorinﬂele? Ai vrea sæ
fii condus de Dumnezeu mai degrabæ decât controlat de oameni? El ar
deveni primul în viaﬂa ta, nu tu!
Dumnezeu ne cheamæ pe fiecare. De ce? De ce ne cheamæ
Dumnezeu? Deoarece El vrea sæ umble cu noi aøa cum a fæcut cu
Enoh.

22. 1 Tesaloniceni 5:17
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Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Te afli în postura lui Dennis cu o ureche îndreptatæ spre cer cu
mâna ﬂinutæ pâlnie în jurul ei, spunând: “Vorbeøte, Doamne!” în timp
ce cealaltæ ureche e acoperitæ cu un deget?
2. Este vreun lucru datoritæ cæruia Dumnezeu te-a condamnat
despre care refuzi sæ vorbeøti cu El?
3. Îﬂi este fricæ sæ te vezi aøa cum eøti de fapt?
4. Îﬂi spune Dumnezeu sæ“te opreøti øi sæ øtii” principiile Sale
pentru a te adapta voinﬂei Lui revelatoare?
5. Când Dumnezeu te cheamæ (øi o face des), Îl asculﬂi øi Îl urmezi?
Vrei beneficiile informaﬂiei Sale? Sau ignori chemarea lui Dumnezeu
cætre inima ta øi cætre conøtiinﬂa ta?
6. Vrei sæ intri într-o viaﬂæ a descoperirii aøa încât Dumnezeu
sæ-øi poatæ descoperii voinﬂa Sa pentru viitorul tæu?
7. Eøti gata sæ dezlegi mâinile lui Dumnezeu ascultând cu ambele
urechi øi træind dupæ îndrumarea Sa?
8. Eøti gata sæ devii mai degrabæ condus de Dumnezeu decât
controlat de oameni?
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“Iatæ Eu stau la uøæ, øi bat. Dacæ aude cineva glasul Meu øi deschide
uøa, voi intra la el, voi cina cu el, øi el cu Mine.”
Apocalipsa 3:20

Mæ jucam Lego împreunæ cu Landon, în sufragerie øi ne distram
de minune! Landon are patru ani, este cel mai mare nepot øi primul
fiu næscut al fiului meu, Andrew øi al soﬂiei lui, Sarah. Am patru nepoﬂi
øi o nepoatæ øi mæ simt foarte bine cu ei – øi ei cu mine! (Îmi spun Opa
– aøa se spune în limba germanæ la bunic.)
Când eu øi Sally am ajuns acasæ la ei în acea dimineaﬂæ, Landon
mæ aøtepta la uøæ. M-a îmbræﬂiøat cu putere øi a luat o cutie pe care era
neræbdætor sæ mi-o arate.
“Ce ai acolo, Landon?” am întrebat.
ﬁinând-o sus ca sæ væd, a spus tare: “Este o maøinæ de pompieri
din Lego, Opa! O construieøti pentru mine?”
“Sæ o construiesc pentru tine! De ce sæ nu o construim împreunæ?”
“Nu øtiu cum!”
“Ei bine, o sæ-ﬂi aræt. O vom construi împreunæ. Va fi mai
distractiv!”
M-am aøezat cu Landon jos pe podea øi ne-am apucat sæ construim
maøina de pompieri. Eram absorbiﬂi, i-am arætat cum sæ urmeze
instrucﬂiunile øi l-am încurajat sæ continue. Le-a studiat cu atenﬂie øi
apoi a început sæ caute printre diferitele forme, mærimi øi culori, de
piese Lego pentru a gæsi componenta potrivitæ pentru urmætorul nivel
al construcﬂiei. Era aøa de încântat sæ vadæ cæ maøina de pompieri prinde
79

Apoi, vino øi urmeazæ-Mæ!

formæ sub mâinile sale! În timp ce cæutam combinaﬂia potrivitæ de
roﬂi, vocea lui Sally din bucætærie ne-a întrerupt concentrarea.
“Landon, am nevoie de tine sæ mæ ajuﬂi la spælatul vaselor!” Vocea
lui Sally era dulce, dar fermæ. Sally øi Sarah gæteau în bucætærie øi era
datoria lui Landon sæ ajute la spælarea vaselor când era nevoie.
Imediat, umerii lui Landon s-au præbuøit. A ridicat maøina de
pompieri parﬂial terminatæ øi a studiat-o puﬂin, înainte sæ ræspundæ:
“Nu pot. Mæ joc cu Opa!”
“Landon, este rândul tæu sæ ajuﬂi la spælatul vaselor. Nu va dura
mult øi apoi poﬂi sæ te joci cu Opa din nou.”
Landon se uitæ la mine cu o privire rugætoare. Spera cæ mæ voi
opune cereri bunicii sale.
Landon încercæ din nou. “Dar nu vreau.”
Sarah intræ în scenæ. “Landon trebuie sæ-ﬂi asculﬂi bunica.”
O privire de dezgust total apæru pe faﬂa lui, læsæ din mânæ maøina
de pompieri øi se ridicæ. “Mami, viaﬂa va fi mereu aøa? Va trebui sæ
ascult mereu de oamenii mari?”
“Landon, trebuie sæ alegi sæ faci ce este corect.”
“Dar, mami, nu-mi place asta! Mæ distram cu Opa. De ce
trebuie sæ spæl vasele acum? Nu pot sæ le spæl când Opa nu mai este
aici?
Luându-l pe Landon de mânæ, Sarah l-a condus în cealaltæ cameræ.
Sally øi cu mine puteam sæ auzim cuvintele înæbuøite ale Sarahei
discutând cu Landon, pe acesta ripostând puﬂin, apoi pe Sarah
rugându-se cu el.
Câteva minute mai târziu, Landon a venit særind din camera din
spate cu ochii strælucind din nou. “Bine, bunico, ce vrei sæ fac?” Dupæ
zece minute de muncæ voluntaræ, era înapoi construind maøina de
pompieri cu Opa.
Uøa cea veche øi præfuitæ
În timp ce îl priveam pe Landon, în acea zi, m-am gândit cæ el nu
este diferit de mine sau de tine. Dumnezeu ne cheamæ de mai multe
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ori pe zi. “Iatæ Eu stau la uøæ øi bat.” El vrea sæ intre. Vrea sæ ne
încurajeze, sæ ne ajute, sæ ne ghideze, sæ ne întæreascæ, sæ ne salveze.
Dar noi suntem ca Landon. “Sunt ocupat!” “Mæ joc!” “Mæ
distrez!” “Nu vreau!” Sau câteodatæ suntem ca cetæﬂenii din pilda lui
Isus care au trimis un mesaj nobilului, spunând: “Nu vrem ca omul
acesta sæ împæræﬂeascæ peste noi.”1 Avem un resentiment faﬂæ de
autoritate øi se pare cæ ne naøtem cu el.
Sunt multe lucruri care sunt peste puterea noastræ de alegere
-familia, timpul øi circumstaﬂele naøterii noastre, condiﬂia lumii din
jurul nostru, sau comportamentul celorlaﬂi oameni. Analizând
experienﬂele pe care le avem în aceastæ lume decæzutæ, putem sæ ne
simﬂim destul de lipsiﬂi de putere. Dar existæ o alegere pe care nimeni
nu ne-o poate lua – indiferent de naøtere, naﬂionalitate, condiﬂie socialæ,
sau statut educaﬂional. Noi alegem ori sæ fim controlaﬂi de oameni ori
sæ fim guvernaﬂi de Dumnezeu – øi Dumnezeu niciodatæ nu încalcæ
aceastæ alegere. Putem sæ-I deschidem uøa sau sæ alegem sæ-L læsæm
afaræ.
Dumnezeu aøteaptæ de la biserica Sa, de la mine øi de la tine, sæ-I
deschidæ uøa veche øi præfuitæ øi sæ-L lase cu adeværat sæ intre! Da,
mulﬂi dintre noi au acceptat ceea ce a fæcut Dumnezeu pentru noi.
Aceasta este deschiderea iniﬂialæ a uøii. Dar Dumnezeu vine la noi în
fiecare zi øi vrea sæ lucreze în noi øi prin noi. Acestea sunt uøi
suplimentare. Vom “auzi vocea Sa øi vom deschide [aceste] uøi”?
Domnul aøteaptæ sæ intre în inima ta
De ce nu-i dai voie sæ intre?
Nimic din aceastæ lume nu te poate despærﬂi de El
Cum Îi vei ræspunde?
Zi dupæ zi
A tot aøteptat
Øi mai aøteaptæ încæ
1. Luca 19:14

81

Apoi, vino øi urmeazæ-Mæ!

Sæ vadæ dacæ eøti dornic
Sæ deschizi uøa.
O, cât de mult ar dori sæ intre!2
Dreptul de veto
Tammy, o tânæræ prietenæ de-a mea, mi-a povestit despre o
conversaﬂie pe care a avut-o cu consilierul de la colegiul creøtin. El a
întrebat-o: “Dacæ ai fi Dumnezeu øi te-ai uita la tine, pe o scaræ de la
unu la zece cum ﬂi-ai evalua dedicarea øi angajamentul, neîmpærﬂit,
pentru El?”
A fæcut o pauzæ ca sæ analizeze întrebarea în mintea ei øi apoi a
ræspuns: “Probabil un 8.” Se gândea cæ evaluarea ei era destul de bunæ – la
urma urmei, era 80%! Este cu mult mai mult decât pot spune alﬂi tineri.
A fost prinsæ færæ gardæ când consilierul a continuat mai departe:
“Ce ai face sæ ajungi la a zecea treaptæ?”
Acea întrebare a deschis o discuﬂie aprinsæ despre speranﬂele øi
visele lui Tammy pentru viitor. Este foarte talentatæ în domeniul media
øi aspiræ sæ intre în industria filmului. I-a mærturisit consilierului cæ
i-ar fi teamæ sæ-L lase pe Dumnezeu sæ-i conducæ viaﬂa în totalitate,
pentru cæ El nu ar fi de acord cu anumite lucruri care aveau o mare
însemnætate pentru ea øi aceasta ar fi închis-o într-o viaﬂæ plictisitoare
øi lipsitæ de strælucire.
“Aøadar vrei sæ pæstrezi dreptul de veto, nu-i aøa?” reflectæ
consilierul ei.
“Da, cred cæ vreau. Nu mæ supær dacæ Dumnezeu îmi controleazæ
viaﬂa atât timp cât pot decide asupra lucrurilor pe care vreau sæ le fac,”
mærturisi ea.
Tammy, la vârsta de douæzeci de ani, se lupta cu aceeaøi problemæ
ca øi Landon la vârsta de patru ani – un resentiment faﬂæ de autoritate.
Jerry, la vârsta de 45 de ani, se confruntæ cu aceeaøi problemæ.
2. “The Savior is Waiting”, de Ralph Carmichael, 1958.
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Aversiune faﬂæ de autoritate
Cu ceva timp în urmæ, mæ aflam într-un restaurant, împreunæ cu
Jerry, un prieten din liceu, din vremea când locuiam în Appleton,
Wisconsin. Era un prieten cu care mæ duceam la acele petreceri
sælbatice. Cândva, în timpul recreaﬂiilor, ne strecuram în spatele øcolii
sæ fumæm o ﬂigaræ. Chiar credeam cæ obﬂinem ceva – experimentând
“libertatea” noastræ!
În timp ce discutam la masæ, Jerry a remarcat puﬂin rezervat: “Jim,
tu chiar te-ai schimbat! Ai devenit prea religios.”
“Da?” am ræspuns. Jerry nu pærea aøa de încântat de schimbarea
mea.
“Øtii de ce nu-mi place religia ta?”
“Nu, nu øtiu. Spune-mi, te rog.”
A muøcat din nou din hamburger-ul sæu øi în timpul æsta m-a
studiat foarte serios. Dupæ ce a înghiﬂit a zis: “Pentru cæ nu te mai lasæ
sæ faci nimic. Nu poﬂi sæ mai bei alcool, sæ fumezi, sæ înjuri, sæ petreci,
sau sæ te uiﬂi la filme ca Rambo sau Predator. Nu mai poﬂi nici sæ vânezi
sau sæ asculﬂi glume proaste. Vorbesc despre faptul cæ eøti sub papuc!
Eu nu aø rezista. Religia mea mæ lasæ sæ fac tot ce vreau. Dacæ vreau sæ
mæ duc la bisericæ, mæ duc. Dacæ nu vreau, nu mæ duc. Træiesc o viaﬂæ
moralæ øi asta e suficient pentru mine.”
“Serios?”
“Da, serios! Nu-mi place sæ mi se spunæ ce pot sau nu pot sæ
fac.”(Dupæ pærerea mea, Jerry avea o dozæ mare din acea problemæ cu
care nepotul meu øi Tammy se luptau.)
M-am aplecat spre el. “Jerry, îmi permiﬂi sæ iau o ﬂigaræ?”
“Poftim?” expresia lui Jerry s-a schimbat din dispreﬂ în nedumerire.
“Da, dæ-mi o ﬂigaræ.”
Øi-a scos pachetul de Marlboro din buzunarul de la cæmaøæ øi mi
l-a înmânat. Am pus ﬂigara în guræ. “Bricheta, te rog!”
Acum era de-a dreptul uluit. Mi-a dat bricheta færæ sæ scoatæ un
cuvânt øi am aprins ﬂigara, am tras un fum, l-am suflat în faﬂa lui øi
apoi am stins ﬂigara în scrumieræ.
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Privindu-l în ochi, am spus: “Vezi, Jerry, pot alege sæ fumez sau
nu. Oricum, tu nu poﬂi alege sæ nu fumezi. Te ﬂine legat. Eu sunt liber
– tu te afli în robie.”
Jerry mæ privi încruntat øi mai muøcæ odatæ din hamburger. Se
lupta cu aversiunea faﬂæ de autoritate – exact cum Landon øi Tammy
se luptau, exact cum Adam øi Eva se luptau în grædinæ, øi exact cum s-a
luptat Lucifer în cer. Singura diferenﬂæ, dintre mine øi Jerry, era faptul
cæ el a ales sæ-øi pæstreze dreptul de veto mai presus de vocea lui
Dumnezeu asupra conøtiinﬂei sale.
Din acea zi de la restaurant, Jerry øi eu am înaintat în vârstæ sub
autoritatea pe care am ales-o fiecare. La 61 de ani, încæ alerg 5-6
kilometri pe zi, urc pe munﬂi cu fiul meu, øi mæ simt în vârful lumii.
Vara trecutæ, împreunæ cu Andrew, am fæcut o excursie de 32 de
kilometri spre piscul Mt. Jackson (3,063 metri) în Parcul Naﬂional
Glacier – doar într-o zi.
Jerry, pe de altæ parte, nu poate sæ meargæ pânæ la maøinæ færæ sæ
aibæ probleme cu respiraﬂia. “Libertatea” sa îl omoaræ. Libertatea mea
mæ ajutæ sæ funcﬂionez bine. Cine credeﬂi cæ are un program de
administrare mai bun? Care este calea mai bunæ de a træi?
Vedeﬂi, sunt beneficii atunci când ai un Companion care este o
Autoritate în toate aspectele vieﬂii noastre – nu doar la capitolul sænætate,
ci, øi în toate lucrurile ce ne privesc – un Antrenor care merge înaintea
noastræ øi cunoaøte bine calea. Avem libertatea sæ cedæm dreptul nostru
de veto lui Dumnezeu øi sæ-I ascultæm chemarea.
Jerry a ales sæ ignore vocea lui Dumnezeu, din conøtiinﬂa sa, ﬂinând
uøa închisæ – øi acum plæteøte preﬂul, un preﬂ foarte mare pentru o
viaﬂæ depravatæ. Îl înﬂeleg, pentru cæ am plætit øi eu acel preﬂ ani de-a
rândul, înainte sæ-I deschid uøa lui Dumnezeu. Rezultatul a fost:
- o cæsnicie rece
- sænætate øubredæ
- copii neascultætori
- prietenii superficiale
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- o conøtiinﬂæ vinovatæ
- un succes exterior în detrimentul unui caracter mizer
- automulﬂumire în locul direcﬂiei øi scopului
- având informaﬂia în locul unei prietenii intime cu Dumnezeu
Outlaw Inn*
Roy era sætul de costurile mari ale unui trai josnic, ﬂinuse închisæ
acea uøæ veche øi præfuitæ, îøi exercitase dreptul de veto øi îøi pæstrase
resentimente faﬂæ de autoritatea lui Dumnezeu pentru prea multæ
vreme. Viaﬂa lui devenise dezgustætor de mizerabilæ. Acum stætea într-o
cameræ micæ în Outlaw Inn – un nume care i se potrivea foarte bine!
Soﬂia lui depusese actele de divorﬂ, copiii lui nu vorbeau cu el, cu
sænætatea era la pæmânt, resursele materiale erau epuizate, øi
conøtiinﬂa îi era torturatæ de vinæ øi disperare. Viaﬂa lui devenise o
carapace goalæ.
Este incredibil cât de mulﬂi dintre noi opunem rezistenﬂæ lui
Dumnezeu. Fugim de El, ne încurcæm, ne împleticim øi cu toate cæ
este foarte aproape de noi nu-I cerem ajutorul. Încercæm orice lucru
care ne trece prin cap pentru a ne face viaﬂa sæ decurgæ aøa cum vrem
noi, împotrivindu-ne Aceluia care ne-a dat-o øi a proiectat øi buna ei
funcﬂionare. Dar Dumnezeu nu se dæ bætut! Îøi aøteaptæ momentul øi
ocazia, continuând sæ batæ la toate uøile noastre. Nu existæ vreun pericol
cæ El va renunﬂa la noi – dar existæ un pericol mai mare în amânarea
noastræ de a-I deschide uøa. Ignoræm atât de des chemarea Sa, adresatæ
inimilor noastre încât este tot mai dificil sæ o discernem. Dacæ viaﬂa
noastræ se sfârøeøte, øi încæ am întârziat cu renunﬂarea la dreptul nostru
de veto, ne-am decis soarta øi El ne respectæ alegerea.
Roy – ajuns aproape la vârsta de 60 de ani – în cele din urmæ a
decis sæ renunﬂe la dreptul de veto, a deschis uøa, a încetat sæ opunæ
rezistenﬂæ lui Dumnezeu øi a primit autoritatea Lui în viaﬂa sa. Când a
fæcut aceste lucruri, Dumnezeu a putut sæ-l înveﬂe pe Roy, în orice
* Hotelul færæ de lege
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problemæ, cum sæ-øi vadæ familia ca o prioritate, øi cum sæ investeascæ
în familia sa în loc sæ-øi urmeze propriul sæu drum. Viaﬂa lui a început
sæ se îmbunætæﬂeascæ. În loc sæ dea vina pe circumstanﬂe sau pe alﬂii
pentru situaﬂiile sale nefericite, a început sæ devinæ responsabil pentru
propriile gânduri øi sentimente øi pentru influenﬂa pe care o aræta. A
învæﬂat sæ mângâie inimile celor dragi în loc sæ le ræneascæ. Pe mæsuræ
ce atitudinea lui faﬂæ de ei s-a schimbat, soﬂia øi copiii lui au fost atraøi
de el, în loc sæ fugæ de prezenﬂa lui. În cele din urmæ, s-a mutat înapoi
acasæ øi astæzi are o cæsnicie frumoasæ, øi o familie pe mæsuræ. Aøa înveﬂi
sæ umbli cu Dumnezeu.
Vino øi cineazæ
“Dacæ aude cineva glasul Meu øi deschide uøa, voi intra la el, voi
cina cu el, øi el cu Mine.”3
Cuvântul sup (a cina) este un cuvânt englezesc vechi pe care nu îl
mai folosim astæzi în conversaﬂii, dar mie îmi place. Îmi conferæ un
sentiment plæcut de pærtæøie cu cineva drag în jurul unei mese delicioase,
simplæ, dar bine pregætitæ. Sunt legæturi vizuale, energie, interacﬂiune,
inimæ, vulnerabilitate, râsete, lacrimi – o adeværatæ pærtæøie. De aceea
o numesc “supping“ (cinare) – øi aøa ceva vrea Salvatorul nostru sæ
împærtæøeascæ cu noi. Vrea prietenie. El cunoaøte viitorul, prezentul øi
trecutul nostru. Vrea sæ fie cu noi în bucuriile øi în tristeﬂile noastre, în
temerile øi în luptele noastre. Vrea sæ ne ofere inima Sa. Nu existæ
Consilier, Antrenor øi Prieten mai bun. Sfatul sæu este gratis, doar
trebuie sæ-l cerem. Trebuie sæ fim dornici sæ cinæm – sæ-I auzim vocea
øi sæ-I ræspundem.
Prea adesea suntem reticenﬂi în a deschide uøa, deoarece avem în
subconøtient propaganda Satanei despre Unul care bate. Unii Îl væd ca
pe o persoanæ care stricæ bucuria, rece øi critic, în timp ce alﬂii Îl væd ca
pe un tatæ absent care nu poate fi luat în serios. Alﬂii se tem de El
deoarece Îl væd ca pe oamenii importanﬂi în care au avut încredere øi
3. Apocalipsa 3:20
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de care au fost dezamægiﬂi. Oricare ar fi interpretarea noastræ greøitæ
despre El, Cuvântul Sæu Îl dezvæluie ca fiind sincer øi dacæ ne încredem
în El, ne va demonstra veridicitatea Sa.
Nu e complicat
Nu este complicat sæ umblæm cu Dumnezeu – dar pare greu
deoarece trebuie sæ întrerupem automatismele pe care le-am dobândit
în purtarea poverilor noastre. Este simplu – foarte simplu. De fapt,
aceastæ renunﬂare, poate fi definitæ într-o propoziﬂie. Eøti gata sæ mergi
cu El, alæturi?
Trebuie doar sæ simﬂi prezenﬂa lui Dumnezeu lângæ tine, pe tot
parcursul zilei øi sæ acﬂionezi dupæ îndrumarea Sa.
Aceasta este esenﬂa! Simplu! Învæﬂând sæ-L recunoøti pe Dumnezeu
bætând la uøa ta este ceva ce fiecare poate învæﬂa – indiferent de vârstæ
sau statutul în viaﬂæ. Umblarea cu Dumnezeu reprezintæ o atitudine øi
o dispoziﬂie a minﬂii. 4 Mintea ta se supune obiønuinﬂei de a asculta
vocea Sa5 øi de a urma îndrumarea Sa, în acord cu Cuvântul Sæu6 øi
atunci urmezi aceastæ dispoziﬂie ca o cale a vieﬂii. 7 În orice situaﬂie, în
orice problemæ, micæ sau mare, din momentul în care te trezeøti pânæ
când pui capul pe pernæ, noaptea, deschizi uøa øi Îl inviﬂi pe Dumnezeu
sæ cineze cu tine.
Ai putea sæ crezi cæ umblarea cu Dumnezeu este o experienﬂæ
rezervatæ doar oamenilor deosebiﬂi, dar nu este aøa. Dumnezeu
instruieøte oameni obiønuiﬂi øi transformæ experienﬂele lor din
“obiønuite” în “extraordinare”. Sæ væ dau câteva exemple.
O inimæ ascultætoare
David este un avocat care øtie cum stæpâneascæ repede o situaﬂie,
folosindu-se de cuvintele sale. Este grozav dacæ eøti clientul sæu øi
4. Filipeni 2:5
5. Ioan 10:27
6. Isaia 8:20
7. Ioan 15:4-9
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negociazæ în numele tæu. Nu este întotdeauna plæcut dacæ tu eøti
cel care îl calci pe bætæturæ. Dar David învaﬂæ sæ umble cu
Dumnezeu.
Într-o dimineaﬂæ, la momentele devoﬂionale, a dat peste un verset
din rugæciunea regelui Solomon: “Dæ dar robului Tæu o inimæ
priceputæ…”8 Nota de subsol a versetului pe care îl citea definea
“priceputæ” ca “ascultætoare”. Acest gând a atins o coardæ sensibilæ în
mintea lui David.
“Doamne,” se rugæ el, “dæ-mi te rog o inimæ ascultætoare – ca
astfel sæ fiu extrem de sensibil la chemærile Tale pe parcursul zilei.”
Mai târziu, în acea dimineaﬂæ, Gary, bæieﬂelul sæu de øase ani, îl
ajuta sæ hræneascæ cele patru pisici ale lor – o treabæ pe care Gary o
fæcea cu plæcere! De fapt, îi plæcea atât de mult, încât devenea cam
agitat øi neræbdætor øi, adesea fæcea mizerie pe podea între locul de
unde lua mâncarea øi vasul de unde mâncau pisicile.
“Fii atent sæ nu verøi mâncarea,” tocmai îl avertizase David când
vasul plin alunecæ din mâinile lui Gary, mâncarea împræøtiindu-se peste
toatæ podeaua de lemn, proaspæt spælatæ.
Imediat, instinctele de acuzare ale lui David au ræbufnit øi øi-a
deschis gura pentru a-l certa pe Gary. Dar la fel de repede, Duhul
Sfânt i-a spus sæ tacæ. Pentru prima datæ în viaﬂa lui, a cooperat
instantaneu. A fæcut o pauzæ pentru un moment øi apoi i-a zis bæieﬂelului
sæu abætut: “Nu-i nimic, Gary. O sæ iau mætura øi o sæ facem curat
împreunæ.”
David nu a realizat, dar Cindy, soﬂia lui, urmærea întreaga acﬂiune
pe furiø. Mai târziu i-a spus lui David cæ atunci când Gary a værsat
mâncarea, era pe cale sæ-l previnæ sæ nu spunæ ceva ce ar putea sæ
ræneascæ sufletul lui Gary, dar nu a trebuit. David nu petrecuse timp
cu Dumnezeu dimineaﬂa, ca apoi sæ meargæ pe calea doritæ de el însuøi.
El a cinat cu Dumnezeu de-a lungul zilei – în mod continuu.

8. 1 Regi 3:9
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Altfel spus, Dumnezeu este izvorul vieﬂii9 øi tânjeøte sæ deschidæ
în mine øi în tine “un izvor de apæ, care va ﬂâøni în viaﬂa veønicæ”. 10 El
este la fel de necesar ca øi aerul pe care îl respiræm. Tânjeøte sæ fie
Alpha øi Omega pentru noi în orice lucru – ca astfel sæ putem
experimenta adeværata viaﬂæ, înﬂelepciune øi putere. 11 Fiecare om næscut
pe aceastæ planetæ experimenteazæ existenﬂa – dar numai câﬂiva o træiesc
în profunzimea ei, deoarece numai câﬂiva deschid uøa Dætætorului de viaﬂæ.
De fapt, îl tratæm pe Dumnezeu ca pe un izvor. Când suntem
însetaﬂi, ne ducem sæ ne adæpæm, ne potolim setea, øi apoi ne urmæm
calea, fericiﬂi, pânæ când setea va reveni din nou. Acest ciclu de
experienﬂe ne jefuieøte de adeværata bucurie de a vedea împlinirea
scopurilor pe care Dumnezeu le are pentru noi.
Dar am putea sæ-I deschidem uøa øi sæ-L læsæm sæ intre – øi apoi
acest izvor de apæ dulce sæ curgæ în noi – mereu – chiar atunci când
fiul nostru varsæ mâncarea pisicilor pe podea. “Cine are pe Fiul, are
viaﬂa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaﬂa”. 12 David gæseøte
acest izvor øi devine “grabnic la ascultare, încet la vorbire, zæbavnic la
mânie”. 13 Descoperæ cæ o inimæ ascultætoare este paøaportul pæcii,
fericirii øi bucuriei.
Dumnezeu îndrumæ
Steve este angajat al statului. Adesea, slujba îi cere sæ cælætoreascæ
în diferite oraøe pentru întâlniri øi inspecﬂii. De obicei, unul dintre
colegii lui cælætoreøte împreunæ cu el øi ei fie discutæ afaceri legate de
serviciu, fie ascultæ postul local de radio. Când Steve cælætoreøte singur,
ascultæ o predicæ sau muzicæ creøtinæ.
Într-o zi, în timp ce Steve intra în maøinæ cu colegul sæu, Scott, a
fost îndemnat sæ punæ una din predicile mele din colecﬂia Scæpare la
9. Psalmi 36:9; Ieremia 2:13; Ioan 4:10
10. Ioan 4:14
11. Ioan 15:4, 5
12. 1 Ioan 5:12
13. Iacov 1:19
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Dumnezeu. “Doamne, tu eøti? Nu pot sæ pun asta. Acest om are altæ
religie øi s-ar putea simﬂi ofensat sau ar putea crede cæ încerc sæ-l
convertesc sau nu øtiu ce altceva. S-ar putea sæ creadæ cæ, trebuie sæ
asculte, cæ nu are de ales.
“Steve, de ce ﬂi-e ruøine cu Mine? Doreøti sæ riøti sæ fii greøit înﬂeles de
dragul Meu?
Steve s-a gândit un moment øi apoi s-a întors cætre Scott. “Scott,
eu de obicei ascult un fel de predici în timp ce conduc. Este vreo
problemæ dacæ pun una astæzi?”
Scott a dat din cap øi a zis: “Nicio problemæ. Pune-o!”
Steve a introdus CD-ul øi au plecat. O oræ mai târziu, au ajuns la
destinaﬂie øi mesajul s-a terminat. Scott a exclamat: “O! A fost grozav!
Chiar mi-a plæcut. Pot sæ-l împrumut øi pentru familia mea?”
Se întâmpla ca Steve sæ aibæ un set de DVD-uri cu prelegerile
Scæpare la Dumnezeu la el, øi l-a oferit cu bucurie lui Scott.
Câteva zile mai târziu erau în maøinæ din nou împreunæ øi, de
data asta, Steve se simﬂea mult mai curajos. “Hei Scott, cu ce sæ te
îndoctrinez azi?”
Scott zâmbi. “Pune ce vrei. Dacæ este la fel de interesant ca data
trecutæ sunt numai urechi.”
Steve s-a rugat în gând øi a fost îndemnat sæ punæ un mesaj despre
sænætate. Lui Scott i-a plæcut øi i-a cerut sæ-i împrumute øi aceastæ
prelegere. La sfârøitul cælætoriei în timp ce Scott se îndepærta de vehicul,
a comentat: “Mulﬂumesc încæ odatæ pentru acele DVD-uri Scæpare la
Dumnezeu. Ne schimbæ imaginea despre familie øi ne face sæ ne simﬂim
mai uniﬂi.”
Steve gæseøte cheia succesului – o viaﬂæ dirijatæ de Dumnezeu în
orice situaﬂie. El descoperæ cæ spunând da lui Dumnezeu, sunt deschise
noi orizonturi øi problemele sunt rezolvate.
Principii de viaﬂæ
George locuia în Africa de Sud, undeva la ﬂaræ; acolo îøi avea
biroul øi cælætorea frecvent în diferite oraøe øi alte locuri pe care le
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superviza. În timp ce cælætorea, George asculta Scæpare la Dumnezeu,
Înapoi la principii, O chemare înaltæ,14 øi alte mesaje ca acestea. Acasæ,
Sandy øi cei trei copii ﬂineau televizorul aprins øi se uitau la emisiuni øi
telenovele care rulau în fiecare dupæ-amiazæ. Li se alætura øi el când
ajungea acasæ mai devreme.
Când postul 3ABN (Three Angel’s Broadcasting Network) øi
Vocea Speranﬂei au început sæ difuzeze în Africa, George a fost îndemnat
sæ instaleze o antenæ de satelit øi un decodor în casa sa -acestea costând
destul de mult. Atunci, împreunæ cu familia sa, se uita la canalele
creøtine în Sabat iar în restul sæptæmânii la celelalte.
Rachel, fiica lui, tocmai terminase øcoala elementaræ øi trebuia sæ
plece la oraø, la o øcoalæ cu internat. Nici Rachel nici Sandy nu erau
împæcate cu ideea plecærii lui Rachel într-un internat. Sandy s-a gândit
cæ ar fi înﬂelept sæ se mute lângæ øcoala lui Rachel, ca sæ poatæ sæ meargæ
la øcoalæ de acasæ. Au pornit în cæutarea unei case øi au gæsit una
convenabilæ, suficient de mare pentru a le îndeplini nevoile.
Sandy øi copiii s-au mutat la oraø în timp ce George a decis sæ stea
la ﬂaræ în timpul sæptæmânii, aproape de biroul sæu, pânæ când putea
sæ aranjeze un transfer la un birou din oraø. George a încærcat toatæ
mobila øi toate celelalte lucruri pentru a le duce în casa de la oraø.
Când se pregætea sæ încarce televizorul, un gând îi øopti în minte: “Nu
lua televizorul la oraø. Lasæ-l aici øi ﬂine-l închis.”
“Doamne, familia mea nu mæ va privi cu ochi buni dacæ nu le
dau televizorul.”
“Lasæ-i o vreme, George, sæ se obiønuiascæ færæ televizor, ca astfel sæ
descopere bucuria de a discuta unii cu alﬂii din nou, færæ sæ scurteze
momentele devoﬂionale ca sæ prindæ urmætoarea telenovelæ.”
Când George a descærcat camionul la noua casæ, familia sa a
observat imediat cæ nu adusese televizorul. “Tatæ, unde e televizorul?”
întrebæ fiul sæu.
“Oh, nu l-am adus. Când voi avea timp sæ instalez antena de
satelit øi decodorul aici, îl voi aduce.”
14. Toate seminariile pe CD se pot gæsi la Empowered Living Ministries – în limba
englezæ.
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Sandy a auzit discuﬂia øi spuse enervatæ. “George, noi ne uitæm
mereu la televizor. Ce vom face toatæ seara færæ el?”
George i-a zâmbit înﬂelegætor în timp ce se ruga în gând la
Dumnezeu. Apoi a spus simplu: “Staﬂi de vorbæ.”
Toatæ familia s-a supærat atunci pe el. De fapt, nemulﬂumirea a
continuat câteva luni. Ori de câte ori George era acasæ, era grozav de
tentat sæ aducæ televizorul doar pentru a liniøti spiritele.
Dar Dumnezeu încæ îi øoptea minﬂii sale: “Nu renunﬂa, George,
ﬂine-l departe de ei pânæ când se obiønuiesc sæ nu-l mai doreascæ.” George
învæﬂase sæ recunoascæ vocea liniøtitæ øi delicatæ a lui Dumnezeu
vorbindu-i conøtiinﬂei sale. Era convins cæ acest gând este al lui
Dumnezeu deoarece nu era în conformitate cu propriile gânduri øi
dorinﬂe ci în conformitate cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu, la
care George medita în timp ce conducea maøina øi conversa cu
Dumnezeu.15
În ciuda conflictului, George a ascultat de Dumnezeu. Curând, a
reuøit sæ se mute la un birou din oraø øi stætea cu familia sa. Færæ a fi
distraøi de televizor, au putut sæ înceapæ momente regulate de devoﬂiune
dimineaﬂa øi seara. Serile, aveau timp sæ discute înainte ca cei mici sæ
meargæ la culcare sau sæ-øi facæ temele. Copiii povesteau ce se întâmplase
la øcoalæ iar George øi Sandy se implicau în probleme lor øi puteau sæ le
ofere îndrumare pentru a-i ajuta sæ rezolve cu succes dificultæﬂile.
Dupæ aproximativ øase luni, George împreunæ cu familia sa se
adaptaseræ noului program. Conversaﬂiile plæcute au înlocuit vechile
nemulﬂumiri øi nimeni nu pærea cæ mai simﬂea lipsa televizorului.
“Doamne, este timpul sæ instalez antena de satelit pentru 3ABN?”
“Mai aøteaptæ puﬂin.”
Dupæ alte douæ luni, George a adus televizorul în noua casæ øi i-a
pus un receiver doar pentru 3ABN. Nu a montat o antenæ externæ
pentru a capta alte posturi tv. Se întreba dacæ va comenta cineva. Dar
nimeni n-a zis nimic. Deveniseræ atât de obiønuiﬂi færæ televizor încât
prezenﬂa acestuia nu-i mai ispitea. De fapt, preferau sæ-l lase deoparte
15. Filipeni 4:8
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deoarece învæﬂaseræ sæ preﬂuiascæ pacea øi liniøtea casei mai mult decât
zgomotul televizorului.
Un alt avantaj a fost faptul cæ performanﬂele copiilor, la øcoalæ,
au crescut. Aveau timp mai mult sæ înveﬂe øi sæ discute despre
problemele lor cu pærinﬂii. Familia mânca împreunæ la toate mesele øi
le fæcea plæcere sæ interacﬂioneze între ei.
Într-o searæ, Rachel l-a întrebat pe George dacæ ar putea sæ facæ o
plimbare doar ei doi. În timp ce coborau pe alee, Rachel l-a luat de
braﬂ pe tatæl ei øi a spus: “Tatæ, vreau sæ-ﬂi spun ceva.”
Privind-o, George a ræspuns: “Ce te fræmântæ, scumpo?”
“Ei bine, îﬂi aminteøti ce nemulﬂumiﬂi am fost când n-ai adus
imediat televizorul în casa cea nouæ?” George încuviinﬂæ. “Ei bine,
chiar m-am supærat pentru o vreme. Dar acum înﬂeleg de ce ai fæcut
asta. Familia noastræ este mult mai apropiatæ acum. Momentele de
închinare øi discuﬂiile au devenit momentele favorite ale zilei – øi cred
cæ ne dezvoltæm mai mult în Hristos. Am vrut doar sæ spun
‘mulﬂumesc’!”
George a învæﬂat cæ, o viaﬂæ træitæ dupæ principiile Cuvântului lui
Dumnezeu øi dupæ îndrumarea Lui, este cea mai bunæ viaﬂæ dintre
toate, îi transformæ cæsnicia, familia øi fiecare zi.
Îi pasæ de tine!
Hans, un prieten de-al meu din altæ ﬂaræ, s-a remarcat în vânzæri
corporative timp de peste 20 de ani. Era creøtin de puﬂinæ vreme când
a decis sæ pæræseascæ o poziﬂie în vânzæri foarte profitabilæ care, dupæ
cum spunea, “îmi distrugea viaﬂa”, pentru o poziﬂie mai liniøtitæ, mai
puﬂin stresantæ dar cu puﬂine øanse de promovare sau de câøtiguri mari.
Era fericit øi mulﬂumit deoarece noua lui poziﬂie îi oferea timp sæ
continue relaﬂia sa cu Hristos, dezvoltând-o øi împærtæøind-o øi cu alﬂii.
Într-o zi, a fost abordat de cætre conducerea principalæ a companiei
la care lucra pentru a-l întreba dacæ ar fi interesat într-o poziﬂie de
manager în vânzæri. Aceøti manageri apreciau profesionalismul sæu,
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iar Hans øtia cæ nu l-ar fi abordat în acest mod dacæ nu ar fi fost deja
“alocat” pentru post. Øtia de asemenea cæ nu se refuzæ o astfel de ofertæ.
Bætrânul om de afaceri, care fusese controlat de sine øi condus de
“succes”, voia sæ profite de aceastæ oportunitate. De fapt, asta era ceea
ce dorea øi compania. Marile corporaﬂii jefuiesc sentimentele oamenilor
øtiind cæ aceøtia vor sæ ajungæ cineva. Soﬂia lui Hans voia sæ accepte
acea poziﬂie deoarece ar fi însemnat ca el sæ nu mai meargæ aøa departe
la serviciu – biroul era aproape de casæ. Diferiﬂi oficiali de sus din
firmæ îl abordau foarte prietenos øi îi spuneau cæ era persoana cea mai
potrivitæ pentru post øi cât de minunat ar fi ca el sæ accepte. Toﬂi erau
convinøi cæ va accepta – toﬂi, mai puﬂin Hans.
Hans deschisese uøa lui Hristos øi øtia ce înseamnæ sæ cinezi cu El.
Înainte sæ-l cunoascæ pe Dumnezeu, viaﬂa lui era concentratæ numai
în jurul intereselor personale. S-ar fi dus la interviu, ar fi încercat slujba,
øi apoi ar fi negociat pentru salariu øi beneficii. De când l-au abordat,
a presupus cæ un salariu bun ar face parte din pachetul pe care i-l ofereau.
Dar Hans învaﬂæ sæ asculte. Aøa cæ a îngenunchiat øi a pus problema
în mâinile lui Dumnezeu. În timp ce prezenta situaﬂia lui Dumnezeu,
o singuræ frazæ i-a venit în minte: “Priveøte… øi cerceteazæ ce nu îﬂi pot
da ei.”
Se întrebæ: “Asta e vocea Duhului Sfânt care vorbeøte conøtiinﬂei?”
Auzise acea øoptire în conøtiinﬂa sa, când îl descoperise pe Dumnezeu
cu aproape un an în urmæ, la fel ca de multe ori de atunci.
Experimentase de asemenea faptul cæ atunci când alegea sæ ignore ceea
ce auzea, problema nu se rezolva cu bine.
Dar se întreba: “Ce înseamnæ asta? De ce sæ cercetez ce nu-mi pot da?”
În timp ce analiza ce ar putea sæ însemne øi cum sæ procedeze, a
primit un devoﬂional zilnic pe e-mail ce conﬂinea versetul din Isaia
1:10: “Ascultaﬂi cuvântul Domnului, cæpetenii ale Sodomei! Ia aminte
la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei!”
“Dar ce vrea sæ mæ înveﬂe?” se întrebæ Hans. “Dacæ accept postul,
fiecare va fi fericit cu mine. Ce încearcæ Dumnezeu sæ-mi spunæ? Nu
mi se pare clar.”
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Un alt e-mail veni. Era de la un alt senior manager care voia sæ
øtie decizia lui Hans – øi uitase sæ øteargæ, din greøealæ, un mesaj de la
sfârøitul e-mail-lui pe care Hans nu trebuia sæ-l vadæ. Acesta aræta cât
era salariul pentru poziﬂia oferitæ – considerabil mai mic faﬂæ de ce
câøtiga acum.
Hans înﬂelesese. Dumnezeu îl avertiza în mod clar sæ procedeze
cu prudenﬂæ. Aøa cæ i-a trimis un e-mail respectuos persoanei care-i
oferea postul specificând douæ condiﬂii: 1) Sæ aibæ sâmbæta liberæ øi 2)
A cerut o mærire de salariu rezonabilæ, pe baza grilei de salarizare a
poziﬂiei oferite.
Ræspunsul l-a surprins puﬂin pe Hans. Erau pregætiﬂi sæ se
“acomodeze” cu Sabatul, dar au zis cæ salariul pe care îl cerea era “ireal”.
I-au spus cæ va economisi mulﬂi bani reducând cheltuielile de transport
øi cæ prestigiul actualei slujbe justificæ o scædere a salariului.
A refuzat oferta. Apoi a descoperit cæ senior managerul aflase deja
cæ avea de gând sæ accepte slujba. L-a sunat pe Hans iar acesta i-a
povestit cum îl îndrumase Dumnezeu. Managerul lui Hans i-a spus
“neoficial” cæ a fæcut o alegere bunæ. De fapt, dacæ ar fi solicitat în
mod oficial postul, ar fi fost practic forﬂat sæ îl accepte.
Iniﬂial, mulﬂi oameni au fost supæraﬂi datoritæ deciziei lui, dar
Hans era relaxat. Øtia cæ Dumnezeu îl ferise sæ facæ o alegere
neînﬂeleaptæ. Deøi era creøtin doar de un an, el a gustat beneficiile
cultiværii unui simﬂ al prezenﬂei lui Dumnezeu øi apoi a procedat
conform sfatului Sæu. Aceastæ atitudine i-a trasat un curs sigur prin
labirintul necunoscut al vieﬂii.
Învæﬂând sæ mergi
Sæ recapitulæm. Mulﬂi dintre noi începem viaﬂa ca øi nepotul meu
de patru ani, Landon – dorind sæ avem control asupra frâielor vieﬂii.
Pe mæsuræ ce ne apropiem de maturitate, s-ar putea sæ træim o viaﬂæ
moralæ sau chiar religioasæ – dar, la fel ca Tammy, Îl læsæm pe Dumnezeu
sæ conducæ doar 80% din viaﬂa noastræ. Ne pæstræm dreptul de veto în
anumite sectoare ale vieﬂii, sau nutrim o aversiune totalæ faﬂæ de orice
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autoritate: bisericæ, Cuvântului lui Dumnezeu sau chiar Dumnezeu
Însuøi, vorbind conøtiinﬂei noastre. La fel ca Jerry, ne træim viaﬂa în
mod sfidætor dupæ “calea noastræ”, mergând cu paøi siguri cætre propriul
deces.
Mulﬂi dintre noi sfârøesc la Outlaw Inn cu nimic altceva decât cu
o carapace goalæ a unei vieﬂi neglijate øi abia atunci hotærâm sæ deschidem
uøa lui Dumnezeu. Apoi descoperim cæ Dumnezeu a fost mereu acolo –
nu ca un adversar, ci ca un prieten – dorind sæ cineze øi sæ meargæ alæturi
de noi, zilnic. O “inimæ ascultætoare” este trezitæ øi descoperim cæ tot ce
trebuie sæ facem este sæ cultivæm un simﬂ al prezenﬂei Lui Dumnezeu cu
noi, de-a lungul zilei, øi sæ ne læsæm conduøi de El. Ajungem sæ
descoperim cæ Lui îi pasæ de noi în orice detaliu, din orice zi a vieﬂii.
Deprinderea de a merge cu Dumnezeu atrage dupæ sine
schimbarea obiceiurilor noastre vechi cu altele noi. Aceasta înseamnæ
cæ vechiul mod de gestionare, fæcut de om, este înlocuit cu o viaﬂæ
guvernatæ de Dumnezeu. Aceasta începe mai întâi cu educarea inimii,
minﬂii øi conøtiinﬂei, în aøa fel încât sæ putem sæ recunoaøtem øoptirile
lui Dumnezeu atunci când avem de fæcut o alegere, la un moment dat.
Alegerile, repetate des, construiesc un nou obicei. Repetarea obiceiului
formeazæ un nou caracter. Aøa învæﬂæm sæ umblæm cu Dumnezeu, în
orice oræ, în fiecare zi.
Înseamnæ cæ vom træi într-o viaﬂæ utopicæ? Nu, pentru cæ diavolul
are øi el ceva de spus despre asta. În mod sigur, atunci când tu øi cu
mine începem sæ træim aceastæ viaﬂæ nouæ în Isus, el cautæ sæ ne distragæ
atenﬂia, sæ ne descurajeze øi sæ ne afunde în probleme.
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Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Când Dumnezeu te cheamæ, eøti ca Landon, ræspunzând: “Sunt
ocupat!” “Mæ joc!” “Mæ distrez!” “Nu vreau!”?
2. Ai vreo aversiune împotriva autoritæﬂii drepte?
3. Eøti controlat de sine sau de Dumnezeu?
4. Vrei sæ-ﬂi menﬂii dreptul de veto peste îndrumarea lui
Dumnezeu din viaﬂa ta?
5. Eøti liber cu adeværat sau eøti sclavul obiceiurilor tale?
6. Plæteøti scump ca sæ træieøti o viaﬂæ decæzutæ?
7. Bate Isus la uøa ta în acest moment? Ce te întreabæ?
8. Crezi cæ umblarea cu Dumnezeu este o experienﬂæ rezervatæ
“oamenilor neobiønuiﬂi“?
9. Ai o “inimæ ascultætoare“? Mereu? Din când în când? Aproape
niciodatæ?
10. Eøti hotærât sæ începi sæ-L recunoøti pe Dumnezeu drept
Susﬂinætorul tæu zilnic?

97

Apoi, vino øi urmeazæ-Mæ!

CAPITOLUL 6

Afundat în probleme
“Îmi întind mâinile spre Tine… cæci mæ încred în Tine.”
Psalmii 143:6,8

Ai væzut filmul, Flywheel? Un prieten mi-a trimis o copie DVD
prin poøtæ spunând: “Trebuie sæ-l vezi!” L-am væzut øi mi-a plæcut –
vreau sæ spun cæ are o poveste grozavæ! Am putut sæ intru în starea de
spirit a bærbatului controlat de sine, conducându-øi afacerea, folosind
toate vicleniile pe care le oferæ America, la nivel corporativ, ca sæ obﬂinæ
profit. Am simﬂit frustrarea lui când afacerea s-a destræmat øi viaﬂa lui
s-a præbuøit. Mi-au curs lacrimile când s-a predat lui Dumnezeu øi
totul a cæpætat un alt sens. Dumnezeu i-a salvat afacerea, soﬂia s-a
îndrægostit din nou de el, a devenit eroul fiului sæu, øi a sfârøit apærând
la televizor ca un model de virtute. Apoi indignarea øi-a fæcut apariﬂia
în sufletul meu când s-a confruntat cu niøte aøa ziøi “prieteni”; dar
Dumnezeu a gæsit oameni care l-au ajutat sæ se reabiliteze, soﬂia sa a
dat naøtere unei fetiﬂe frumoase øi au træit fericiﬂi pânæ la adânci
bætrâneﬂi.
Îmi place povestea, dar mi-a læsat un mare semn de întrebare.
Urmându-L pe Dumnezeu înseamnæ cæ voi avea o viaﬂæ færæ probleme?
Øtiu cæ beneficiile umblærii cu Dumnezeu sunt reale øi tangibile, dar
oare Evanghelia creeazæ o stare de fericire totalæ øi orice problemæ se
rezolvæ în beneficul meu? Nu prea cred. Dacæ nu eøti sigur întreabæ-l
pe Iov. Întreabæ-i pe David, Iosif, Elisei, Pavel, øi pe alﬂii. Cu toﬂii au
întâmpinat dificultæﬂi serioase în ciuda faptului cæ au træit cu adeværat
pentru Dumnezeu.
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Aøa cæ, ce faci când te trezeøti afundat în probleme? Ce urmeazæ?
Confruntarea cu piedicile
Fiul meu cel mai mare, Matthew, este un adeværat agent de
imobiliare. Într-o zi, m-a sunat. “Tatæ, ce ar fi dacæ m-ai însoﬂi sæ væd
douæ case la ﬂaræ. Aø vrea sæ-mi spui dacæ ar fi potrivite pentru familia
mea.”
Am oprit în faﬂa unei cabane elegante, de cedru, situatæ printre
parfumatele conifere. Gazonul îngrijit, masa de picnic extensibilæ øi
arbuøtii minunaﬂi ofereau o imagine adorabilæ. Pe partea stângæ a casei
era un garaj mare, închis, pentru douæ maøini. Un cuplu, cam la
cincizeci de ani, ne-a întâmpinat la uøa de la intrare. În timp ce intram
în casæ, era evident cæ øi-au dæruit timpul, talentul øi inima pentru
acest loc.
“Aveﬂi o casæ frumoasæ”, începu Matthew. “De ce vreﬂi sæ o
vindeﬂi?”
Am observat cum soﬂia a tresærit dar a continuat sæ se uite în jos.
Ne-a ræspuns soﬂul: “Ei bine, de fapt nu prea vrem sæ o vindem. Este
casa visurilor noastre. Începând cu un teren gol acum cincisprezece
ani, în mare parte am construit-o noi. Dar cu economia de azi,
angajatorul meu mi-a redus orele de muncæ øi, pur øi simplu, nu mai
putem sæ ne plætim datoriile. Banca a programat executarea silitæ în
60 de zile.”
“O, ce pæcat!” îi compætimi Matthew. “Øi ce o sæ faceﬂi?”
“O sæ începem din nou de la zero, cred. Cam asta e singura
opﬂiune.”
Mæ durea inima pentru ei. Am observat o Biblie øi o carte despre
Isus pe noptieræ øi m-am întrebat: “Oare i-a pæræsit Dumnezeu? Nu le
aude rugæciunile? Nu Îi pasæ cæ îøi pierd aproape tot capitalul? Este
vreun pæcat aøa de mare din cauza cæruia El refuzæ sæ-i aline øi sæ lucreze
spre binele lor?”
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Uimit, speriat øi confuz
“Jim, am nevoie de sfatul tæu în legæturæ cu cæsnicia mea.” Vocea
lui Amy suna tensionat în telefon. “Dave mi-a pus pistolul la tâmplæ øi
m-a ameninﬂat cæ va trage.”
“O, nu!” am exclamat. “A mai fæcut asta vreodatæ?”
Dave øi Amy au venit mai demult la una dintre întâlnirile mele øi
au cerut ajutor pentru menﬂinerea cæsniciei lor. Le-am oferit ca soluﬂie
un plan orientat dupæ principiile lui Dumnezeu øi ei au acﬂionat
conform planului. Ultima datæ când când am vorbit cu ei, o duceau
mult mai bine. Acum Amy mi-a povestit ce s-a mai întâmplat între
timp.
“Nu, Dave nu a mai fæcut aøa ceva înainte. Este cu totul diferit de
caracterul sæu. A fost foarte stresat în ultima vreme. Este din ce în ce
mai greu sæ gæseascæ ceva de lucru pentru a plæti facturile øi a supravieﬂui.
Lucreazæ multe ore în douæ locuri diferite, nu are timp de relaxare øi
nu doarme bine.
“Asearæ, a venit acasæ epuizat. Am adus în discuﬂie o problemæ pe
care o avem cu unul dintre copii. M-am ferit un timp sæ-i spun, din
cauzæ cæ era solicitat la maxim, dar asearæ aveam nevoie de opinia lui.
“Dar când am adus problema în discuﬂie, el a spus: ‘Nu acum
Amy. Nu pot sæ o rezolv acum.’”
“Øtiu cæ trebuia sæ o las deoparte, dar nu am fæcut-o. Am insistat.
Mi-a spus cæ nu mai poate sæ facæ faﬂæ vreunui lucru negativ.”
“‘Asta nu este o scuzæ’, i-am spus. A ieøit din cameræ, trântind
uøa. L-am urmat øi am insistat cu problema mea mai departe.”
“Atunci a ræbufnit. A scos un pistol din dulap, mi l-a pus la tâmplæ
øi mi-a spus sæ încetez sau…”
Deci, ce putem spune despre Dave øi Amy? Poate sæ funcﬂioneze
cæsnicia lor? Este vreun Dumnezeu care sæ le poatæ restaura daunele?
De ce Dumnezeu pare atât de distant faﬂæ de aøa multe cupluri? Øi-a
pierdut Evanghelia puterea de a salva în chip desævârøit?
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Devastaﬂi
Ron øi Ann erau devastaﬂi. Prietenii lor buni, de aproape zece ani,
i-au târât într-o urâtæ succesiune de neînﬂelegeri. Ron øi Ann s-au
stræduit sæ clarifice lucrurile, dar cu cât au încercat mai mult, cu atât
distanﬂa dintre ei s-a mærit. Situaﬂia s-a transformat în ceva foarte
neplæcut.
Apoi au început sæ audæ zvonuri de la alte persoane despre
jumætæﬂile de adevær øi aluziile care erau ræspândite despre ei. Se pærea
cæ foøtii lor prieteni încercau sæ-i discrediteze dinadins, în aøa fel încât
ceilalﬂi sæ-i vadæ ca pe niøte ipocriﬂi.
De ce? Cum este posibil ca douæ cupluri, care au fost prietene
timp de un deceniu, sæ se întoarcæ unul împotriva celuilalt? Au mers la
aceeaøi bisericæ, au fost implicaﬂi în aceleaøi misiuni de evanghelizare,
øi-au petrecut concediile împreunæ, au întâmpinat acelaøi fel de
probleme împreunæ øi s-au ajutat sæ se dezvolte în umblarea cu
Dumnezeu. Au promis cæ vor fi prieteni pe vecie.
Ce ar trebui sæ facæ Ron øi Ann? Sæ se ræzbune? Sæ ræspundæ la
fiecare atac? Sæ dea ochii peste cap øi sæ facæ pe morﬂii? Unde este
Dumnezeu în aceastæ situaﬂie? De ce nu-i protejeazæ de acele acuzaﬂii
bolnave? Nu-I pasæ de reputaﬂia lor? Aøa se comportæ prietenii creøtini?
De ce le permite Dumnezeu sæ se joace de-a biserica, sæ-øi punæ mæøtile
øi sæ paræ evlavioøi? De ce nu scoate la ivealæ ræul øi de ce nu-i apæræ øi
nu-i protejeazæ øi pe cei nevinovaﬂi?
“Scapæ-mæ Doamne!”
Dacæ simﬂi cæ te afunzi în probleme, ar putea fi un semn cæ faci
ceva bun. Dacæ vrei cu adeværat sæ scapi de rucsacul cu prioritæﬂi din
spatele tæu, ræspunzând chemærii pe care Dumnezeu o face inimii tale,
øi deschizând acea uøæ veche øi præfuitæ, Satana va ridica în faﬂa ta
munﬂi de situaﬂii îngrozitoare ca sæ te ducæ la necredinﬂæ øi disperare.
Este un maestru în a ne abate pe rute ocolitoare. Ne inundæ cu îndoieli
øi temeri – unele dintre ele poate nu ne-au trecut niciodatæ prin minte.
Strategia lui constæ în a ne îndrepta atenﬂia asupra a “cât de rele au
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devenit lucrurile” øi niciodatæ asupra fægæduinﬂelor lui Dumnezeu de
a fi cu noi în timpuri grele!
Cu te confrunﬂi? Øomaj? Executare silitæ? O problemæ de sænætate?
Relaﬂii de familie încordate? Stres conjugal sau divorﬂ? Accidente?
Probleme financiare? Prietenii nesincere? Tensiune la serviciu? Opoziﬂii
religioase sau intoleranﬂæ? Ce ai mai adæuga pe listæ?
Te identifici uneori cu sentimentul de afundare care ameninﬂæ
sæ-ﬂi distrugæ curajul øi credinﬂa? Te trezeøti întrebându-te: “Unde este
Dumnezeu în toate acestea?” David a pus aceastæ întrebare – øi viaﬂa
lui este o dovadæ de încurajare pentru fiecare dintre noi care suntem
asaltaﬂi de probleme. În timp ce Dumnezeu pærea sæ întârzie alinarea,
David învæﬂa sæ-L caute pe Dumnezeu øi sæ strige la El în durerea øi în
confuzia lui. Citeøte Psalmul 143.
1. Doamne, ascultæ-mi rugæciunea, pleacæ-ﬁi urechea la
cererile mele! Ascultæ-mæ în credincioøia øi dreptatea Ta!
2. Nu intra la judecatæ cu robul Tæu! Cæci niciun om viu nu
este færæ prihanæ înaintea Ta.
3. Vræjmaøul îmi urmæreøte sufletul, îmi calcæ viaﬂa în picioare
la pæmânt: mæ face sæ locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit
de multæ vreme.
4. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburatæ inima
înæuntrul meu.
5. Mi-aduc aminte de zilele de odinioaræ, mæ gândesc la toate
lucrærile Tale, cuget la lucrarea mâinilor Tale.
6. Îmi întind mâinile spre Tine; îmi suspinæ sufletul dupæ
Tine, ca un pæmânt uscat.
7. Græbeøte de m-ascultæ, Doamne! Mi se topeøte duhul:
nu-mi ascunde Faﬂa Ta! Cæci aø ajunge atunci ca cei ce se
pogoaræ în groapæ!
8. Fæ-mæ sæ aud dis-de-dimineaﬂæ bunætatea Ta, cæci mæ
încred în Tine. Aratæ-mi calea pe care trebuie sæ umblu, cæci
la Tine îmi înalﬂ sufletul.
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9. Scapæ-mæ de vræjmaøii mei, Doamne, cæci la Tine caut
adæpost.
10. Învaﬂæ-mæ sæ fac voia Ta, cæci Tu eøti Dumnezeul meu.
Duhul Tæu cel bun sæ mæ cælæuzeascæ pe calea cea dreaptæ!
11. Pentru Numele Tæu, Doamne, învioreazæ-mæ; în
dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz!
12. În bunætatea Ta, nimiceøte pe vræjmaøii mei, øi pierde pe
toﬂi potrivnicii sufletului meu, cæci eu sunt robul Tæu.
Cu toate cæ Dumnezeu deﬂinea tot controlul asupra vieﬂii lui
David, el nu simﬂea acest lucru atunci când fugea de regele Saul, øi se
ascundea în peøterile pustiei. Totuøi, cu sau færæ ræspunsuri la
rugæciunile lui disperate, David s-a ﬂinut de Dumnezeu øi Dumnezeu
a væzut acest lucru în el.
Dumnezeu are totul sub control øi în viaﬂa noastræ! Crezi asta?
Dacæ te încrezi în El aøa cum a fæcut David, te va ajuta sæ treci cu bine
prin greutæﬂi în toate zilele ce-ﬂi stau înainte.
Nici Iosif n-a dus-o mai bine, øi el a avut probleme mari, dar nu
a închis uøa lui Dumnezeu. Vândut ca sclav de fraﬂii lui, ræsplætit cu
închisoare pentru serviciul corect faﬂæ de Potifar, Iosif a fost credincios,
l-a onorat øi s-a încrezut în Dumnezeu – pânæ la sfârøit. De-a lungul
acelor ani de robie crudæ, Iosif nu s-a îndepærtat nicio clipæ de Dumnezeu.
Imagineazæ-ﬂi ce aø fi fæcut eu dacæ eram în locul lui Pavel. Oriunde
a mers sæ prezinte cuvântul plin har al lui Dumnezeu, a întâlnit
respingere – øi respingerea aceea era mult mai serioasæ decât simpla
dezaprobare. De exemplu, în Listra, oamenii erau gata la un moment
dat sæ-l onoreze ca pe un zeu grec, iar urmætoarea zi l-au târât afaræ din
cetate, au aruncat cu pietre în el øi l-au læsat aproape mort. A fugit
Pavel cu coada între picioare acasæ? Nu! El scria: “Recunosc cæ
suferinﬂele din prezent nu sunt demne de comparat cu gloria ce va fi
descoperitæ în noi.”
Cel mai evident exemplu biblic de afundare în probleme este
povestea lui Iov. El care avea totul, la un moment dat – în câteva zile
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a pierdut tot, chiar øi sænætatea. Soﬂia lui, dezamægitæ øi-a arætat dispreﬂul
faﬂæ de Dumnezeu øi l-a îndemnat øi pe el sæ facæ la fel. Prietenii sæi,
uimiﬂi de cele întâmplate, în loc sæ-l încurajeze, au aruncat vina asupra
lui pentru necazurile care au nævælit aøa, din senin, peste el. Când i-a
fost cel mai greu, Iov a ræmas singur øi foarte derutat. Chiar øi-a dorit
sæ nu se fi næscut sau sæ moaræ. Totuøi, în mijlocul acestor necazuri,
s-a agæﬂat cu disperare de Dumnezeu øi a strigat: “Da, mæ va ucide:
n-am nimic de nædæjduit; dar îmi voi apæra purtarea în faﬂa Lui.”1
Diavolul ar putea sæ creeze circumstanﬂe în care sæ te lase færæ
posesiuni, sæ-ﬂi submineze relaﬂiile, sæ-ﬂi distrugæ sænætatea sau reputaﬂia,
dar nu poate atinge niciodatæ viaﬂa care este ascunsæ cu Hristos în
Dumnezeu. Atât timp cât ne refugiem în locul secret, suntem apæraﬂi.
Ochii credinﬂei
Øi Elisei s-a refugiat în locul secret. În timpul unei invazii siriene
în Israel, regele Siriei a decis sæ-l captureze pe Elisei pentru cæ-i
descoperea regelui Israelului planurile inamicului. De fiecare datæ când
regele sirian pregætea un atac împotriva regelui Israelului, Dumnezeu
îl anunﬂa prin Elisei øi astfel ræsturna complotul sirienilor.
Dupæ un timp, regele Siriei s-a sæturat de operaﬂiunile eøuate, øi a
decis sæ-l elimine. Iscoadele au descoperit unde se afla Elisei, iar regele
sirian “a trimis acolo cai, care de ræzboi øi o oaste puternicæ. Au ajuns
noaptea, øi au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a
sculat dis-de-dimineaﬂæ øi a ieøit. Øi iatæ cæ o oaste înconjura cetatea,
cu cai øi care.”2
Slujitorul lui Elisei era înspæimântat. Øi-a dat seama cæ erau depæøiﬂi
numeric øi tactic, øi færæ ajutor vizibil. A alergat la Elisei: “Ah! domnul
meu, cum vom face?”
Elisei nu a tresærit. Ba mai mult, i-a ræspuns calm: “Nu te teme,
cæci mai mulﬂi sunt cei cu noi decât cei cu ei.” În timp ce slujitorul sæu
se uita la el neîncrezætor, Elisei s-a rugat, øi a zis: “Doamne, deschide-i
1. Iov 13:15
2. 2 Regi 6:14
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ochii sæ vadæ.” Øi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a væzut
muntele plin de cai øi de care de foc împrejurul lui Elisei.”3
Elisei privea cu ochii credinﬂei faptul cæ “Cel ce este în voi, este
mai mare decât cel ce este în lume.”4 Carele lui Dumnezeu au depæøit
cu mult armata sirianæ, dar nu puteau fi væzute decât cu ochii credinﬂei
– o credinﬂæ care pune mai multæ valoare pe promisiunile lui Dumnezeu
decât pe ameninﬂærile circumstanﬂelor noastre întunecate. Cine eøti,
Elisei sau slujitorul lui?
Locul secret
Locul secret este acolo unde credinﬂa în Dumnezeu devine o
realitate mai mare decât problemele noastre! Sæ citim despre asta în
Psalmul 91.
1. Cel ce stæ sub ocrotirea Celui Prea Înalt…
Locul secret este libertatea noastræ de a alege în ce realitate vom
træi – cea væzutæ sau cea nevæzutæ. Adeværata viaﬂæ creøtinæ reprezintæ
10% ceea ce se întâmplæ cu noi øi 90% cum reacﬂionæm. Gæsim adesea
o præpastie între lumea væzutæ øi cea nevæzutæ – la fel ca slujitorul lui
Elisei, dar credinﬂa trece peste præpastie!
Printr-o credinﬂæ autenticæ putem sæ alungæm îngrijorærile care
s-au strecurat øi s-au adunat în minﬂile noastre aøa de uøor. Prin credinﬂæ
putem sæ spunem: “Øi din pricina aceasta sufær aceste lucruri; dar nu
mi-e ruøine, cæci øtiu în cine am crezut. Øi sunt încredinﬂat cæ El are
putere sæ pæzeascæ ce I-am încredinﬂat pânæ în ziua aceea.”5 Dumnezeu
se va ﬂine de cuvânt sæ ne fereascæ prin durere, amæræciune, øi
dezamægire.
A locui în acel loc secret înseamnæ a sta acolo, a avea o reøedinﬂæ
permanentæ. “Indiferent de ce va fi, nu te voi pæræsi, Doamne! Tu eøti
3. 2 Regi 6:15-17
4. 1 Ioan 4:4
5. 2 Timotei 1:12
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realitatea mea – nu circumstanﬂa!” Aceasta este experimentarea realæ a
credinﬂei!
…øi se odihneøte la umbra Celui Atotputernic
El este El Shaddai – cel Atotputernic. Cæci el zice, øi se face;
porunceøte øi ce porunceøte ia fiinﬂæ. 6 El este conøtient mereu de ceea
ce se întâmplæ în univers – de la cea mai micæ particulæ sub-atomicæ la
cea mai mare galaxie. 7 Øtie chiar øi câte fire de pær8 ai øi vede orice
lacrimæ øi orice zâmbet de pe faﬂa ta. 9 Nu o sæ-l cautæm în zadar. 10
Crezi asta? Eøti convins cæ asta e realitatea? Este de ajuns sæ te uiﬂi la
David!
2. zice despre Domnul: “El este…
Observaﬂi cuvântul “este”. Este la timpul prezent. Îmi aminteøte
de ce spunea Pavel în Evrei 11:6: “Cæci cine se apropie de Dumnezeu,
trebuie sæ creadæ cæ El este, øi cæ ræsplæteøte pe cei ce-L cautæ.” Aceasta
descrie credinﬂa lui David. Pentru el totul se petrecea la timpul prezent.
El credea cæ Dumnezeu este personal, prezent øi activ în viaﬂa sa pentru
scopurile Sale iubitoare. 11
…locul meu de scæpare, øi cetæﬂuia mea;
David locuia în Domnul – nu printre probleme øi amæræciuni,
dezamægiri øi descurajæri.
Dumnezeul meu în care mæ încred!”
6. Psalmi 33:9
7. Isaia 40:28
8. Matei 10:30
9. Psalmi 34:15
10. Isaia 45:19
11. Evrei 11:6

106

Afundat în probleme

Adicæ este personal – este prezent – sunt obiønuit cu El. Este
tovaræøul meu constant. “În care mæ încred” – nu în bunurile sau
economiile mele; nu în stilul meu de viaﬂæ independent; nu în biserica
mea sau în lucrurile bune ori în diferitele interpretæri ale adeværului;
nu în sænætatea mea sau în circumstaﬂele mele. Nu! La fel ca David,
Iosif, Iov, Pavel øi Elisei voi spune: “În El mæ încred!” Aceasta este
valoarea vieﬂii. Acesta este firul comun pe care Dumnezeu doreøte sæ-l
ﬂeasæ øi sæ-l treacæ prin toate necazurile.
El vrea sæ ne conducæ pe toﬂi printr-o experienﬂæ de dependenﬂæ
totalæ faﬂæ de El. Avem posibilitatea de a experimenta acest lucru. Fie
cæ o face prin pierderea locuinﬂei, mijloacelor de existenﬂæ, cæsniciei,
prieteniilor, sænætæﬂii, sau familiei, Dumnezeu lucreazæ prin aceste
circumstanﬂe pentru cæ vrea sæ ne aducæ în totalæ dependenﬂæ de El. Pe
mæsuræ ce aceste necazuri se adunæ în jurul nostru, alegerea noastræ
este claræ. Ori capitulæm copleøiﬂi de necazuri, ori ne abandonæm în
mâinile Domnului øi ne încredem deplin în El.
3. Da, El te scapæ de laﬂul vânætorului, de ciumæ øi de pustiirile
ei.
4. El te va acoperi cu penele Lui, øi te vei ascunde sub aripile
Lui. Cæci scut øi pavæzæ este credincioøia Lui!
5. Nu trebuie sæ te temi nici de groaza din timpul nopﬂii,
nici de sægeata care zboaræ ziua,
6. nici de ciuma, care umblæ în întuneric, nici de molima,
care bântuie ziua în amiaza mare.
7. O mie sæ cadæ alæturi de tine, øi zece mii la dreapta ta, dar
de tine nu se va apropia
8. Doar vei privi cu ochii, øi vei vedea ræsplætirea celor ræi.
David vorbeøte de niøte situaﬂii extrem de grele. Oricare dintre
aceste nenorociri este o pilula greu de înghiﬂit. Dar, în mâinile lui
Dumnezeu, ele devin medicaﬂia Lui. Ne trece prin ele la fel cum a
fæcut cu Øadrac, Meøac øi Abednego, în cuptorul de foc. Ei au scæpat,
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doar funiile au ars. La fel ca atunci, El vrea sæ fie cu noi în focul
nostru!
9. Pentru cæ zici: “Domnul este locul meu de adæpost!” øi
faci din Cel Prea Înalt turnul tæu de scæpare,
10. de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie
nu se va apropia de cortul tæu.
La prima vedere, sunæ ca øi când David ar spune cæ poporul lui
Dumnezeu nu va fi niciodatæ încercat cu probleme, dar nu asta era
realitatea lui David – øi nu asta este agenda lui Dumnezeu. Priviﬂi
puﬂin mai bine acel verset. Unde locuieøti? Dacæ locuieøti în “locul
secret” – adicæ “în Dumnezeu” – tot gunoiul pe care diavolul îl aruncæ
în tine nu poate sæ te despartæ de acel loc. Acolo eøti în siguranﬂæ.
Când Dumnezeu ne spune cæ ne va feri sufletele de ræu, nu ne
promite cæ nu vom experimenta durerea øi devastarea pe care ræul ni le
va provoca. “Nu væ temeﬂi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide
sufletul; ci temeﬂi-væ mai degrabæ de Cel ce poate sæ piardæ øi sufletul
øi trupul în gheenæ.”12 Nu te speria de criza care este capabilæ sæ-ﬂi
distrugæ securitatea financiaræ; nu te teme de prietenii faløi care sunt
capabili sæ-ﬂi afecteze reputaﬂia; nu te teme de soﬂul/soﬂia care poate
sæ-ﬂi facæ cæminul la fel ca iadul. Teme-te de Dumnezeu care ﬂine
veønicia ta în mâinile Sale. Teme-te sæ nu eøuezi în a-L iubi, cu toatæ
inima, øi pe aproapele tæu, ca pe tine însuﬂi.
Singurul lucru pe care diavolul nu poate sæ-l facæ unui copil al lui
Dumnezeu este sæ aducæ ræul în sufletul sæu færæ permisiunea lui, dar
va face tot ce este posibil pentru a ne determina sæ pæræsim locul secret.
Nu este nici o tragedie mai mare pentru un copil al lui Dumnezeu
decât aceea de a pune la îndoialæ fægæduinﬂele lui Dumnezeu
folosindu-se de propaganda inamicului împotriva Lui. Când încetezi
“sæ iubeøti pe Domnul, Dumnezeul tæu, cu toatæ inima ta, cu tot sufletul
12. Matei 10:28
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tæu, cu toatæ puterea ta øi cu tot cugetul tæu; øi pe aproapele tæu ca pe
tine însuﬂi”,13 ræul te-a învins. Dar atât timp cât stai în locul secret,
viaﬂa ta este ascunsæ cu Hristos în Dumnezeu øi nimeni nu te poate
smulge din mâinile Sale.14
Cu alte cuvinte, trebuie sæ înfruntæm nenorocirile pæstrându-ne
aceeaøi iubire faﬂæ de Dumnezeu øi faﬂæ de oameni. Nicio nenorocire
nu ne poate lua privilegiul de a fi ucenicii lui Hristos. Nu avem niciun
argument ca sæ renunﬂæm la singurul lucru care ne ﬂine înæuntru – o
viaﬂæ cu Hristos în Dumnezeu.
11. Cæci El va porunci îngerilor Sæi sæ te pæzeascæ în toate
cæile tale;
12. øi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva sæ-ﬂi loveøti
piciorul de vreo piatræ.
13. Vei pæøi peste lei øi peste næpârci, øi vei cælca peste pui de
lei øi peste øerpi.
14. “Fiindcæ Mæ iubeøte – zice Domnul – de aceea îl voi
izbævi; îl voi ocroti, cæci cunoaøte Numele Meu.
15. Când Mæ va chema, îi voi ræspunde; voi fi cu el în
strâmtorare, îl voi izbævi øi-l voi proslævi
16. Îl voi sætura cu viaﬂæ lungæ, øi-i voi aræta mântuirea Mea”.
ﬁi-ai examinat “dragostea pentru Dumnezeu”? Sunt afecﬂiunile
tale îndreptate spre El? Ai ca scop central al vieﬂii cunoaøterea Lui în
mod personal, intim, zilnic? Nu e uøor. Este nevoie de o credinﬂæ activæ.
Multe lucruri ne bombardeazæ pentru a ne distrage atenﬂia de la El, la
problemele noastre; pentru a ne ﬂine departe de “locul secret“; pentru
a încurca realitæﬂile nevæzute cu circumstaﬂele noastre vizibile; pentru
a ne cauza îndoieli øi disperæri; pentru a ne face sæ ascultæm minciunile
diavolului pentru a ne face sæ uitæm cæ Dumnezeu se ocupæ de viaﬂa
noastræ.
13. Luca 10:27
14. Ioan 10:29
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Reﬂeta de tort
De curând am citit undeva despre o adolescentæ care stætea într-o
zi de vorbæ cu mama ei. Ea se plângea cæ de la o vreme, toate îi merg
ræu; avea probleme la algebræ, se despærﬂise de prietenul ei, cea mai
bunæ prietenæ a ei se mutase în alt oraø…
Mama o asculta cu atenﬂie øi se gândea cum ar putea s-o facæ sæ
înﬂeleagæ cæ Dumnezeu a îngæduit sæ i se întâmple toate acestea spre
binele ei. Øi pentru cæ se pregætea sæ facæ un tort s-a gândit cæ nu ar fi ræu
sæ-i dea o lecﬂie… În timp ce aducea în bucætærie ingredientele o întrebæ:
“Auzi, ﬂie îﬂi place tortul meu?”
“Da, mami, chiar foarte mult.”
“Uite, ia øi tu puﬂin ulei!”
“Au! Nici nu mæ gândesc, e foarte greﬂos!”
“Dar niøte ouæ crude, n-ai vrea sæ mænânci, sau câteva linguri de
fæinæ cu bicarbonat de sodiu?”
“Nu, n-aø putea sæ înghit aøa ceva!”
“Vezi tu, scumpa mea, toate ingredientele astea sunt dezgustætoare
luate separat, dar când sunt preparate împreunæ iese un tort delicios!”
Øi Dumnezeu procedeazæ la fel. De multe ori ne întrebæm de ce
ne lasæ sæ trecem prin probleme atât de dificile. Dar Dumnezeu øtie cæ
atunci când ne încredem în El øi locuim în locul secret, va face ca toate
aceste încercæri prin care trecem, sæ lucreze spre binele nostru!15 Tortul
reprezintæ caracterul nostru – øi Dumnezeu este interesat sæ modeleze
în vieﬂile noastre un caracter parfumat øi gustos. Pe mæsuræ ce ne
încredem în el, momentele grele prin care trecem vor produce, în final,
ceva minunat!
A fost valabil pentru David? Da! În ciuda faptului cæ a fost cel
mai cæutat om de pe lista lui Saul, dupæ mai bine de 16 ani, el a devenit
un om dupæ inima lui Dumnezeu. 16 A fost valabil pentru Iosif? Absolut!
Caracterul pe care l-a dezvoltat de-a lungul anilor în temniﬂæ l-a ajutat
sæ joace un rol hotærâtor în istoria Egiptului øi a Israelului. A fost valabil
15. Romani 8:28
16. 1 Samuel 13:22
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pentru Iov? Iov nu a înﬂeles niciodatæ ce s-a întâmplat în spatele
tragediilor sale, dar credincioøia lui l-a apærat pe Dumnezeu de acuzaﬂiile
aduse de diavol asupra Lui.
Cum ræmâne cu tine øi cu mine? Vom læsa problemele noastre sæ
lucreze binele pe care Dumnezeu îl vrea pentru noi? Care este diferenﬂa
între a fi afundat în problemele noastre øi a fi salvaﬂi prin ele? Diferenﬂa
o dæ alegerea de a locui în locul secret al Celui Prea Înalt; sæ ne
abandonæm în grija lui Dumnezeu, punându-ne în totalitate sub
puterea, înﬂelepciunea øi mila Lui! Trebuie sæ permitem ca ingredientele
Sale, øi timpul Sæu de copt, sæ producæ rezultatul final pe care îl are în
minte. El este “Cæpetenia øi Desævârøirea credinﬂei noastre”.17
Rezistæ øi îmbræﬂiøeazæ
Trebuie sæ rezistæm propagandei diavolului øi sæ îmbræﬂiøæm
promisiunile lui Dumnezeu. Asta înseamnæ cæ trebuie sæ avem încredere
øi sæ cooperæm cu Duhul Sfânt pentru a ne ﬂine sufletele în siguranﬂæ,
convinøi cæ Dumnezeu face totul spre binele nostru. Înseamnæ cæ trebuie
sæ rezistæm anxietæﬂii øi sæ îmbræﬂiøæm calmul! Înseamnæ cæ trebuie sæ
ne bazæm pe declaraﬂia lui Pavel: “De altæ parte, øtim cæ toate lucrurile
lucreazæ împreunæ spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, øi anume,
spre binele celor ce sunt chemaﬂi dupæ planul Sæu.”18
Cu alte cuvinte, circumstanﬂele nu ar trebui sæ ne dicteze realitatea.
Dumnezeu are mereu ultimul cuvânt. Atunci când prin credinﬂæ te
agæﬂi chiar øi de o singuræ promisiune a lui Dumnezeu, este suficient ca sæ
te menﬂinæ în locul secret. Uite câteva din promisiunile mele favorite.
“Dumnezeu este scæparea mea.” Psalmul 59:9
“Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi, staﬂi liniøtiﬂi.” Exod
14:14
“Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, cæci de la El îmi vine
nædejdea.” Psalmul 62:5
17. Evrei 12:2
18. Romani 8:28
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“Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale sæ-ﬂi meargæ bine,
øi sænætatea ta sæ sporeascæ tot aøa cum sporeøte sufletul tæu.”
3 Ioan 2
Trebuie sæ ajungem sæ credem cæ nimic nu este întâmplætor. În
durerea noastræ, în suferinﬂa noastræ færæ sfârøit, în pierderea viselor, a
speranﬂelor øi a intenﬂiilor noastre bune, Dumnezeu este lângæ noi øi
vrea sæ ne arate ce înseamnæ dependenﬂa de El.
Când totul merge bine, este uøor sæ declaræm: “Dumnezeu poate
face orice!” Putem, cu siguranﬂæ, sæ-I asiguræm pe alﬂii cæ Dumnezeu
le va ræspunde la rugæciuni. Putem sæ declaræm confidenﬂial cæ
Dumnezeu se ﬂine mereu de cuvânt.
Dar când totul în jurul nostru pare a fi o conspiraﬂie împotriva
promisiunilor lui Dumnezeu, când situaﬂiile prin care trecem parcæ ne
conving cæ avem parte mai mult de mânia lui Dumnezeu decât de
ræsplata Sa… cæ suntem mai degrabæ învinøi decât învingætori… cæ
suntem mai aspri în loc sæ fim mai buni… Acesta este momentul când
trebuie sæ fii tare! Încrede-te în El! Nu eøti separat de dragostea lui
Dumnezeu ci eøti pæzit cu atenﬂie. El lucreazæ spre binele tæu.
Tortul tæu este la preparat. S-ar putea sæ fie chiar în cuptor. Nu
øovæi øi nu te clætina. Ridicæ-te øi luptæ lupta cea bunæ a credinﬂei.
Lasæ-te complet în grija lui Dumnezeu pentru cæ El are totul sub control
øi te va conduce prin tot ce va urma.
Cât de îngrijorate sau neliniøtite crezi cæ sunt oile în timp ce
urmeazæ pæstorul pe cæræri dificile spre pæøuni deschise? Nu sunt
îngrijorate deloc, deoarece sunt supuse total conducerii sale. Noi suntem
oile Lui Hristos. El este marele nostru Pæstor. De ce ar trebui sæ fim
îngrijoraﬂi, alarmaﬂi sau preocupaﬂi de vieﬂile noastre viitoare? El øtie
perfect cum sæ ne protejeze øi sæ ne fereascæ.
Astfel, astæzi, în loc sæ încerci sæ te salvezi singur din problemele
în care te-ai afundat, mai bine încredinﬂeazæ-ﬂi viaﬂa în întregime în
grija lui Dumnezeu – øi liniøteøte-te!
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Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Dacæ îﬂi predai viaﬂa, în întregime, lui Isus Hristos, ai garanﬂia
cæ vei avea o viaﬂæ færæ probleme?
2. Te concentrezi asupra modului în care lucrurile se înræutæﬂesc,
mai degrabæ decât sæ te gândeøti la promisiunile lui Dumnezeu de a te
pæzi în vremuri grele?
3. Crezi cæ Dumnezeu are totul sub control în viaﬂa ta?
4. ﬁi-ai pierdut încrederea în Dumnezeu?
5. Poﬂi sæ strigi ca Iov: “Da, mæ va ucide: n-am nimic de nædæjduit;
dar îmi voi apæra purtarea în faﬂa Lui.”?
6. Eøti capabil sæ discerni cu ochii credinﬂei – o credinﬂæ care
pune mai multæ valoare pe promisiunile lui Dumnezeu decât pe
ameninﬂærile circumstanﬂelor tale întunecate?
7. Poﬂi, prin credinﬂæ, sæ opreøti gândurile constant negative ce se
desfæøoaræ în mintea ta aøa de uøor?
8. Ce defineøte realitatea ta – planul lui Dumnezeu cu tine sau
starea problemelor?
9. Crezi, sau înﬂelegi, cæ prin toate aceste circumstanﬂe potrivnice
Dumnezeu vrea sæ te aducæ într-o dependenﬂæ totalæ de El?
10. Øtii cum sæ locuieøti în locul secret?
11. Ce face diferenﬂa între a fi afundat în probleme sau a fi salvat
prin ele?
12. Crezi cæ Dumnezeu are mereu ultimul cuvânt?
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CAPITOLUL 7

O viaﬂæ concentratæ
“Izgoneøte neadeværul din gura ta; øi depærteazæ viclenia de pe buzele
tale!
Ochii tæi sæ priveascæ drept, øi pleoapele tale sæ caute drept înaintea ta.”
Proverbe 4:25, 26

Unul dintre lucrurile pe care le uram cu privire la alergatul în
cerc, prin labirinturile vieﬂii, era realitatea chinuitoare cæ viaﬂa mea
nu-mi aparﬂinea. Afacerea mæ stæpânea. Societatea mæ stæpânea.
Sporturile mæ stæpâneau. Colegii de vânætoare øi de pahar mæ stæpâneau.
Îndatoririle bisericeøti øi ritualurile mæ stæpâneau. Dorinﬂa de a fi cineva
mæ stæpânea. Obiceiurile rele mæ stæpâneau. Mæ simﬂeam ca o
marionetæ, legatæ cu sfori de fiecare parte din mine dansând dupæ cum
cântau alﬂii.
Am plætit un preﬂ mare
pentru asta! Eram stresat, ocupat,
încordat. Începusem sæ am
insomnii. Mæ enervam uøor.
Cæsnicia se perima øi nu-mi mai
cunoøteam proprii copii. Mæ
simﬂeam ca o marionetæ
deschiolatæ, dezechilibratæ øi færæ
control, având doar pretenﬂia cæ
træiesc o viaﬂæ plinæ de sens pe care
mi-o promisese Evanghelia.
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Flæmânzeam dupæ un creøtinism autentic øi un scop adeværat.
Exista, oare, vreun mod de viaﬂæ færæ sfori? Era posibil sæ dispun
cum vreau de propria-mi viaﬂæ, træind conform Evangheliei simple?
Putea cineva sæ taie sforile øi sæ mæ elibereze? Ce puteam sæ fac eu ca sæ
mæ eliberez? Mæ agitam øi mæ risipeam în aspectele periferice ale vieﬂii
în timp ce realitæﬂile adânci, dupæ care tânjeam, pæreau sæ mæ ocoleascæ
mereu. Aceste gânduri, øi altele ca acestea, au început sæ aparæ în
conøtiinﬂa mea mai întâi ca niøte øoapte, intensificându-se din ce în ce
mai puternic pânæ când am strigat cu disperare: “Trebuie sæ existe o
cale mai bunæ!”
Atunci Vocea de la uøa veche øi præfuitæ, m-a chemat: “Jim, vino
la Mine. Îﬂi voi da libertatea pe care ﬂi-o doreøti. Viaﬂa ta nu trebuie sæ fie
controlatæ de alﬂi oameni, de
circumstanﬂe, sau de firea ta
pæmânteascæ. Dacæ te eliberez, vei
fi cu adeværat liber!” 1
“Dar, Doamne, mereu am
crezut cæ atunci când cineva Îﬂi
predæ întreaga lui viaﬂæ, Tu doar
iei acele sfori de marionetæ øi îl faci
sæ danseze dupæ placul Tæu. Nu
este asta predarea de sine?”
“Nu, Jim. Nimic nu ar
putea fi mai departe de adevær.
Dacæ aø fi vrut ca oamenii sæ fie
marionetele Mele, pæcatul nu ar fi existat niciodatæ. Eu am creat oamenii
unici, cu puterea de a gândi, a face, a intenﬂiona, a planifica, a iubi øi a
alege.”
“Când îﬂi træieøti viaﬂa departe de Mine, mereu vei avea sfori legate
de tine, care vor fi controlate de altcineva, de aici de jos, care vrea sæ-ﬂi
distrugæ viaﬂa. Dacæ Mæ laøi pe Mine sæ-ﬂi conduc viaﬂa, vom rupe
1. Ioan 8:34-36
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împreunæ sforile øi-ﬂi voi reda libertatea pe care ai primit-o când ai fost
creat. Ai un spaﬂiu de umplut øi o misiune de fæcut pe care nimeni altcineva
nu o poate face øi te voi învæﬂa2 cum sæ o îndeplineøti.”
M-am gândit mult la aceste lucruri. Analizându-le, øi
consultându-mi conøtiinﬂa, am fost îndemnat sæ scriu pe prima paginæ
a Bibliei mele câteva cuvinte: “Viaﬂa m-a învæﬂat acele ‘lucruri’ dar
rezolvând lucrurile, nu înseamnæ cæ am gæsit øi adeværatul sens al vieﬂii.
Viaﬂa are sens dacæ se rezumæ la umblarea cu Dumnezeu øi la
îndeplinirea voii Sale zi de zi.”
Viaﬂa înseamnæ, printre altele, øi timp. Petrecerea timpului te
defineøte. Dumnezeu are un plan dupæ care tu poﬂi sæ-ﬂi petreci timpul,
dar øi diavolul are unul. Diavolul vrea sæ te facæ o marionetæ – controlatæ
de circumstaﬂe, oameni øi aøteptæri. Dumnezeu vrea sæ te ajute sæ te
simﬂi liber – liber sæ te comporﬂi dupæ principii, liber sæ træieøti o viaﬂæ
controlatæ, în conformitate cu El, liber sæ-ﬂi reverøi energiile, talentele
øi timpul în prioritæﬂile vitale ale vieﬂii3, liber sæ fii partenerul Lui4 în
loc sæ te simﬂi constrâns sæ-ﬂi petreci timpul în mod neroditor, în rutina
pe care societatea pare cæ ﬂi-o dicteazæ.
Deci, cum putem, practic sæ scæpæm de sfori? Cum ajungi, de
unde am fost eu, la începutul acestui capitol, la libertatea pe care am
descris-o în ultimul paragraf? Permite-mi sæ-ﬂi prezint o simplæ
diagramæ cu drumul pe care
Dumnezeu mæ duce adesea. Voi
prezenta întregul traseu pas cu
pas, detaliat, pânæ la sfârøitul
capitolului.
În vremurile astea, viaﬂa
este adesea ca o tornadæ
învolburatæ de datorii, aøteptæri,
2. Psalmi 32:82
3. Filipeni 3:13, 14
4. 1 Corinteni 3:9
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prioritæﬂi, dorinﬂe, proiecte, distracﬂii, divertisment, relaﬂii sociale øi
cereri. E-mail-urile øi telefoanele mobile ne aglomereazæ munca øi
obligaﬂiile sociale în orice moment al zilei – øi chiar al nopﬂii! Duømanul
nostru, diavolul, doreøte sæ ne ﬂinæ ocupaﬂi, vrea sæ fim sclavii rutinei,
færæ pauze, færæ liniøtea de care avem nevoie pentru a reflecta sau a
aprecia frumosul. Nu vrea sæ avem timp sæ ne mai gândim, sæ mai
analizæm drumul pe care mergem – pentru cæ øtie cæ dacæ nu avem
timp de gândit, vom alerga în continuare prin labirinturile goale øi nu
vom ajunge la adeværatul scop al existenﬂei noastre. De aceea, lista cu
problemele zilnice ne preseazæ øi grija pentru “lucrurile de fæcut” fumegæ
în mintea noastræ pânæ când ne face sæ ne simﬂim ca o marionetæ care
se învârte într-un ciclon de activitæﬂi.
Având în vedere toate acestea, ne întrebæm dacæ este posibil sæ
træim o viaﬂæ atât de asaltatæ de probleme færæ sæ greøim. Cum putem
sorta toate lucrurile acestea? Cum putem sæ decidem dacæ trebuie sæ
facem sau nu, un anumit lucru? Cum sæ clædim o viaﬂæ din pace
adeværatæ øi bucurie realæ în atât de mult haos?
Cum? Simplu! Începând prin a defini scopul vieﬂii tale!

Definirea scopului vieﬂii
Ai puterea sæ decizi
Dacæ vrei sæ fii stæpânul vieﬂii tale, trebuie mai întâi sæ-ﬂi defineøti
foarte precis obiectivele pe care vrei sæ le atingi. Care sunt ﬂintele tale?
Care sunt aspiraﬂiile tale? Unde vrei sæ ajungi? De ce sæ faci asta? Dacæ
ﬂi-ai definit foarte clar scopul vieﬂii tale, atunci, în funcﬂie de acesta,
vei putea sæ sortezi în mod corect problemele care sosesc zilnic pe
platoul minﬂii tale.
Mulﬂi oameni træiesc færæ scopuri, færæ idealuri. Cu alte cuvinte,
ei “merg dupæ cum bate vântul”, læsând lucrurile sæ se întâmple pur øi
simplu sau urmând calea minimei rezistenﬂe. Viaﬂa træitæ færæ un scop
precis nu cere vreun efort special, dar mereu vei fi o marionetæ.
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Existæ însæ øi scopuri care te pot transforma în marionetæ. Unul
ar fi auto-împlinirea, goana dupæ aur, dupæ glorie, dupæ plæcerile pe
care ﬂi le poﬂi permite, dupæ fetele pe care le poﬂi avea. Aøa eram øi eu.
Idealul meu în viaﬂæ era sæ devin înfloritor, bogat, sæ am notorietate øi
posesiuni alese. Voiam sæ fiu “cineva”, sæ mæ distrez într-un anturaj
îndoielnic, sæ cælætoresc, sæ mæ relaxez øi sæ fac sport.
Mi-am irosit viaﬂa, mi-am pierdut dragostea pentru soﬂia mea øi
nu-mi cunoøteam proprii copii. Himera “visului american” m-a læsat
gol øi neîmplinit. Am început sæ analizez foarte profund viaﬂa acelora
care pæreau cæ au “ajuns cineva” aøa cum øi eu voiam sæ ajung, øi am
descoperit bærbaﬂi øi femei cu vieﬂile distruse – bærbaﬂi øi femei ca Elvis
Presley, Marilyn Monroe, Michael Jackson, OJ Simpson, Richard
Nixon, øi o serie de alte persoane care aparent au avut totul øi de fapt
nu au avut nimic – nimic decât vieﬂi distruse øi inimi frânte. Acum îi
compætimesc.
Am studiat vieﬂile celor mai importanﬂi oameni din branøa mea
de lucru øi am descoperit bærbaﬂi divorﬂaﬂi nu odatæ, ci de douæ sau
chiar trei ori. Am væzut bærbaﬂi, nu doar cu cæsnicii destræmate øi cu
copii plecaﬂi pe cæi greøite ci, øi cu sænætatea distrusæ. Mi-am zis: “Aøa
voi sfârøi øi eu?”
M-am uitat apoi la membrii marcanﬂi din propria mea bisericæ
care aveau funcﬂii importante, putere øi influenﬂæ, øi am descoperit cæ
øi ei aveau acea goliciune interioaræ pe care o simﬂeam în viaﬂa mea.
Dumnezeu a avut o discuﬂie serioasæ cu mine øi eu am ascultat.
Am ajuns la aceeaøi concluzie la care ajunsese Solomon la sfârøitul
vieﬂii sale. (Din fericire, pentru mine, eram pe la vârsta de treizeci de
ani, având timp sæ-mi îndrept viaﬂa). Solomon a spus: “Sæ ascultæm
dar încheierea tuturor învæﬂæturilor: Teme-te de Dumnezeu øi pæzeøte
poruncile Lui. Aceasta este datoria oricærui om.”5
Datoria fiecærui om?! Poate fi asta adeværat? Poate adeværatul scop
al vieﬂii øi adeværata împlinire, temerea de Dumnezeu øi pæzirea
poruncilor Lui? Dacæ da, cum se traduce în viaﬂa mea de zi cu zi?
5. Eclesiastul 12:10
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Am reflectat asupra faptului cæ Isus a spus cæ pæzind poruncile
înseamnæ sæ-L iubeøti pe Dumnezeu cu toatæ inima øi pe aproapele tæu
ca pe tine însuﬂi. 6 Aøa cæ mi-am redefinit scopul vieﬂii astfel:
1. Voi cæuta o adeværatæ umblare cu Dumnezeu care aduce cu
sine un profund sentiment de pace interioaræ statornicæ.
2. Voi cultiva o experienﬂæ de “reîndrægostire” de soﬂia mea (cel
mai apropiat).
3. Voi cultiva o familie conectatæ (urmætorii apropiaﬂi) ce va sta
unitæ într-o lume fragmentatæ øi distrusæ.
4. Voi urma færæ scuze, o viaﬂæ simplæ ce aduce onoare lui
Dumnezeu, umplutæ cu profunzime, sens øi scop.
5. Nu vreau sæ fiu Marea Moartæ. Vreau ca ceea ce am gæsit
sæ reværs øi sæ ating øi vieﬂile altora (ceilalﬂi apropiaﬂi).
Aøa a început noua mea viaﬂæ. Mi-am propus sæ mæ schimb, nu
mi-a fost uøor, dar în fluxurile øi refluxurile vieﬂii, aceste principii øi
valori au ræmas Steaua mea Polaræ, ajutându-mæ sæ trasez o direcﬂie
echilibratæ prin toate alegerile vieﬂii. Dacæ vrei sæ ai o viaﬂæ concentratæ
øi echilibratæ, trebuie sæ-ﬂi defineøti scopul vieﬂii tale, pentru locul unde
te afli acum øi sæ-l urmæreøti cu tot zelul, cu toatæ vigoarea øi cu harul
pe care Dumnezeu l-a pus în tine.
Scopul tæu poate cæ este diferit de al meu, dar trebuie ca tu sæ-l
identifici, sæ-l scrii, sæ-l clarifici øi sæ-l cristalizezi pentru ceea ce îﬂi
doreøti sæ devii. Secretara mea øi-a exprimat scopul aøa:
1. Sæ mæ angajez, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca zilnic sæ lucrez cu
toatæ inima sæ aduc dragoste, luminæ øi bucurie în cæminul meu
øi la lucru.
2. Sæ mæ angajez, alæturi de soﬂul meu, sæ clædesc o cæsnicie solidæ
øi vibrantæ.
3. Sæ cultiv o relaﬂie strânsæ cu fiul meu.
4. Sæ am grijæ de întreﬂinerea casei pentru a fi un mediu plæcut øi
sænætos pentru cei ce locuiesc în ea øi pentru cei ce o viziteazæ.
5. Sæ pun suflet în lucrul meu øi în relaﬂiile pe care le am, sæ susﬂin
6. Matei 22:37-39
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împærtæøirea Evangheliei practice celorlalte persoane øi cæmine
ca øi când mi-aø hræni propria creøtere în Hristos.
Managerul meu general, în vârstæ de treizeci øi ceva de ani, singuræ,
cu un adeværat interes pentru viaﬂæ øi-a sintetizat scopul vieﬂii astfel:
“Misiunea mea principalæ este sæ træiesc în centrul voinﬂei lui
Dumnezeu, în fiecare moment. De aici, voi putea sæ transmit celorlalﬂi
ce a fæcut puterea lui Dumnezeu în viaﬂa mea, øi cum Dumnezeu vrea
sæ ne elibereze pe toﬂi pentru a merge în libertatea Cerului. Mæ angajez
sæ-mi træiesc viaﬂa la maxim, de unde sunt acum, øi sæ împærtæøesc
binecuvântærile pe care le-am descoperit alæturi de aceia din jurul meu
dând prioritate:
- unei umblæri personale, reale øi vibrante cu Dumnezeu
- relaﬂiilor cu profunzime øi apropiere
- sænætæﬂii mele psihice
- unui cæmin calm, curat øi plæcut
- responsabilitæﬂii financiare, securitæﬂii øi abilitæﬂii de a oferi
- aventurii øi bucuriile din aer liber cum ar fi drumeﬂiile, cælætoriile
øi schiatul
- misiunii ce atinge vieﬂile celorlaﬂi
Care sunt valorile tale? Care este viziunea ta despre viaﬂæ? Cum
ﬂi-ai descrie misiunea vieﬂii sau scopul acesteia? Dacæ nu ﬂi-ai stabilit
un scop precis, îﬂi va fi foarte greu sæ alegi între lucrurile pe care trebuie
sæ le accepﬂi øi lucrurile pe care trebuie sæ le respingi. Ia-ﬂi timp – în
liniøte – cu Dumnezeu, pentru a analiza. Roagæ-te, gândeøte-te øi
noteazæ.
Odatæ ce ﬂi-ai definit scopul vieﬂii, cea mai importantæ întrebare
pe care trebuie sæ ﬂi-o pui în mod repetat, zilnic, legat de toate lucrurile
care îﬂi vin ca pe tavæ, este: “Meritæ acest lucru timpul, atenﬂia, energia
sau talentul meu?” Trebuie sæ-ﬂi pui aceastæ întrebare despre o mie de
lucruri ce-ﬂi atrag atenﬂia. Vor fi zeci de subiecte ce-ﬂi vor umple timpul
øi-ﬂi vor trezi interesul, dar ele nu vor face altceva decât sæ te ﬂinæ departe
de adeværatul scop al vieﬂii tale. Totul trebuie sæ devinæ nesemnificativ
în comparaﬂie cu atingerea scopului vieﬂii tale altfel vei deraia øi te vei
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bloca din nou øi din nou. Diavolul este un geniu în astfel de situaﬂii øi
trebuie sæ învæﬂæm sæ alegem doar responsabilitæﬂile care corespund
scopului vieﬂii noastre. Astfel, cea mai importantæ întrebare pe care sæ
ﬂi-o pui zilnic, øi chiar de mai multe ori pe zi este: “Oare meritæ?”

Meritæ?
Timpul – atenﬂia – energia – talentul

Da

Nu

Mulﬂi oameni se blocheazæ în acestæ situaﬂie. Dumnezeu are pentru
ei lucruri care le-ar putea aduce împlinire øi bucurie realæ, dar ei nu
ajung niciodatæ sæ le primeascæ pentru cæ nu doresc sæ respecte disciplina
necesaræ unei astfel de cælætorii. De fapt, ei nu s-au decis sæ renunﬂe la
conducerea propriei vieﬂi. A sosit timpul sæ ne întrebæm foarte serios:
Cine-mi conduce viaﬂa, cine este la putere? Vor continua circumstanﬂele
sæ-mi conducæ viaﬂa sau cu ajutorul lui Dumnezeu voi prelua controlul
vieﬂii, al timpului, al energiei øi al talentului meu?
Unii oameni trec prin aceastæ viaﬂæ færæ niciun rost, ca øi când
n-ar avea niciun scop pentru care sæ træiascæ øi niciun ﬂel de atins. Nu
vei urca un munte decât dacæ priveøti spre vârf øi-ﬂi doreøti cu ardoare
sæ ajungi acolo. Apoi, pas cu pas, vei fi motivat sæ urci spre culme. Nu
vei avea parte de împliniri frumoase în viaﬂæ decât dacæ îﬂi vei stabili
concret obiectivele øi nu vei îngædui ca obstacolele care vor apærea sæ te
opreascæ sau sæ te împiedice sæ ajungi acolo unde ﬂi-ai propus.
Thomas Kinkade, cunoscut ca Pictorul luminii, este artistul în
viaﬂæ ale cærui lucræri sunt cele mai cæutate de colecﬂionari. Îøi pæzeøte
timpul cu stræønicie. În cartea sa, Simpler Times, unde gândurile despre
viaﬂæ sunt amestecate cu unele dintre picturile sale preferate, scrie: “Am
fost creaﬂi pentru calm, nu pentru haos, øi de aceea avem timp pentru
o viaﬂæ simplæ… Acesta este modul de viaﬂæ pe care mæ stræduiesc sæ-l
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evoc în picturile mele. Este modul de viaﬂæ pe care m-am angajat sæ-l
clædesc pentru mine øi pentru familia mea.”7
“De aceea, scrie el, am învæﬂat cum sæ spun “nu”. Nu, nu pot sæ am
musafiri astæzi. Nu, nu pot veni la întâlnire. Îmi petrec serile împreunæ
cu familia. Nu, nu pot acorda acel interviu. Astæzi trebuie sæ pictez.”8
El øi-a definit scopul vieﬂii øi aceasta îi dæ dreptul sæ întrebe, în
dreptul fiecærei provocæri: “Oare meritæ?” Øi-a dezvoltat abilitatea sæ
spunæ “da” øi “nu” în acord cu scopul vieﬂii sale øi nu permite lumii
din afaræ sæ-i dicteze viaﬂa. Acesta este urmætorul pas foarte important
spre o viaﬂæ echilibratæ: abilitatea de a spune “da” øi “nu” la momentul
potrivit.
Toﬂi trebuie sæ ne dezvoltæm abilitatea de a spune “nu” lucrurilor
care ne îndepærteazæ de scopul vieﬂii øi “da” lucrurilor care ne apropie
de el. Mulﬂi spun cu dificultate “nu” când ar trebui, în timp ce alﬂii nu
pot spune “da” chiar øi unei oportunitæﬂi ce-i poate duce cu zece paøi
mai aproape de împlinirea scopului vieﬂii lor. Cum putem sæ evaluæm
corect ofertele în ambele cazuri. Din fericire, nu suntem singuri în
aceastæ bætælie. Dumnezeu promite: “Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta,
øi te voi învæﬂa ce vei avea de spus.”9 Implicæ-L în problemele tale,
sfætuieøte-te cu El øi întreabæ-L:“Doamne, meritæ acest lucru timpul,
atenﬂia, energia sau talentul meu?
Spune “nu” graﬂios
Acest cuvânt “nu” pare stræin pentru cei mai mulﬂi dintre noi. De
fapt, mulﬂi dintre noi ar face bine sæ repete spunându-l la începutul
fiecærei zile. Haide, du-te în spatele casei øi încearcæ. Sæ vedeam cum
ar suna astfel:
“Nu, nu pot sæ ajut la acest proiect. I-am promis soﬂiei mele cæ
voi petrece mai mult timp cu ea.”
7. Kinkade, Thomas, Simpler Times, Harvest House Publishers, Eugene, Oregon,
1996. Pg 5.
8. Ibid, pg 14.
9. Exodul 4:12
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“Nu, nu pot accepta aceastæ
Nu
poziﬂie, copiii mei au nevoie de
orice timp liber pe care îl am dupæ
serviciu.”
“Nu, acea slujbæ nouæ îmi cere
Eliminæ
Respinge
sæ cælætoresc øi niciodatæ nu-mi voi
menﬂine sænætatea.”
“Nu, programul meu este plin
Lichideazæ
Suspendæ
øi nu am timp deloc.”
“Nu. Viaﬂa mea spiritualæ are
Spune “nu” graﬂios
nevoie de mai multæ concentrare
øi asta îmi va lua timpul petrecut
cu Dumnezeul meu.”
“Nu. Chiar nu am nevoie de o maøinæ nouæ. Cea veche e
suficientæ.”
“Nu. Un proiect de construcﬂie mæ va epuiza.”
Ce mai trebuie sæ adaugi la aceastæ listæ? Abilitatea de a spune
“nu” graﬂios este absolut esenﬂial pentru a spune “da” adeværatului
scop al vieﬂii tale.
De ce este aøa de greu sæ spui “nu”? Deoarece, aparent, toﬂi cred
cæ ritmul lor alert este doar o problemæ temporaræ, øi au dreptate. Este
o problemæ temporaræ, dupæ altæ problemæ temporaræ, dupæ altæ…
Øtii cum se întâmplæ de obicei!
“Jim tocmai a început aceastæ afacere nouæ, øtii, øi îi ia un an sæ o
punæ pe picioare.” O problemæ temporaræ!
“Ei bine, Susie, mai este la øcoalæ pentru încæ doi ani aøa cæ am
încercat sæ muncesc pentru a acoperii cheltuielile.” O problemæ
temporaræ!
“Dupæ ce termin acest urmætor proiect atunci…”O problemæ
temporaræ!
“Avem un nou bebeluø în cæminul nostru øi øtii ce înseamnæ asta.”
Când vara se va sfârøi, va fi mai mult timp.” “Tocmai ne-am cumpærat
o nouæ casæ pe care o aranjæm noi.” “Tocmai am cumpærat niøte teren
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øi trebuie sæ construim o casæ pe el.” “Dupæ acest seminar despre
Apocalipsa… clasæ de gætit… sezonul vacanﬂei…” Lista merge mai
departe. Cea mai mare înøelæciune pe care ne-o spunem este:
“Sæptæmâna viitoare voi avea mai mult timp. Øtiu sigur cæ voi avea!”
Cu toﬂii credem cæ va veni, foarte curând, o zi mai liniøtitæ în care
vom putea sæ ne îndeplinim toate obligaﬂiile prezente. Dar øtii cæ de
fapt este o iluzie! Un miraj pe care îl urmærim. Timpul demonstreazæ
cæ graba nu se terminæ decât atunci când sænætatea ta se distruge øi te
trezeøti culcat pe un pat sau întins într-un sicriu, færæ sæ fi avut timpul
necesar pentru a-ﬂi atinge adeværatul tæu scop.
Într-adevær, problemele temporare sunt adesea niøte perdele de
fum pentru problemele noastre mult mai profunde. Ne este fricæ. Ne
este fricæ sæ fim greøit înﬂeleøi, ne este fricæ cæ am putea genera conflicte,
cæ am putea pierde ceva, sau poate cel mai mult, ne este fricæ de liniøtea
care urmeazæ. Øtim cæ atunci când oprim Facebook-ul, internetul,
televizorul, orele în plus de muncæ øi angajamentele, va trebui sæ stæm
faﬂæ în faﬂæ cu noi înøine, cu partenerul nostru, øi poate cu copiii noøtri.
Va trebui sæ ne confruntæm cu niøte lucruri care ne depæøesc øi suntem
speriaﬂi ca de moarte. Vom prezenta temerile noastre lui Dumnezeu
sau vom continua sæ træim în maniera noastræ?
Dacæ dintr-un motiv sau altul nu putem spune “nu” lumii de
afaræ, atunci, acceptând provocærile, sigur îi vom spune “nu” lui
Dumnezeu, sau partenerului, sau familiei, sau oricærui lucru care ar
putea sæ ne ajute sæ atingem scopul propus.
Eliminæ
Într-o scrisoare pe care Martin Luther i-a scris-o adeptului sæu,
Melancthon, declara: “Uræsc cu toatæ puterea acele griji care te
consumæ. Dacæ este o cauzæ greøitæ, abandoneaz-o!”10

10. D’Aubigne, J. H. Merle, History of the Reformation of the Sixteenth Century,
Book 14, Chapter 6.
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Dacæ este o cauzæ greøitæ, elimin-o. Cea mai folositæ tastæ de pe
tastatura mea este “delete” (eliminæ, øterge). Øterg tot ce este nefolositor
pentru atenﬂia, timpul, energia, øi talentul meu.
Este uøor? Nu! Este absolut necesar pentru o “viaﬂæ concentratæ“?
Da! E greu sæ faci aøa ceva? Cu siguranﬂæ! Dar copiii øi nepoﬂii mei nu
sunt înæspriﬂi de Evanghelie. Trebuie sæ plæteøti un preﬂ pentru o viaﬂæ
în care îﬂi defineøti prioritæﬂile. Doreøti sæ-l plæteøti? Este de asemenea
o recompensæ. Doreøti sæ-l urmezi? Kay a descoperit aceastæ realitate
în Facebook. În continuare væ prezint scrisoarea pe care mi-a trimis-o.
Spune “nu” la Facebook
Dragæ Jim,
Am fost întrebatæ de multe ori la serviciu de ce nu am cont pe
Facebook*. Aøa cæ la sfârøitul anului trecut mi-am fæcut un cont.
Bineînﬂeles, m-a încântat faptul cæ am descoperit niøte prieteni pe care
nu-i mai væzusem de foarte mult timp, fotografiile, etc. Prima impresie:
“Este minunat!”
Dar în timp ce site-ul mæ absorbea øi petreceam timpul din ce în
ce mai mult în faﬂa monitorului, nu realizam cât de greøit procedam.
Chiar de la început, Dumnezeu m-a îndemnat sæ nu mai continui dar
n-am ascultat. Am væzut reclamele, care nu erau toate dupæ placul
meu, dar am continuat sæ urmæresc site-ul. Apoi oamenii au început
sæ-mi trimitæ diferite lucruri cu care nu puteam sæ fiu de acord, dar am
continuat. Dumnezeu îmi spunea în continuare sæ mæ îndrept spre El
pentru a-mi petrece timpul, dar l-am ignorat din nou. Intram pe paginæ
doar pentru a vedea ce persoane sunt online. Aveam aplicaﬂia de
Facebook chiar øi pe iPhone! Era ca un drog. Pierdeam timpul øi
realizam lucrul aceasta dupæ o oræ sau douæ de navigat pe Facebook.
Dar Dumnezeul meu plin de iubire a fost insistent øi nu a încetat
sæ-mi spunæ sæ petrec timpul cu El decât sæ-l pierd cu lucruri de nimic.
În final am ascultat de Dumnezeu øi am spus: “Dacæ vrei cu adeværat
*reﬂea de socializare (nota trad.)
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sæ mæ opreøti din a face asta, aratæ-mi.” Nu ceream un semn de fapt,
dar doream confirmare.
În luna mai, împreunæ cu familia mea am participat la seminariile
tale la Berrien Springs, Michigan. Eu, bineînﬂeles, te auzisem vorbind
de multe ori pânæ atunci, dar niciodatæ nu te auzisem vorbind despre
Facebook sau My Space într-o prelegere. M-am gândit cæ nu era pentru
prima datæ când vorbeai despre acest lucru! M-am întors la hotel în
acea noapte øi, în timp ce familia mea dormea, am vorbit cu Dumnezeu.
Am spus: “Doamne, te-am auzit tare øi clar! Vreau sæ petrec mai mult
timp cu Tine øi cu familia mea. Destul cu aceste nimicuri!”
Urmætoarea dimineaﬂæ, am øters aplicaﬂia de pe iPhone øi când
m-am întors acasæ, mi-am dezactivat contul. Eram liberæ! Liberæ sæ
petrec mai mult timp cu Dumnezeu, cu soﬂul meu øi cu familia mea.
Prioritæﬂile mele erau în regulæ din nou. Câﬂiva prieteni m-au întrebat
“de ce”, øi le-am spus cæ Dumnezeul meu øi familia mea sunt prioritatea
mea øi Facebook-ul nu mai face parte din viaﬂa mea. Ce Dumnezeu
ræbdætor slujim!
Liberæ în sfârøit!
Kay
Respinge
Nu, nu sunt la curent cu toate lucrurile øi nu sunt la modæ aøa
cum sunt cei mai mulﬂi din zilele noastre. De fapt, refuz mai multe
invitaﬂii de a vorbi decât accept. De ce? Deoarece “munca” sau “cauza”
sau “grupul” sau “aglomeraﬂia” pot øi mæ vor împiedica sæ fiu în Hristos
øi îndrægostit de soﬂia mea øi sæ am control deplin asupra vieﬂii mele.
Lichideazæ
De ce e bine sæ træieøti o viaﬂæ simplæ? De ce e bine sæ lichidezi tot
acel exces de fotografii, bibelouri øi ornamente? Simplu. Deoarece grija
pentru “lucrurile mærunte” ne va controla viaﬂa øi timpul ne va fi
consumat. Nu, nu suntem fæcuﬂi neprihæniﬂi printr-o viaﬂæ simplæ, dar
simplitatea este o unealtæ pentru a ræscumpæra timpul pentru o viaﬂæ
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neprihænitæ.11 Isus a træit o viaﬂæ simplæ øi noi trebuie sæ-L urmæm. El
este Exemplul nostru suprem.
Am un prieten care are øase maøini – un vehicul pentru orice
ocazie posibilæ, dar nu are timp pentru a dezvolta o cæsnicie irezistibilæ.
Eu am o maøinæ øi am gæsit timp sæ mæ îndrægostesc din nou øi din
nou de prima mea iubire.
Descoperæ la ce vrea Dumnezeu sæ renunﬂi pentru a putea sæ-ﬂi
împlineøti scopul vieﬂii tale, apoi treci la lucru!
Suspendæ
Unele activitæﬂi pot fi morale øi corecte, chiar øi în conformitate
cu scopul tæu. Dar dacæ acestea dominæ prioritæﬂile tale de bazæ, trebuie
sæ le suspenzi. Odatæ ce preocupærile tale principale sunt în ordine,
poﬂi sæ te gândeøti sæ mai adaugi altele.
Acum câﬂiva ani Margaret a venit în vacanﬂæ, la o vilæ, aproape de
casa noastræ. Era un agent celebru în lumea publicitæﬂii. Ne-am
împrietenit repede. Stæteam adeseori de vorbæ øi era fascinatæ de
povestea noastræ øi de relaﬂia noastræ cu Dumnezeu. Când a plecat,
i-am dat câteva predici înregistrate øi peste câteva zile am primit o
scrisoare de la ea.
Dragæ Jim, Sally, Matthew, øi Andrew,
Fie cæ øtiﬂi, sau nu, aﬂi fost cu mine toatæ ziua – prin vocea ta de
pe casetæ, Jim, øi voi ceilalﬂi prin spirit. În timp ce ascultam prelegerea
Ia-o încet, creøtinule, mæ græbeam de la întâlnirea cu scenariøtii, la o
øedinﬂæ foto, ce trebuia sæ o am cu un client! Chiar îmi programasem
astæzi o întâlnire cu copiii, dupæ ce vin de øcoalæ. Predica ta plæcutæ mi-a
vorbit aøa de puternic, încât nu numai cæ am anulat întâlnirea cu acel
client, dar mi-am folosit timpul sæ-i învæﬂ pe bæieﬂii mei învæﬂætura ta.
Øi ce crezi? Clientul meu a fost de acord sæ ne întâlnim mâine, iar bæieﬂii
sunt foarte fericiﬂi sæ ne întâlnim astæzi! Nu-i aøa cæ Dumnezeu e bun?
Margaret
11. Efeseni 5:16, 17
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Da – fæ-l o prioritate
Când îﬂi defineøti scopul vieﬂii tale
Da
øi apoi te întrebi dacæ “meritæ”, vei
elimina majoritatea lucrurilor care îﬂi
încurcæ viaﬂa. Constat cæ mai greu decât
sæ spun “da”, este sæ-mi iau timp øi
Fæ-l o prioritate
energie pentru a le potrivi în viaﬂa mea.
Dacæ aø încerca sæ fac tot ceea ce se
Amænæ potriveøte cu declaraﬂia mea de viaﬂæ, pot
Fæ
sfârøi prin a fi prea ocupat øi epuizat.
Aøa cæ trebuie sæ analizezi cu atenﬂie
Deleagæ
orice lucru la care poﬂi sæ ræspunzi
afirmativ în acord cu prioritæﬂile pe care ﬂi le-ai stabilit. Am descoperit
cæ abilitatea de a face prioritæﬂi este esenﬂialæ pentru a experimenta o
viaﬂæ concentratæ.
Prioritatea mea principalæ este umblarea cu Dumnezeu. Îmi
programez timp în fiecare dimineaﬂæ sæ conversez cu El øi apoi fac din
acest lucru prioritatea numærul unu de-a lungul zilei pentru a menﬂine
o sensibilitate a conøtiinﬂei mele, sæ aud vocea Sa. De asemenea, cel
puﬂin odatæ pe an, mæ retrag câteva zile lângæ un lac de munte, mare øi
izolat, pentru a fi singur cu El. Numesc acest timp “Timpul Enoh”.
Singur cu El, înconjurat de creaﬂia Sa, nu sunt distras de nimic. Færæ
prieteni, færæ familie, færæ telefon, e-mail, øtiri, øi chiar færæ treburile
zilnice de întreﬂinere a casei. Doar eu cu Dumnezeu. Inima mea respiræ,
“Vorbeøte, Doamne, cæci robul tæu ascultæ.” Atenﬂia mea pentru aceastæ
primæ prioritate este sursa direcﬂiei mele øi împuternicire pentru toate
celelalte prioritæﬂi din viaﬂa mea.
A doua prioritate este Sally. Zilnic îmi programez timp pentru a
vedea ce se întâmplæ în inima ei øi pentru a întreﬂine acea scânteie care
face irezistibilæ legætura noastræ.
Urmeazæ bæieﬂii mei alæturi de familiile lor. Când bæieﬂii locuiau
cu noi, aveam momentele de pærtæøie în fiecare searæ la 6:30. Nimic
nu trebuia sæ ocupe acele momente dedicate discuﬂiei, jocurilor, øi
128

O viaﬂæ concentratæ

legæturilor dintre noi. Acum, având în vedere cæ fiecare este la casa lui,
îmi pæstrez acelaøi program pentru a vorbi cu ei la telefon øi pentru a
ne întâlni pentru diferite ocazii, pentru weekend-uri, sau pentru o
cinæ simplæ.
O viaﬂæ simplæ, færæ prea multe alte lucruri, susﬂine prioritæﬂile
mele.
Urmærirea acestor prioritæﬂi este o mærturie ce atinge inimile
celorlalﬂi øi îi ajutæ sæ gæseascæ viaﬂa abundentæ pe care Dumnezeu a
promis-o. 12
În timp ce sortezi prioritæﬂile tale, scrie-le pe o hârtie. Întipæreøte-le
pe lobul tæu frontal. Memoreazæ-le. Repetæ-le în gând øi apæræ-le cu
orice preﬂ. Da, o viaﬂæ echilibratæ necesitæ un preﬂ.
Isus a relatat douæ parabole ce ilustreazæ acest aspect. 13 Atât
negustorul care a gæsit “mærgæritarul de mare preﬂ” cât øi omul care
gæseøte o comoaræ ascunsæ în pæmânt, se duc acasæ øi vând tot ce au
pentru a cumpæra terenurile acelea. Este o diferenﬂæ mare între a gæsi
ceva øi a poseda ceva. Acum “descoperi” ceva despre o viaﬂæ concentratæ.
Vrei “sæ vinzi tot” ca sæ ai o astfel de viaﬂæ?
Acﬂioneazæ! Ia mæsuri pozitive.
A trebuit sæ pun capæt unei afaceri înfloritoare, unei case pe un
teren de 16 hectare, celor cinci maøini, øi la multe alte lucruri. A trebuit
sæ mæ mut în cea mai micæ locuinﬂæ în care am træit vreodatæ øi sæ
supravieﬂuiesc cu cel mai mic venit pe care l-am avut. Dar astfel,
m-am trezit cu o græmadæ de timp pentru a mæ devota scopului
vieﬂii mele.
Prin harul øi cælæuzirea zilnicæ a lui Dumnezeu, m-am conformat
acestui scop. Zi de zi! Curând roadele au început sæ se vadæ. Am ræmas
pe drumul cel bun – dar nu am fost scutit de atacuri, de descurajare,
confuzie øi anumite îndoieli. Dar am ræmas mereu pe drumul ales øi
funcﬂioneazæ! Slavæ Domnului, funcﬂioneazæ! Øi poate funcﬂiona øi
12. Ioan 10:10
13. Matei 13:44-46
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pentru tine! Dacæ faci acest lucru! Dacæ-l faci cu toatæ inima ta, cu tot
sufletul tæu øi cu tot cugetul tæu, îﬂi vei gæsi drumul,14 øi atunci nu-l vei
mai pæræsi niciodatæ!
Deleagæ
Viaﬂa mea este simplæ, dar nu ar fi dacæ nu aø delega. Este atât de
mult bine, mai bine, cel mai bine, ce trece pe calea mea încât fie trebuie
sæ spun “nu”, fie trebuie sæ spun “deleagæ”. Dumnezeu m-a
binecuvântat cu o echipæ în lucrarea pe care o fac, øi acest lucru îmi
permite sæ træiesc cu adeværat angajamentul meu în timp ce îl
împærtæøesc cu alﬂii.
Pentru a delega trebuie sæ fii capabil sæ ai încredere în cel pe care
l-ai ales sæ te ajute øi sæ-l laøi sæ-øi facæ treaba. Acest lucru nu este uøor
pentru unele persoane. Întreabæ-L pe Dumnezeu sæ-ﬂi arate cum øi pe
cine trebuie sæ delegi.
Amânæ
Sunt doar câteva lucruri foarte bune øi prea legate de inima mea
pentru a le delega, pentru care nu pot spune “nu” dar pentru care nu
am timp suficient sæ le fac. Aøa cæ am o micæ listæ cu lucruri amânate
pânæ când voi gæsit ceva timp øi energie pentru ele.
Întrevedere cu Dumnezeu
Acum du-te… du-te la Isus, aøa cum s-a dus Nicodim øi pune-ﬂi
viaﬂa, întrebærile øi sufletul înaintea Lui. Te-ai întâlnit cu Dumnezeu.
Lasæ-L sæ-ﬂi spunæ ce ar trebui sæ faci pentru a realiza o viaﬂæ concentratæ,
pentru a gæsi bucurie în cælætoria ta!

14. Ieremia 29:13
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Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Ai o viaﬂæ echilibratæ?
2. Este viaﬂa ta compusæ din executarea øi obﬂinerea de lucruri?
3. Te oboseøti singur cu lucrurile neimportante ale vieﬂii?
4. Simﬂi cæ eøti ca într-o tornadæ învolburatæ de datorii, aøteptæri,
prioritæﬂi, dorinﬂe, proiecte, distrageri, divertisment, relaﬂii sociale øi
cereri?
5. Ai timp în mod regulat pentru liniøte sau meditaﬂie, pentru
pauze øi frumuseﬂe, timp pentru a gândi?
6. Eøti gata sæ-ﬂi defineøti scopul vieﬂii tale pentru cine øi unde
eøti acum?
7. Crezi cæ dacæ iei singur decizii în legæturæ cu scopul vieﬂii tale
ai “puterea de a decide“?
8. Eøti pregætit sæ ræspunzi în mod regulat la urmætoarea întrebare?
“Meritæ acest lucru timpul, atenﬂia, energia sau talentul meu?”
9. Ai abilitatea de a spune “da” sau “nu” în momente potrivite?
10. Eøti gata sæ øtergi, sæ renunﬂi, sæ lichidezi, sæ suspenzi sau sæ
spui “nu” cu bucurie?
11. Îﬂi vei pune zilnic în mod sincer viaﬂa pe primul loc?
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CAPITOLUL 8

Bucurie în cælætoria ta
“Dumnezeul nædejdii sæ væ umple de toatæ bucuria øi pacea, pe care o dæ
credinﬂa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, sæ fiﬂi tari în nædejde!”
Romani 15:13

Avea treizeci de ani – era atractivæ, talentatæ øi dæruitæ. Era, poate,
cea mai capabilæ domniøoaræ nemæritæ pe care o întâlnisem. Visul vieﬂii
ei era sæ se mærite cu un bærbat spiritual – un lider puternic, o persoana
cu iniﬂiativæ – un soﬂ bun care sæ-L onoreze pe Dumnezeu. Dar visul ei
nu se împlinise – øi nu se întrevedea nimic pentru viitorul apropiat.
Urma sæ fie urmætorul vorbitor la seminarul de weekend la care
eram prezent împreunæ cu Sally øi cuvintele “mulﬂumit” øi “împlinit”,
din titlul mesajului pe care îl prezenta ea, mi-au særit în ochi. Mi-am
zis cæ trebuie sæ aud asta! Cum se face cæ aceastæ femeie atractivæ, blondæ,
cu ochi albaøtri, la treizeci de ani sæ fie mulﬂumitæ øi împlinitæ, având
în vedere cæ visul ei nu s-a împlinit?
Am ascultat cu mult interes pentru a afla secretul ei. A început cu
o parabolæ.
Destinaﬂia
Fiecare dintre noi vede viaﬂa ca pe o cælætorie lungæ – pe întreg
continentul. Pe mæsuræ de cælætorim, ochii noøtri observæ multe scene
în trecere – lacuri frumoase oglindindu-øi malurile, øiruri înalte de
munﬂi, sate mici, copac dupæ copac, oameni lucrând, râuri rapide,
cæprioare alergând pe câmpii, copii cu biciclete de-a lungul drumului
præfuit, pajiøti, câmpuri cu grâu øi stræzile luminate ale oraøelor.
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Dar lucrul cel mai important este destinaﬂia noastræ – unde, la un
timp stabilit, într-o zi anume, vom ajunge în sfârøit, cu uræri de
bun-venit, în acorduri de fanfaræ, râsete øi artificii. Privim înainte cu
neræbdare, numærând kilometrii pe care îi parcurgem, øi ne întrebæm
ca niøte copii: “Mai e mult?… Mai e mult?… Mai e mult?”
Trecem prin viaﬂæ visând la momentul sosirii, gândim în viitor: “Când
voi ajunge la destinaﬂie – va fi bine!” “Când voi termina facultatea… voi
cumpæra o maøinæ… mæ voi cæsætorii… voi cumpæra o casæ… voi lua un
cæﬂel… voi avea un bebeluø… voi duce copiii la øcoalæ… voi plæti facturile…
voi ajunge la pensie…”. Gândul comun este: când voi ajunge sæ fac toate
acele lucruri, atunci voi putea træi “fericit pânæ la adânci bætrâneﬂi.”
La un moment dat însæ, în aceastæ cælætorie, constatæm cæ nu
existæ nicio destinaﬂie finalæ în aceastæ viaﬂæ – nu existæ nicio locaﬂie în
care vom putea gæsi mulﬂumirea øi împlinirea dupæ care am tânjit.
Adeværata bucurie, adeværata împlinire este cælætoria însæøi.
Destinaﬂia se îndepærteazæ de noi în mod constant – la fel ca
mirajul apei pentru cælætorul însetat în deøert.
Viaﬂa este efemeræ – trece foarte repede. Ieri a trecut iar ziua de
mâine nu ne aparﬂine. Azi e singura zi pe care o avem de træit, de iubit
øi de savurat. Astfel, este important sæ închidem încet uøa zilei de ieri
pentru a putea træi cu adeværat astæzi. Nu ziua de azi mæ face sæ-mi
pierd minﬂile, ci regretele din trecut sau teama de viitor.
“Bucuræ-te în aceastæ zi – Aceasta este ziua, pe care a fæcut-o
Domnul: sæ ne bucuræm øi sæ ne înveselim în ea!” Psalmii 118:24
Miroase florile. Særutæ-ﬂi soﬂul/soﬂia. Fæ excursii la munte. Invitæ-ﬂi
un prieten la tine øi beﬂi limonadæ. Înoatæ în lac. Scrie o scrisoare de apreciere
unei persoane dragi. Mergi cu bicicleta la apus. Aprinde o lumânare la
cinæ. Zâmbeøte unui copil. Priveøte luna cum ræsare pe cer. Râzi mai mult
øi îngrijoreazæ-te mai puﬂin. Aleargæ pe plajæ în picioarele goale.
“Træieøte-ﬂi viaﬂa cât poﬂi de mult. Preﬂuieøte fiecare moment ca
pe un dar de la Dumnezeu.”1
1 Folosit cu permisiunea lui Janell Garey.
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Preocupæri seci
În timp ce vorbea, am aflat secretul ei: mulﬂumirea øi împlinirea
ei era cælætoria, nu destinaﬂia.
“Extraordinar! Corect! Super! Toﬂi au nevoie de aøa ceva!” m-am
gândit. De ce nu mi-a explicat nimeni acest lucru în primii ani ai
vieﬂii? Viaﬂa mea ar fi putut fi mult mai interesantæ øi mult mai frumoasæ
în timpul cælætoriei mele, dar eu nu am øtiut øi am cæzut în cursa
înøelætoare a diavolului în care mulﬂi oameni au cæzut: “Dorinﬂa de a
cunoøte viitorul este preocuparea oamenilor.”2
Pe mæsuræ ce o ascultam, o mulﬂime de imagini îmi treceau prin
minte. Imagini ale preocupærilor mele færæ rost care aveau drept scop
împlinirea. Tiparul era simplu. Îmi doream un anumit lucru sau îmi
stabileam o anumitæ ﬂintæ fiind sigur cæ, atunci când îmi voi realiza
dorinﬂele voi fi mulﬂumit øi împlinit. Dar acel simﬂæmânt al satisfacﬂiei
era mereu ca un miraj. Chiar când credeam cæ l-am apucat, îmi aluneca
printre degete øi se ducea în altæ parte. Alergam din nou dupæ el dar
niciodatæ nu-l puteam prinde.
Îmi amintesc foarte bine cæ totul a început când aveam doisprezece
ani, cu o bicicletæ Schwinn nou-nouﬂæ, roøie, cu trei viteze. Era cea
mai bunæ bicicletæ fabricatæ la vremea aceea. Era singurul meu vis,
nu-mi mai trebuia nimic. La øaisprezece ani visam la un Pontiac GTO,
roøu, decapotabil, care apæruse de curând.
La vârsta de optsprezece ani, aveam o prietenæ draguﬂæ øi veselæ.
Eram captivat de ea. Cu siguranﬂæ cæ nu mai aveam nevoie de nimic!
Au urmat apoi anii de facultate, visam sæ fac carieræ, sæ ocup o poziﬂie
înaltæ, sæ fiu “cineva” øi sæ câøtig mulﬂi bani. Mæ gândeam: “Când voi
fi realizat, voi ajunge la destinaﬂie!”
Curând, viaﬂa de student pe care mi-o visasem mi s-a pærut
plictisitoare. Pe la douæzeci øi doi de ani, am început sæ fac sporturi de
aventuræ: scufundæri, ski, canoe, vânætoare, pescuit, exploræri în
sælbæticie pentru cæ toate aceste activitæﬂi produceau adrenalinæ.
2. Patriarhi øi profeﬂi, pagina 294, parafrazare
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La douæ zeci øi øase de ani aveam deja propria mea afacere. Îmi
plæcea! Puteam sæ iau decizii, sæ am subalterni pe care sæ-i comand,
aveam posibilitæﬂi nelimitate de câøtig, aveam libertate øi eram foarte
respectat. Cu siguranﬂæ în acele momente bucuria mea era completæ –
dar ceva tot lipsea.
La douæzeci øi opt, credeam cæ am gæsit bucuria deplinæ. Împreunæ
cu Sally am cumpærat o casæ spaﬂioasæ construitæ din lemn de cedru,
cu tavane de catedralæ, cu o cameræ de zi situatæ la parter øi un øemineu
grandios. Casa era undeva la ﬂaræ, pe un teren împædurit de 16 hectare,
cu livadæ øi iaz.
Dacæ poﬂi sæ-ﬂi imaginezi o asemenea casæ, poﬂi sæ-ﬂi dai seama cu
uøurinﬂæ cæ mereu am urmærit ceea ce era aproape nerealizabil în viaﬂa
mea, crezând cæ bucuria mea va fi împlinitæ când voi ajunge la
urmætoarea destinaﬂie.
Solomon a spus bine: “Mai bine o mânæ plinæ de odihnæ, decât
amândoi pumnii plini de trudæ øi goanæ dupæ vânt.”3 În timp ce
participam la aceastæ întâlnire, rememorând primii treizeci de ani ai
vieﬂii mele, mi-am amintit cæ viaﬂa devenise copleøitoare pentru mine.
Mæ domina! Am muncit mult, am trudit din greu de-a lungul drumului,
nu am avut timp sæ mæ bucur.
Goanæ dupæ vânt? Da, viaﬂa mea, în aceastæ cælætorie, a fost plinæ
de necaz, neliniøte øi multæ supærare. Bucurie? Poate, puﬂinæ. Dar
bucuria mea de atunci era mereu umbritæ de convingerea cæ împlinirea
urmætorului vis va aduce roade din plin.
Ascultam expunerea domniøoarei øi vorbele ei erau ca niøte lovituri
pentru mine. Mæ dureau cumplit! Pentru tine cum sunt? De ce nu am
primit acest mesaj când cæutam împlinirea, când aveam douæzeci øi
unu de ani, sau când aveam doisprezece ani? De ce nu mi-a spus nimeni?
De ce sunt atât de puﬂini cei care au aflat secretul împlinirii? De ce
preotul meu catolic nu m-a ajutat sæ væd lucrul aceasta? El mi-a vândut
doar bucuria lui: biserica øi un model de religie. De ce nu mi-au vorbit
despre asta pastorii protestanﬂi? Ei mi-au vândut numai bucuria lor:
3. Eclesiastul 4:6
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doctrinele lor, stilul lor de viaﬂæ, calitatea de membru al bisericii. De
ce foarte mulﬂi dintre noi descoperæ adeværata bucurie aøa de târziu în
cælætoria lor? Øi de ce unii dintre noi nu o gæsesc niciodatæ?
Privind în jur
În timp ce o ascultam pe aceastæ domniøoaræ, vorbind din inimæ
øi din experienﬂa vieﬂii ei, am privit în jur, la public. Un cuplu dræguﬂ
cam de vârsta ei mi-a atras atenﬂia. Îi cunoøteam de mult timp. Curtenia
øi nunta lor fuseseræ ca dintr-o carte de poveøti. Acum aveau o casæ
frumoasæ într-un loc liniøtit la ﬂaræ, o fetiﬂæ drægælaøæ øi profesii
respectabile.
Cu toate astea, aveau doar puﬂin din aceea “bucurie” despre care
se vorbea. De unde øtiam øtiam? Îmi confirmaseræ. Cæsnicia øi viaﬂa lor
de familie nu le împliniseræ visele. Ambii erau foarte preocupaﬂi de realizarea
altor obiective în viaﬂa lor. El voia sæ aibæ propria sa afacere, ea îøi dorea o
casæ de lux.
M-am gândit în sinea mea: “Ei au tot ceea ce îøi doreøte domniøoara
de la amvon; au o familie, o cæsuﬂæ frumoasæ la ﬂaræ, se au unul pe
celælalt, dar sunt mult mai puﬂin fericiﬂi, pentru cæ bucuria lor este
umbritæ în fiecare zi de obiectivele lor neatinse. Aleargæ mereu dupæ
ceva øi nu sunt niciodatæ mulﬂumiﬂi. Cum se poate aøa ceva? Nu pot sæ
vadæ ce le lipseøte?”
Scriitorul Nathanael Hawthorne spunea: “Fericirea este un fluture
pe care, atunci când îl urmæreøti, nu-l poﬂi prinde dar care, atunci
când stai nemiøcat, s-ar putea sæ se aøeze pe tine.”
Ce fluture urmæreøti? Ce crezi cæ trebuie sæ ai pentru a fi mulﬂumit?
Suntem aøa de neræbdætori pentru ceea ce urmeazæ, încât pierdem
preﬂioasele binecuvântæri care ne aparﬂin acum! Nu vreau sæ crezi cæ
sunt împotriva stabilirii de ﬂinte sau de idealuri pentru viitor øi nici
împotriva încercærii de a împlinii acele dorinﬂe. Ideea este cæ, atunci
când ne læsæm bucuria în voia zilei de mâine, riscæm sæ ajungem la
sfârøitul vieﬂii noastre færæ sæ atingem în întregime ceea ce am cæutat –
deoarece mâine este întotdeauna dincolo de controlul nostru.
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Privind în jur din nou
M-am uitat în spate øi am væzut un cuplu aproape de øaizeci de
ani. Dupæ standardele omeneøti, erau foarte bine situaﬂi. Erau milionari,
aveau o casæ frumoasæ lângæ un lac splendid øi erau foarte respectaﬂi în
comunitatea de afaceri.
Totuøi veniseræ la mine pentru consiliere deoarece viaﬂa lor era
foarte stresantæ, munceau mult øi erau permanent nemulﬂumiﬂi. Copiii
lor pæræsiseræ biserica. Cæsnicia lor era un dezastru. Nu se mai culcaseræ
împreunæ de peste zece ani øi ea voia sæ divorﬂeze.
Dacæ ai fi putut sæ dai timpul înapoi, pânæ la momentul curteniei
lor, ai fi væzut cæ amândoi au urmærit fluturele cæsniciei, dar dupæ ce
l-au prins, au alergat dupæ alt fluture, care zbura doar la un pas înaintea
lor øi astfel, nu au putut sæ se bucure niciodatæ de darul oferit în prezent.
În loc sæ træiascæ bucuria prezentului ei erau preocupaﬂi sæ prindæ
urmætorul fluture.
Înlocuim noi mulﬂumirea pentru “ceea ce avem” cu dorinﬂa pentru
“ceea ce nu avem”? Am fost înøelaﬂi de mitul diavolului: “…în ziua
când veﬂi mânca din el, vi se vor deschide ochii, øi veﬂi fi ca Dumnezeu,
cunoscând binele øi ræul“?4
Diavolul este un vânzætor priceput. Este øi mincinos, în acelaøi
timp. Un mincinos subtil! În starea lor perfectæ, Adam øi Eva au cæzut
în plasa lui. Aveau o sænætate perfectæ, un partener perfect, un mediu
perfect, o ocupaﬂie perfectæ øi o legæturæ perfectæ cu Dumnezeu. Totuøi
ei au crezut minciuna diavolului! “Când… atunci…” Øi toﬂi am
moøtenit slæbiciunea primilor noøtri pærinﬂi.
Ce îﬂi spune Duhul Sfânt în acest moment? Ai trecut pe lângæ
bucuria vieﬂii în cælætoria ta? Øi eu am fæcut aøa. La fel øi acest cuplu
tânær. Cuplul mai în vârstæ a plætit deja preﬂul. Dar fiecare dintre noi
mai poate sæ gæseascæ bucuria dacæ alegem sæ facem asta. Niciodatæ nu
e prea târziu sæ deschidem prezentul nostru øi sæ intræm în bucuria lui!

4 Genesa 3:5
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Predicæ de la amvon
Poate te întrebi: “Este doar o predicæ spusæ la amvon? Sunæ bine
ca teorie, dar funcﬂioneazæ cu adeværat în viaﬂa realæ?”
Pot sæ spun sincer: “DA, funcﬂioneazæ!”
Aceastæ domniøoaræ este Janell Garey, directorul general al misiunii
noastre. 5 O cunoaøtem de când avea treisprezece ani. Are aøteptæri øi
dorinﬂe reale? Da! Vrea sæ gæseascæ un bærbat special, sæ se cæsætoreascæ,
sæ aibæ copii øi sæ creascæ o familie pentru slava lui Dumnezeu? Da! De
fapt, se implicæ activ în aceste vise. Dorinﬂele, ﬂintele øi aspiraﬂiile sale
sunt sænætoase øi pe placul lui Dumnezeu. Aøa sunt mulﬂi dintre noi.
Oricum, dacæ urmærirea viitorului conduce la diminuarea bucuriei
øi fericirii noastre prezente, atunci suntem înøelaﬂi! Adeværatele bucurii
øi împliniri au o singuræ sursæ – Dumnezeu. “Voi aveﬂi totul deplin în
El!”6 Putem fi mulﬂumiﬂi cu ce avem în prezent.
“Cæci viaﬂa cuiva nu stæ în beløugul avuﬂiei lui. 7 “Stæ în Hristos!8
Mai mult face puﬂinul celui neprihænit decât beløugul multor ræi.”9
De aceea Scriptura declaræ în mod cert, Dumnezeul nædejdii sæ væ
umple de toatæ bucuria øi pacea, pe care o dæ credinﬂa, pentru ca, prin
puterea Duhului Sfânt, sæ fiﬂi tari în nædejde!”10
Duhul Sfânt este cel care împarte bucuria øi pacea, nu
circumstanﬂele, lucrurile sau realizærile. De aceea Dumnezeu declaræ:
“ACUM veﬂi avea” – nu jumætate de bucurie øi pace, nu 85% de bucurie
øi pace – ci “toatæ bucuria øi pacea, pe care o dæ credinﬂa.” Care credinﬂæ?
Credinﬂa cæ Dumnezeu este real, bun øi cæ este prezent în viaﬂa mea.
Îmbræﬂiøând acest crez, pot sæ îmbræﬂiøez fiecare zi ca pe un dar oferit
de El. Atât lucrurile care ne aduc bucurii divine, cât øi dezamægirile pe
5. Înregistrarea live a meesajului sæu se gæseøte în albumul, Alege-ﬂi destinul, care
poate fi comandat la Empowered Living Ministries.
6. Coloseni 2:10
7. Luca 12:15
8. Coloseni 3:4
9. Psalmi 37:16
10. Romani 15:13
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care le simﬂim în adâncul sufletului nostru, sunt daruri oferite din
mâna Lui, øi toate lucreazæ spre binele nostru. Dacæ începem fiecare zi
cu El, gæsim bucuria træirii cu El. Aceasta este Evanghelia simplæ!
Datoritæ lui Isus am primit viaﬂæ! Datoritæ Lui træiesc øi mæ miøc
øi am fiinﬂæ. 11 Fie cæ iau maøina de spælat øi uscætorul Maytag fie cæ nu,
pot sæ am bucurie. Acum! Astæzi! În acest moment!
Sæ nu ne læsæm înøelaﬂi! Dacæ mizez pe faptul cæ luându-mi maøina
de spælat îmi produc bucurie, aø înlocui darul cu Dætætorul. Am
demonstrat, prin acﬂiunile øi/sau atitudinea mea, cæ øtiu mai bine decât
Dumnezeu de ce am nevoie øi cæ El nu øtie cât øi ce sæ-mi dea. Mulﬂi,
dacæ nu majoritatea, træiesc acﬂionând la fel, ca øi când Dumnezeu nu
ar fi suficient. Ei transformæ darurile Sale în idoli øi urmæresc la nesfârøit
bucuriile lor înlocuitoare: un partener perfect, copii, o casæ færæ datorii,
o casæ la ﬂaræ, o poziﬂie cu influenﬂæ øi putere, sex, bogæﬂie, prioritæﬂi, a
fi cineva, o garderobæ nouæ, rezolvarea problemelor de sænætate sau
remedierea defectelor de caracter pentru a deveni niøte creøtini perfecﬂi.
Dar Evanghelia simplæ face apel la inima noastræ øi ne avertizeazæ
cæ posesiunile, poziﬂiile, oamenii, locurile, performanﬂa øi plæcerea nu
ne pot face sæ ne simﬂim împliniﬂi. Dumnezeu este singurul care ne
poate ajuta sæ ne simﬂim împliniﬂi! Bucuria mea este completæ când
sufletul meu se bazeazæ pe Dumnezeu øi poftele mele sunt subordonate
lui Hristos.
Poate fi Janell împlinitæ acum, în acest moment, în condiﬂiile
actuale? Da! Sunt næzuinﬂele øi dorinﬂele ei greøite? Nu, pentru cæ
Dumnezeu e prezent în viaﬂa ei øi ea s-a læsat condusæ de El.
Gæsind bucuria
Revenind la acea întâlnire, Janell a continuat sæ împærtæøeascæ
modul în care a gæsit bucuria în cælætoria ei alegând sæ-øi schimbe gândurile
obsesive de auto-compætimire øi auto-condamnare cu gândul cæ
singurætatea ei în acest timp prelungit este o oportunitate pentru ea, sæ
lucreze pentru El, ca femeie singuræ.
11. Fapte 17:28
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Øi-a væzut prietenii împrietenindu-se, cæsætorindu-se øi
întemeindu-øi familii, apoi momentele lor frumoase în propriile familii
øi propriile case øi a simﬂit gustul dezamægirii când s-a gândit la
singurætatea ei. Dar în loc sæ-øi plângæ de milæ, s-a întors la Dumnezeu
øi L-a rugat: “Doamne, ajutæ-mæ sæ realizez tot ce vrei Tu în perioada
asta în care sunt singuræ. Nu øtiu care este planul Tæu cu mine, dar
vreau sæ-l împlinesc cu toatæ inima, puterea øi voinﬂa mea. Dacæ este
în planul Tæu sæ mæ cæsætoresc, vreau sæ stau la altar øi sæ pot spune:
‘În momentele singurætæﬂii pe care mi-ai dat-o, am fæcut tot ce am
øtiut cæ ai vrut Tu sæ fac.’”
Dupæ ce øi-a predat voinﬂa lui Dumnezeu, atitudinea ei faﬂæ de
povara singurætæﬂii s-a schimbat. A început sæ vadæ cælætoria ei ca pe o
ocazie în care poate sæ profite din plin de timpul oferit ei, ca femeie
necæsætoritæ. Scopul ei, indiferent de statut sau de circumstanﬂe, a
devenit: sæ urmeze voinﬂa descoperitæ a lui Dumnezeu pentru viaﬂa ei
øi sæ gæseascæ bucurie în cælætoria sa.
În momentul în care a fæcut acest lucru atitudinea faﬂæ de
statutul ei actual s-a schimbat. A gæsit bucuria! Ea a declarat sincer
cæ viaﬂa ei nu mai este plictisitoare, neîmplinitæ, nemulﬂumitæ sau
goalæ chiar dacæ nu a ajuns la “destinaﬂie”. Dupæ ce s-a hotærât sæ
træiascæ “în prezent”, a gæsit adeværata împlinire øi bucurie – pe
care le are acum!
Ea se bucuræ de binecuvântærile lui Dumnezeu în fiecare zi: un
ræsærit plæcut, un zâmbet de la colegul de serviciu, o interacﬂiune prin
e-mail cu cineva zbuciumat øi cæruia poate sæ-L prezinte pe Dumnezeu,
o pasære ce se aøeazæ pe pervazul ei, sænætatea bunæ pe care Dumnezeu
i-a dæruit-o, fulgii de zæpadæ care se aøeazæ pe o creangæ de pom, un
telefon încurajator, o nouæ floare pe alee, ocazia de a învæﬂa un copil
cum sæ termine de mâncat tot, cu bucurie, un gând frumos de la un
prieten, o slujbæ care o provoacæ øi o împlineøte øi, încercærile care o
ajutæ sæ creascæ.
Aceasta este o parte din modul în care ea a transformat ceea ce ar
fi putut fi o perioadæ foarte tristæ øi deprimantæ în viaﬂa ei, într-un
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timp de servire øi împlinire. Este mulﬂumitæ, împlinitæ øi gæseøte bucurie
în cælætoria ei de femeie necæsætoritæ!
“Spaﬂiul gol“
De fapt, titlul complet al prelegerii lui Janell era “Mulﬂumit,
împlinit øi ……”. Iniﬂial a numit prelegerea “Mulﬂumit, împlinit øi
singur”. Dar øi-a dat seama cæ nu toﬂi din public erau necæsætoriﬂi sau
doritori de a se cæsætori – dar fiecare are ceva ce ar putea pune în
spaﬂiul gol. Tu ce ai pune în acest spaﬂiu?
Mulﬂumit, împlinit øi færæ copii? Færæ casæ? Bolnav? Færæ prieteni?
Særac? Øomer? Plictisit? Ipotecat? Færæ formæ? Rænit sentimental? Poate
ﬂi-ai face titlul tæu: “Mulﬂumit, împlinit dar în acelaøi timp un nimeni”.
Oricare ar fi starea ta actualæ, dar pe care ﬂi-ai dori-o sæ fie diferitæ,
pune-o în spaﬂiul gol øi apoi dæ-o lui Dumnezeu. Descoperæ prin
Evanghelia simplæ cum poﬂi fi mulﬂumit øi împlinit chiar atunci când
acest dor legitim este negat.
Janell øi-a umplut spaﬂiul gol, nu cu niøte ﬂinte de viitor, cu niøte
fluturi pe care îi vrea, ci cu bucuria prezentæ pe care o experimenteazæ
acum. Acesta este prezentul ei! Ea deschide acest prezent, acest dar pe
care Dumnezeu i l-a oferit, øi se bucuræ de el la maxim pe mæsuræ ce
træieøte dupæ îndrumærile pe care Dumnezeu i le oferæ zi de zi. Øi tu poﬂi
gæsi bucuria, liniøtea, pacea øi calmul în minte øi în inimæ, în situaﬂia ta
prezentæ, øtiind cæ “Dumnezeu va îngriji de toate trebuinﬂele tale.”12
Îmbræﬂiøând “spaﬂiu tæu gol”
Apostolul Pavel a aflat acest secret. El spunea: “Nu zic lucrul acesta
având în vedere nevoile mele; cæci m-am deprins sæ fiu mulﬂumit cu
starea în care mæ gæsesc. Øtiu sæ træiesc smerit, øi øtiu sæ træiesc în beløug.
În totul øi pretutindeni m-am deprins sæ fiu sætul øi flæmând, sæ fiu în
beløug øi sæ fiu în lipsæ. Pot totul în Hristos, care mæ întæreøte”.13
12. Filipeni 4:19
13. Filipeni 4:11-13
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Pavel nu a spus acest lucru cu uøurinﬂæ. Ca misionar, el s-a
confruntat cu adeværate obstacole. El mærturiseøte: “De cinci ori am
cæpætat de la Iudei patruzeci de lovituri færæ una; de trei ori am fost
bætut cu nuiele; odatæ am fost împroøcat cu pietre; de trei ori s-a sfærâmat
corabia cu mine; o noapte øi o zi am fost în adâncul mærii. Deseori am
fost în cælætorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor,
în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea
pægânilor, în primejdii în cetæﬂi, în primejdii în pustie, în primejdii pe
mare, în primejdii între fraﬂii mincinoøi. În osteneli øi necazuri, în
priveghiuri adesea, în foame øi sete, în posturi adesea, în frig øi lipsæ de
îmbræcæminte! Øi, pe lângæ lucrurile de afaræ, în fiecare zi mæ apasæ
grija pentru toate Bisericile”14.
Crezi cæ ar fi plæcut sæ ai câteva dintre lucrurile acestea în spaﬂiul
tæu gol? Nu sunt chiar de dorit! Nu i-aø fi reproøat lui Pavel dacæ din
când în când, s-ar fi retras undeva în liniøte. Dar Pavel nu a procedat
aøa.
Pavel a îmbræﬂiøat “spaﬂiul sæu gol” sæu declarând: “Deci mæ voi
læuda mult mai bucuros cu slæbiciunile mele, pentru ca puterea lui
Hristos sæ ræmânæ în mine. De aceea simt plæcere în slæbiciuni, în
defæimæri, în nevoi, în prigoniri, în strâmtoræri, pentru Hristos; cæci
când sunt slab, atunci sunt tare.”15 Pavel a înﬂeles, færæ nicio umbræ de
îndoialæ, de unde venea împlinirea sa.
Pavel a prins mulﬂi fluturi pe care mulﬂi evrei din zilele acelea îi
urmæreau – øi a væzut cât de goi erau. Era circumcis la opt zile, din
neamul lui Israel, din seminﬂia lui Beniamin, evreu din evrei; în ce
priveøte Legea, fariseu; în ceea ce priveøte râvna, prigonitor al Bisericii
lui Isus.
Dar când Pavel a descoperit Evanghelia simplæ, a înﬂeles cât de
pægubos e sæ înlocuieøti darurile cu Dætætorul. El a mai spus: “Pentru
El am pierdut toate øi le socotesc ca un gunoi, ca sæ câøtig pe Hristos,
øi sæ fiu gæsit în El, nu având o neprihænire a mea, pe care mi-o dæ
14. 2 Corinteni 11:24-28
15. 2 Corinteni 12:9,10
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Legea, ci aceea care se capætæ prin credinﬂa în Hristos, neprihænirea,
pe care o dæ Dumnezeu, prin credinﬂæ. Øi sæ-L cunosc pe El øi puterea
învierii Lui øi pærtæøia suferinﬂelor Lui”16.
Bucuria prezentæ
Tu øi eu trebuie sæ gæsim ceea ce a gæsit Pavel. El a avut o chemare
înaltæ. A avut un scop glorios în viaﬂæ. Dacæ ar fi dorit sæ gæseascæ
mulﬂumire øi împlinire în chemarea lui færæ ca sæ aibæ parte de
dezamægiri, greutæﬂi, nedreptæﬂi øi circumstanﬂe ce ar afunda pe mulﬂi
oameni în disperare, ar fi pierdut din vedere chemarea lui øi niciodatæ
nu ar fi atins acel scop.
Pavel a aflat cæ destoinicia sa venea de la Dumnezeu17 øi cæ
Dumnezeu se îngrijeøte de toate trebuinﬂele lui!18 Acesta era secretul
mulﬂumiri lui.
Sunt impresionat. Vreau o parte din sângele lui. Acesta este sângele
lui Isus care nu numai cæ îl acoperea, dar øi curgea prin el. Aceasta-i
Evanghelia simplæ aplicatæ în viaﬂa zilnicæ. Înseamnæ cæ poﬂi fi mulﬂumit
øi împlinit oricare ar fi spaﬂiul tæu gol.
La fel ca Janell øi Pavel, dorinﬂele noastre nu trebuie sæ înlocuiascæ
bucuria noastræ prezentæ în Domnul. Trebuie sæ avem încredere cæ El
øtie cum sæ ne îndeplineascæ toate nevoile øi dorinﬂele în concordanﬂæ
cu planul Sæu øi prin harul Sæu! Aceasta este o credinﬂæ vie! O credinﬂæ
care controleazæ gândurile øi emoﬂiile øi nu permite “dorinﬂei de viitor”
sæ ne alunge bucuria prezentului. Aceasta-i puterea! Aceasta-i puterea
lui Dumnezeu în viaﬂa ta!
Dar de ce nu ne oferæ Dumnezeu ce vrem – în special când
dorinﬂele noastre sunt legitime? Cred cæ întârzierea umplerii spaﬂiului
nostru gol, ne poate desprinde de aceastæ lume øi ne poate accentua
dependenﬂa øi foamea noastræ dupæ Dumnezeu. Acel sentiment plin
de dor, færæ odihnæ, pentru fluturii noøtri, poate fi înlocuit cu adeværatul
16. Filipeni 3:8-10
17. 2 Corinteni 3:5; 9:8
18. Filipeni 4:19
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dor dupæ Dumnezeu. Acei fluturi pot fi idolii sau înlocuitorii care
stau între noi øi Dumnezeu. Când putem fi mulﬂumiﬂi cæ avem un
‘spaﬂiul nostru gol’, atunci Dumnezeu poate sæ ne umple cu bucuria
Sa øi eventual sæ ne îndeplineascæ dorinﬂele.
Nu din aceastæ cauzæ i-a cerut Dumnezeu lui Avraam sæ-l sacrifice
pe Isaac – pe fiul lui care era împlinirea celor mai dorite speranﬂe øi
visuri? Nu, Dumnezeu nu-l voia pe Isaac. Dumnezeu îl voia pe Avraam!
Astæzi, Dumnezeu te vrea øi pe tine, vrea sæ experimentezi o astfel de
bucurie, chiar dacæ uneori pare cæ s-a retras din viaﬂa ta.
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Poﬂi fi mulﬂumit øi fericit când visul vieﬂii tale nu este împlinit?
2. Poﬂi gæsi bucuria în “cælætorie” øi nu în atât de dorita “destinaﬂie”?
3. Este viitorul lipsit de preocuparea øi concentrarea ta?
4. S-a întâmplat sæ fii neîmplinit chiar dupæ realizarea unui vis
mult dorit?
5. De ce majoritatea dintre noi descoperim adeværata bucurie atât
de târziu în cælætoria noastræ?
6. Câﬂi oameni care posedæ adeværata bucurie cunoøti în prezent?
7. Ce reprezintæ “fluturele” pe care îl urmæreøti?
8. Bucuria nunﬂii tale a dispærut? De ce?
9. Ai ratat bucuria în cælætoria ta?
10. Este Duhul Sfânt cel care împarte bucuria øi pacea, nu
circumstanﬂele, lucrurile, sau realizærile?
11. Chiar crezi ca øi Solomon cæ “totul este deøertæciune”, dar aøa
cum vede Dumnezeu acest lucru?
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Când Dumnezeu pare tæcut
“Strig ziua, Dumnezeule, øi nu-mi ræspunzi: strig øi noaptea, øi tot
n-am odihnæ. Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai pæræsit, øi
pentru ce Te depærtezi færæ sæ-mi ajuﬂi øi færæ s-asculﬂi plângerile mele?”
Psalmii 22: 2,1

Ce putem spune despre o viaﬂæ de credinﬂæ cu încercæri grele, cu
cæutæri profunde, cu îndoieli, cu zile de singurætate neînﬂelese? Cum
poate fi Dumnezeu atât de real, atât de personal øi de prezent câteodatæ
iar altædatæ pare aøa de distant øi tæcut?
Când Dumnezeu ne “conduce la ape de odihnæ, øi ne paøte în
pæøuni verzi,” este uøor sæ ne încredem øi sæ mergem dupæ El.1 Dar
când El ne cere sæ “umblæm în întuneric,”2 credinﬂa noastræ este probatæ
în cuptorul de foc. Cu toate acestea, atunci când mæ uit în urmæ la
propriile mele experienﬂe, la momentele întunecate øi pline de tæcere,
îmi dau seama cæ tocmai ele au fost catalizatorul cel mai eficient pentru
a gæsi profunzimea în Dumnezeu, pentru care mæ rugam.
Oamenii percep tæcerea lui Dumnezeu în mod diferit. Eu sunt
un tip care face lucrurile în cel mai eficient mod posibil. Pentru mine,
Dumnezeu pare cel mai aproape când lucrurile merg bine, când îmi
oferæ soluﬂii la problemele pe care le întâmpin, când sunt rezolvate
situaﬂii dificile, când viaﬂa merge înainte în mod pozitiv øi eficient, øi
când încercærile sunt mærunte øi când totul merge bine!
1. Psalmi 23:1, 2
2. Isaia 50:10
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Pentru alﬂii problema cea mai mare nu este tæcerea lui Dumnezeu
cât mai ales absenﬂa percepﬂiei emoﬂionale a prezenﬂei Sale. Când simt
zâmbetul, îmbræﬂiøarea øi mâna Lui, pot face faﬂæ oricærei situaﬂii. Dar
când aceastæ conectare emoﬂionalæ dispare, ei cred cæ Dumnezeu øi-a
pierdut interesul pentru ei, cæ e ocupat cu alte lucruri, cæ este supærat,
sau cæ pur øi simplu nu-I pasæ. Ei se simt abandonaﬂi øi pæræsiﬂi iar
acest sentiment poate fi devastator. Iov l-a experimentat øi l-a descris
astfel:
“Oh! dacæ aø øti unde sæ-L gæsesc, dacæ aø putea sæ ajung
pânæ la scaunul Lui de domnie,
“Dar, dacæ mæ duc la ræsærit, nu este acolo;
dacæ mæ duc la apus, nu-L gæsesc:
“Dacæ are treabæ la miazænoapte, nu-L pot vedea;
dacæ se ascunde la miazæzi, nu-L pot descoperi.”3
Scriptura afirmæ cæ Iov era færæ prihanæ øi curat la suflet; se temea
de Dumnezeu, øi se abætea de la ræu,4 cu toate acestea i-a fost foarte
greu sæ accepte tæcerea lui Dumnezeu – atât din punctul de vedere al
pierderilor uriaøe, inexplicabile, cât øi din punctul de vedere al pierderii
legæturii cu Dumnezeu.
Adesea noi interpretæm tæcerea lui Dumnezeu în funcﬂie de
experienﬂele noastre cu alﬂi oameni. Oamenii sunt tæcuﬂi când sunt
supæraﬂi, când nu sunt de acord cu ceva ce am fæcut sau am spus, sau
când cred cæ nu meritæ sæ vorbeascæ despre asta. Tæcerea indicæ retragere,
deconectare, respingere sau chiar abandonare. Poate însemna: “Nu-mi
pasæ de tine. Nu te voi ajuta. Eøti pe cont propriu, descurcæ-te.”
Câteodatæ, când suntem confruntaﬂi cu consecinﬂele fireøti ale
pæcatelor, ale alegerilor noastre sau ale altora, putem simﬂi tæcerea øi
3. Iov 23:3, 8, 9
4. Iov 1:1
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condamnarea lui Dumnezeu. Experienﬂa noastræ, în privinﬂa
disciplinærii, din trecut, poate cæ ne-a prezentat o imagine negativæ
despre Dumnezeu, pentru cæ ne-a læsat sæ seceræm ceea ce am semænat.
Øi Ieremia a simﬂit asta. Chiar dacæ a fost un profet credincios,
fiind împreunæ cu poporul, a experimentat judecæﬂile lui Dumnezeu
asupra lui Iuda. Øi el a murmurat: “Eu sunt omul care a væzut suferinﬂa
sub nuiaua urgiei Lui. El m-a dus, m-a mânat în întuneric, øi nu în
luminæ. Numai împotriva mea îøi întinde øi îøi întoarce mâna, toatæ
ziua.”5 L-a condamnat Dumnezeu pe Ieremia? Nu! “Acum dar nu este
nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus.”6 Dar Ieremia s-a
simﬂit condamnat, a simﬂit dezamægirea lui Dumnezeu øi acest lucru
i-a produs o suferinﬂæ intensæ.
Orice ar însemna tæcerea pentru tine, vor fi momente în viaﬂæ
când Dumnezeu va pærea tæcut øi tu te vei simﬂi singur. Chiar dacæ vei
experimenta astfel de momente, sæ øtii cæ nu eøti singur. În realitate,
Dumnezeu este mult mai aproape øi face o lucrare profundæ în tine.
Nu te pæræseøte. Nu te lasæ. Promisiunile din Cuvântul Sæu sunt la fel
de sigure atunci când El pare tæcut ca øi atunci când îi simﬂim prezenﬂa.
La fel ca Iov, poate cæ nu înﬂelegem mereu ce se întâmplæ în spatele
scenei, dar ne putem baza pe Cuvântul Sæu în orice moment. Aøa a
experimentat øi Isus tæcerea aparentæ a lui Dumnezeu. Când a postit
patruzeci de zile în deøert, s-a bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu întipærit
în mintea Lui, øi pe confirmarea Duhului Sfânt pe care a primit-o pe
malurile Iordanului dupæ botezul Sæu.
Aøa trebuie sæ facem øi noi când Dumnezeu tace. El ne lasæ sæ
trecem prin momente grele ca sæ poatæ sæ lucreze, prin agonia încercærii
øi a întârzierii, øi sæ declanøeze în noi acele atribute care sunt mai
preﬂioase decât aurul.7 Sæ-ﬂi împærtæøesc cinci lucruri pe care le-am
experimentat sau observat în acele momentele tæcute de cæutare
profundæ.
5. Plângeri 3:1-3
6. Romani 8:1
7. 1 Petru 1:7
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1. Tæcerea activeazæ credinﬂa
Mæ gândesc la Avram (cunoscut mai târziu ca Avraam) când
Dumnezeu i-a spus sæ lase tot ce îi era familiar øi sæ se ducæ într-o ﬂaræ
pe care Dumnezeu i-o va aræta. Ce om al credinﬂei! Dacæ l-ai fi întâlnit
pe acel bærbat de øaptezeci øi cinci de ani, pe stræzile din Ur, în timp ce
se îndrepta cu cæmilele încærcate cu toate lucrurile øi l-ai fi întrebat
unde se duce, probabil ar fi spus cam aøa: “Nu sunt sigur. Doar urmez
îndrumærile lui Dumnezeu.”8 Ai fi putut crede cæ era puﬂin cam
îngâmfat, dar privind în urmæ, era limpede cæ el mergea îndemnat de
credinﬂæ – credinﬂa într-un Dumnezeu care se îngrijeøte întotdeauna.
Apoi Dumnezeu i-a promis lui Avram cæ tot acel ﬂinut va fi al urmaøilor
lui. Într-o zi, Avram i-a amintit lui Dumnezeu cæ nu avea copii. Dumnezeu
i-a promis cæ prin sæmânﬂa lui va veni o naﬂiune mesianicæ øi cæ urmaøii lui
vor fi numeroøi ca stelele cerului. 9 O! Ce promisiune!
Øi Dumnezeu n-a fæcut doar o promisiune, ci i-a schimbat øi
numele din Avram în Avraam care înseamnæ “tatæl multor neamuri”.
A schimbat numele soﬂiei sale Sarai în Sara indicând cæ va fi “mama
regilor øi neamurilor”. 10 Avraam la vremea acea avea nouæzeci øi nouæ
de ani iar Sara optzeci øi nouæ.
Poﬂi sæ-ﬂi imaginezi cum era pentru ei sæ se prezinte noilor prieteni?
“Bunæ, sunt ‘tatæl multor neamuri’, øi ea este soﬂia mea, ‘mama regilor
øi a neamurilor’.”
“Îmi pare bine! Câﬂi copii aveﬂi?”
“Pæi, sæ vedeﬂi, momentan n-avem niciunul.”
În ciuda aparenﬂelor, Avraam avea credinﬂæ, dar urmaøii lui tot
nu veneau. Oare uitase Dumnezeu? Era acolo? Auzise Avraam corect?
Tæcere. Ani øi ani de tæcere!
Câﬂiva ani mai târziu, Dumnezeu le-a spus din nou cæ fiul promis
va veni prin sæmânﬂa lor. 11 Sara, care avea o vârstæ la care nu putea sæ
8. Genesa 12:1
9. Genesa 15:5
10. Genesa 17:5, 15, 16
11. Genesa 18:9
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mai nascæ, a râs la gândul acesta. “Este prea târziu,” øi-a zis ea.12 Dar
dupæ o nouæ reconfirmare, Dumnezeu iar S-a ascuns de bætrânul cuplu.
Mai multæ tæcere, mai multæ incertitudine. De ce?
Apoi, când omeneøte nu mai era posibil, Dumnezeu a vizitat
bætrânul cuplu – øi Isaac, moøtenitorul mult aøteptat a fost conceput.13
Tæcerea a fost în cele din urmæ întreruptæ!
De ce? De ce a fost Dumnezeu tæcut cu acel cuplu? De ce a întârziat
atât de mult? Este Dumnezeu tæcut în viaﬂa ta? În a mea a fost.
Îmi amintesc de perioada în care Sally øi cu mine ne-am hotærât
sæ træim o viaﬂæ simplæ. Am fost convinøi cæ Dumnezeu ne-a chemat
în sælbæticie aøa cæ ne-am hotærât sæ cæutæm acel loc special – ﬂara
noastræ promisæ, sæ spunem aøa. Dupæ ce am descoperit aceastæ vale
retrasæ la munte, am mers acasæ hotærâﬂi sæ vindem casa, afacerea, øi
posesiunile.
Apoi, liniøte – nimic! Nicio vânzare! Niciun cumpærætor
interesat! Aveam o locuinﬂæ frumoasæ la ﬂaræ. Un teren împædurit,
de øaisprezece hectare, cu iaz øi izvor, lângæ un drum ce se înfunda,
pe care era o casæ frumoasæ, cu garaj øi dependinﬂe, de unde nu-ﬂi
lua mai mult de douæzeci de minute sæ ajungi în centrul unui oraø
înfloritor.
Nimeni nu era interesat. Niciun cumpærætor n-a apærut. Nicio
ofertæ fæcutæ – nici mæcar una! Trecuseræ douæsprezece luni de tæcere,
eram confuzi.
Apoi, când nu mai aveam nicio speranﬂæ cæ locuinﬂa noastræ va fi
vândutæ øi când încetasem sæ mai încercæm, Dumnezeu a trimis pe
cineva la noi. De ce n-a trimis Dumnezeu acea persoanæ de la început?
De ce?
Privind în urmæ am înﬂeles cæ timpul în care am aøteptat ne-a
activat credinﬂa. Ne-a aprofundat încrederea. Ne-a adus într-o
dependenﬂæ absolutæ de Dumnezeu ca sæ putem împlini ce ne arætase.
Voia ca noi sæ ne predæm Lui! Voia ca noi sæ øtim cæ El este la conducere!
12. Genesa 18:12
13. Genesa 20:18
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Tæcerea poate fi o unealtæ în mâna lui Dumnezeu, care activeazæ øi
aprofundeazæ credinﬂa, încrederea øi dependenﬂa ta.
Avraam øi Sara ar fi putut sæ nu aibæ încredere în fiul fægæduit øi
în poporul din care avea sæ se nascæ Mesia. Jim øi Sally ar fi putut sæ nu
aibæ încredere în binecuvântærile care au urmat unei vieﬂi noi,
consacrate. Când Dumnezeu ne testeazæ credinﬂa cu tæcere øi întârziere,
avem ocazia sæ vedem fie dacæ încrederea noastræ este adeværatæ øi
sinceræ, fie dacæ este schimbætoare ca valurile mærii.
Noi trebuie sæ aøteptæm fægæduinﬂele lui Dumnezeu – nu în
anxietate iritabilæ, ci în liniøte, cu credinﬂæ adeværatæ. Dumnezeu trebuie
sæ fie pe primul loc – nu noi sau talentele øi abilitæﬂile noastre!14
Cuvintele cântecului “Trust His Heart“(Încrede-te în inima Sa)15 spun
astfel:
Dumnezeu este prea înﬂelept pentru ca sæ greøeascæ,
Dumnezeu este prea bun pentru a fi neplæcut.
Aøa cæ, atunci când nu înﬂelegi,
Când nu vezi planul Sæu,
Atunci când nu poﬂi sæ simﬂi mâna Lui,
Încrede-te în inima Lui.
2. Tæcerea activeazæ zgura topitæ
Moise a fost un om cu o personalitate puternicæ. Era obiønuit sæ
dea ordine øi sæ rezolve probleme – construind piramide øi câøtigând
bætælii – acceptând orice provocare pe care palatul egiptean i-o fæcea.
Scriptura spune: “Moise a învæﬂat toatæ înﬂelepciunea Egiptenilor, øi
era puternic în cuvinte øi în fapte.”16 Moise a fost receptiv la educaﬂia
pe care a primit-o, a profitat de oportunitæﬂile care i s-au oferit øi øi-a
perfecﬂionat cunoøtinﬂele øi îndemânarea pânæ când a devenit færæ egal
ca general, conducætor, poet øi filozof.
14. Isaia 2:22
15. “Trust His Heart”, de Babbie Mason.
16. Fapte 7:22
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Totuøi, Moise a înﬂeles cæ destinul lui nu era sæ devinæ faraon. El
øtia cæ Dumnezeu l-a ales sæ elibereze o gloatæ de sclavi demoralizaﬂi øi
zdrenﬂæroøi, din robie. Chemarea vieﬂii sale a fost trædare faﬂæ de Egipt
øi moarte faﬂæ de perspectivele lumeøti – dar prin credinﬂæ, el a væzut cæ
Dumnezeu era o ræsplatæ mai mare decât tot Egiptul. “Prin credinﬂæ
Moise, când s-a fæcut mare, n-a vrut sæ fie numit fiul fiicei lui Faraon.“17
Asta da credinﬂæ! Æsta da curaj! Acestæ decizie l-a definit pe Moise ca
fiind un om cu un caracter moral øi independent. Nu s-a luat dupæ
mulﬂime. L-a ales pe Dumnezeu în locul lumii. Ce om!
Moise s-a considerat eliberatorul ideal pentru Israel, dar cu timpul,
aceastæ conøtiinﬂæ a valorii de sine l-a orbit øi l-a îndreptat spre pustie
timp de patruzeci de ani. Încrederea în sine a devenit atributul cel mai
de preﬂ pentru Moise øi pentru cei care l-au admirat, dar pentru
Dumnezeu aceasta a fost zgura pe care trebuia sæ o îndepærteze din
caracterul lui. El credea cæ øtie cum sæ elibereze poporul øi avea nevoie
doar de binecuvântarea lui Dumnezeu. El se afla la conducere. El era
“cel ales”. (Câﬂi dintre noi nu facem planuri færæ sæ ne consultæm cu
Dumnezeu, iar apoi ne plecæm capetele în rugæciune øi cerem lui
Dumnezeu sæ le binecuvânteze? Avem aceeaøi problemæ ca øi Moise.)
Apoi, când se aøtepta mai puﬂin, evenimentele au luat o altæ
întorsæturæ. Dumnezeu i-a dat o pauzæ øi Moise a fost nevoit sæ plece
în pustie, øi sæ conducæ o turmæ de oi naive. Deøi n-a øtiut de la început
cât va dura acest exil, el a stat acolo patruzeci de ani. Poﬂi sæ-ﬂi imaginezi
ce a însemnat asta pentru un om cu experienﬂa øi caracterul lui? Cred
cæ l-a cam næucit situaﬂia asta – cel puﬂin la început, dar mai ales faptul
cæ Dumnezeu nu i-a descoperit sfârøitul poveøtii. Moise avea sæ fie
tratat cu tæcere, pe o duratæ nedefinitæ, færæ sæ øtie care va fi scopul
final al lui Dumnezeu, cu el.
Personalitatea lui Moise a fost aøa de puternicæ încât au fost
necesari patruzeci de ani de tæcere pentru a o remodela. A intrat în
noua øcoalæ cu aceeaøi tenacitate cu care a abordat orice altæ provocare
din viaﬂa lui. Nu øi-a dat seama de la început cæ era vorba de o øcoalæ a
17. Evrei 11:24-26
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a umilinﬂei, dar pe mæsuræ ce anii au trecut, a devenit din ce în ce mai
mic în ochii sæi, iar Dumnezeu a devenit din ce în ce mai mare øi mai
important în viaﬂa lui. Apoi, când a fost complet împæcat cu perspectiva
unei vieﬂi alæturi de o turmæ de oi urât mirositoare, Dumnezeu l-a
chemat în prima linie.
De data aceasta, Moise era cu adeværat pregætit, era alt om, avea o
imagine corectæ despre sine, era timid, prevæzætor, rezervat. Îi era teamæ
sæ-øi facæ o imagine despre sine. Primise PDS-ul sæu – Portretul
Divinitæﬂii Sale. Acum Dumnezeu putea sæ-l foloseascæ, antrenamentul
egiptean dæduse roade, Moise era pregætit sæ conducæ poporul cu o
mânæ tare!
Cele mai dificile lecﬂii de ardere a zgurii pe care le-am învæﬂat,
dupæ ce am ajuns în “locul nostru de odihnæ”, nu au fost legate de
træirea în sælbæticie, de umblarea mea prin labirinturile religiei sau pur
øi simplu de descoperirea “Evangheliei simple”. Pot sæ spun cu
sinceritate cæ, cea mai grea operaﬂie de înlæturare a zgurii a fost atunci
când m-am simﬂit neîncrezætor în mine, nevrednic øi ineficient.
Dumnezeu foloseøte tæcerea în vieﬂile noastre pentru a ne ajuta sæ
ardem zgura. Dacæ te gæseøti în tæcere, îmbræﬂiøeazæ-o Nu o ocoli.
Foloseøte-o ca pe o unealtæ oferitæ de Dumnezeu. Este confortabilæ?
Nu! Este necesaræ? Da! Câﬂi o lasæ sæ lucreze? Prea puﬂini!
Lecﬂiile pe care Dumnezeu i le-a predat lui Moise sunt lecﬂiile pe
care vrea sæ ni le predea øi nouæ. Noi toﬂi trebuie sæ devenim maleabili
în mâinile lui Dumnezeu. Suntem prea încrezætori în noi înøine,
încrezætori în înﬂelegerea noastræ, încrezætori în abilitæﬂile noastre,
încrezætori în biserica noastræ. Ne încredem în noi mai mult decât ne
încredem în Dumnezeu.
Dumnezeu foloseøte momentele de tæcere pentru ca noi sæ ne
“analizæm sufletele” øi sæ “ardem zgura”. Astfel, încrederea noastræ va
ræmâne în El øi numai în El! Trebuie sæ ajungem sæ înﬂelegem cæ suntem
incapabili sæ ne conducem singuri viaﬂa. “Destoinicia noastræ,
dimpotrivæ, vine de la Dumnezeu.”18
18. 2 Corinteni 3:5
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Rugæciunea inimilor noastre trebuie sæ fie: “Doamne, nu pot sæ
fac nimic færæ Tine. Nu îndræznesc nici mæcar sæ vorbesc færæ sæ-mi
trec cuvintele prin filtrul Tæu. Tu eøti singur eficient. Învaﬂæ-mæ sæ mæ
bazez cu totul pe Tine. Învaﬂæ-mæ sæ fiu grabnic la ascultare, încet la
vorbire, zæbavnic la mânie,19 pentru a Te onora în tot ceea ce fac øi zic.
Învaﬂæ-mæ sæ fiu timid, temându-mæ cæ aø putea sæ compromit lucrarea
ta prin firea mea øi sæ-ﬂi dezonorez Numele. Ajutæ-mæ sæ fiu umil,
sæ-mi estimez corect posibilitæﬂile øi sæ-ﬁi încredinﬂez în orice moment
conducerea vieﬂii mele. Învaﬂæ-mæ, Doamne, sæ træiesc mereu în Tine,
øi Tu în Mine!”
3. Tæcerea activeazæ conøtiinﬂa
Conøtiinﬂa este abilitatea oferitæ de Dumnezeu de a discerne binele
de ræu øi este vocea lui Dumnezeu în sufletele noastre. Aceasta ne poate
provoca sentimente de remuøcare când facem lucruri împotriva valorilor
noastre morale, øi sentimente de împlinire când facem ce øtim cæ este
corect. O conøtiinﬂæ bunæ, puræ øi luminatæ este un dar minunat din
partea lui Dumnezeu pentru cæ ne ajutæ sæ luæm decizii înﬂelepte, care
ne ﬂin pe calea dreaptæ. 20
Cu toate acestea, conøtiinﬂa, în sine, nu poate fi o îndrumare siguræ.
Conøtiinﬂa poate fi pervertitæ, poate fi însemnatæ cu fierul roøu,21
spurcatæ,22 sau slabæ,23 astfel cæ oamenii pot face cele mai josnice pæcate,
færæ remuøcæri, conøtiinﬂa lor fiind la fel de siguræ ca øi autoritatea cu
care se aliazæ.
Lui Adolf Eichmann, denumit uneori “arhitectul holocaustului”,
i-a fost încredinﬂatæ, de cætre administraﬂia lui Hitler, misiunea de a
facilita gestionarea øi logistica de deportare în masæ a evreilor, în
ghetourile øi în lagærele de exterminare, din Europa de Est ocupatæ.
Dupæ ræzboi, el a fugit în Argentina øi a træit sub o identitate falsæ
19. Iacov 1:19
20. 1 Timotei 3:9; Evrei 9:14
21. 1 Timotei 4:2
22. Tit 1:15
23. 1 Corinteni 8:10, 12
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mulﬂi ani. A fost capturat de serviciile secrete israeliene, Mossad, judecat
øi condamnat de o instanﬂæ israelianæ în cincisprezece capete de acuzare.
Vorbind în apærarea sa, Eichmann, nu a contestat faptele ce s-au
întâmplat în timpul Holocaustului. Cu toate acestea, el a justificat
acﬂiunile sale, insistând asupra faptului cæ doar “a urmat ordinele”. A
declarat explicit cæ renunﬂase la conøtiinﬂa sa, cu scopul de a urma
“führerprinzip” – o filozofie a autoritæﬂii politice, în care cineva ascultæ
indiscutabil de superiori.
Poate îl vezi pe Adolf Eichmann ca pe un exemplu extrem, dar
mulﬂi oameni nu-øi dau seama cæ øi-au supus conøtiinﬂa unei rude,
unei corporaﬂii, unui angajator, unei biserici sau altui lucru în afaræ de
Dumnezeu øi de Cuvântul Sæu. Am face bine sæ ne întrebæm øi noi,
uneori, cærei autoritæﬂi ne-am supus conøtiinﬂa.
În timpul interogatoriului contradictoriu, a fost întrebat dacæ se
simte vinovat pentru uciderea a milioane de evrei. Eichmann a ræspuns:
“Legal nu, dar din punct de vedere omenesc… da, sunt vinovat cæ
i-am deportat.” Una dintre dovezi a fost o declaraﬂie pe care Eichmann
a spus-o: “Voi coborî în mormântul meu râzând, deoarece sentimentul
cæ am pe conøtiinﬂæ cinci milioane de vieﬂii, este pentru mine o sursæ
de satisfacﬂie extraordinaræ.”(Ce diabolic!)
Hannah Arendt, reporter la ziarul The New Yorker, a participat la
procesul lui Eichmann øi apoi a scris cartea Eichmann în Ierusalim.
Fiind evreicæ, a ajuns la concluzia cæ Eichmann nu a avut nicio înclinaﬂie
antisemiticæ sau vreun dezechilibru psihologic. La procesul sæu pærea
sæ aibæ o atitudine normalæ, færæ sæ prezinte sentimente de vinæ sau
uræ. Ea a sugerat cæ multe din marile nenorociri din istorie, în general,
øi Holocaustul în particular, nu au fost executate de fanatici sau
sociopaﬂi, ci mai degrabæ de oameni obiønuiﬂi care øi-au acceptat statutul
øi s-au implicat în asemenea evenimente fiind convinøi cæ acﬂiunile lor
erau normale.
Eichmann a fæcut grava eroare clædindu-øi conøtiinﬂa pe o
autoritate diabolicæ øi malignæ øi a fost capabil, într-o “conøtiinﬂæ bunæ”,
sæ se delecteze în atrocitæﬂi de neimaginat.
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Saul din Taars a fæcut aceeaøi greøealæ. Øi-a aliniat conøtiinﬂa cu
autoritatea liderilor religioøi fanatici øi “sufla încæ ameninﬂarea øi
uciderea împotriva ucenicilor Domnului“24 cerând permisiunea sæ
extindæ teroarea în Damasc – gândind cæ face voia lui Dumnezeu.
Dar pe drum, Dumnezeu l-a abordat cu îndræznealæ. Într-o
stræfulgerare, Saul a væzut cum conøtiinﬂa sa se aliase cu o autoritate
falsæ. Øi-a petrecut urmætoarele trei zile în tæcere, întuneric øi în agonie,
fapt care a fæcut ca acele zile sæ paræ ani. 25 În timpul celor trei zile de
tæcere, conøtiinﬂa sa a fost activatæ øi realiniatæ. Øi-a amintit, din nou,
cu durere în suflet, rolul pe care l-a jucat în martirajul lui Øtefan. S-a
simﬂit foarte vinovat cæ a fost influenﬂat de ræutatea øi prejudecata
preoﬂilor øi a conducætorilor. S-a examinat atent în lumina Scripturii
øi øi-a smerit inima înaintea lui Dumnezeu.
Dupæ trei zile de chinuri sufleteøti, de remuøcæri øi regrete, Saul a
devenit un alt om, a devenit Pavel. Lucrurile care înainte îi fæceau
plæcere acum îi fæceau silæ øi ce urâse odatæ, acum iubea. A devenit din
ce în ce mai hotærât “sæ aibæ totdeauna un cuget curat înaintea lui
Dumnezeu øi înaintea oamenilor.”26
Când Dumnezeu este tæcut în viaﬂa mea, primul loc pe care-l
cercetez este conøtiinﬂa mea. Doamne, este vreun lucru care Te
blocheazæ sæ lucrezi în viaﬂa mea? Doamne ﬁi-am legat mâinile? Mi-am
aliat, færæ sæ-mi dau seama, conøtiinﬂa, cu altcineva sau altceva, în afara
Ta øi a principiilor exprimate în Cuvântul Tæu? Doamne, eu sunt
æsta?
Momente de tæcere, fie de patruzeci de ani, fie de trei zile, sunt
folosite de Dumnezeu pentru a ne ajuta sæ ne analizæm viaﬂa noastræ
trecutæ, sæ recunoaøtem cæ am umblat pe cæi greøite øi sæ ne cæim.
Pocæinﬂa trebuie sæ aibæ locul ei legitim în vieﬂile noastre. Pocæinﬂa
începe odatæ cu alinierea conøtiinﬂei noastre la principiile lui Dumnezeu
aøa cum sunt relatate în Scripturi. Pocæinﬂa noastræ se adânceøte pe
24. Fapte 9:1
25. Fapte 9:9
26. Fapte 24:16
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mæsuræ ce predæm tot ce øtim lui Dumnezeu. Nimic de reﬂinut! 100%
lui Dumnezeu! Cunosc mulﬂi creøtini care sunt 50% uniﬂi cu
Dumnezeu. Cunosc creøtini care sunt 75% în Dumnezeu. Sunt puﬂini
creøtini care sunt 100% în Dumnezeu.
Dumnezeu ne porunceøte: “Opriﬂi-væ øi sæ øtiﬂi” cæ El este Domnul.
Trebuie sæ ne reglæm dupæ frecvenﬂa Lui ca astfel sæ-L ascultæm în
mod individual vorbind inimilor noastre. El vrea sæ ne educe conøtiinﬂa
pentru a fi în siguranﬂæ øi demnæ de încredere – øi avem nevoie de
tæcere pentru a se întâmpla astfel.
De aceea mi-am rezervat “timpul Enoh”. Întind cortul lângæ un
lac retras, în sælbæticie, cu doar câteva lucruri esenﬂiale øi cu Cuvântul
lui Dumnezeu pentru trei sau patru zile. Nimic nu-mi distrage atenﬂia.
Færæ telefoane, færæ e-mail-uri, færæ prieteni, familie, lucrare, færæ
televizor, radio sau DVD-uri. Doar liniøte, tæcere binecuvântatæ. În
tot acest timp în care sunt singur cu Dumnezeu, problemele øi nevoile
vieﬂii mele sunt rezolvate. Conøtiinﬂa mea este activatæ øi abaterile ei
devin evidente. Atunci øi acolo gæsesc soluﬂia necesaræ pentru curæﬂirea,
luminarea øi alinierea conøtiinﬂei mele.
Este un medicament bun! Aceia care mi-au urmat recomandærile,
fæcând aceastæ experienﬂæ cu Dumnezeu, au gæsit ræspunsuri pentru vieﬂile
lor – nu întotdeauna ræspunsurile pe care le-au aøteptat, ci soluﬂiile pe
care Dumnezeu le avea pentru problemele lor.
4. Tæcerea activeazæ ræbdarea
Te-ai rugat vreodatæ: “Doamne, dæ-mi ræbdare… øi o vreau în
acest moment?” E firesc sæ zâmbim pentru cæ în mod firesc øtim cæ
ræbdarea se dezvoltæ doar prin exerciﬂiu. De aceea Iacov spune: “Fraﬂii
mei, sæ priviﬂi ca o mare bucurie când treceﬂi prin felurite încercæri, ca
unii care øtiﬂi cæ încercarea credinﬂei voastre lucreazæ ræbdare. Dar
ræbdarea trebuie sæ-øi facæ desævârøit lucrarea, pentru ca sæ fiﬂi desævârøiﬂi,
întregi, øi sæ nu duceﬂi lipsæ de nimic.”27
27. Iacov 1:2-4
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Adesea asociem încercærile noastre cu tæcerea lui Dumnezeu. Când
El permite sæ fim încercaﬂi pânæ la ultima treaptæ de suportabilitate,
atunci avem impresia cæ este foarte tæcut øi foarte departe de noi, dar
de fapt, El este foarte aproape øi foarte activ în vieﬂile noastre – nu în
modul în care vrem sau ne aøteptæm sæ vedem! Când permitem tæcerii
sæ pætrundæ credinﬂa noastræ, sæ ardæ zgura din noi øi sæ realinieze
conøtiinﬂa noastræ, ræbdarea se dezvoltæ constant øi aøteptæm mai cu
dor pe Dumnezeu. Astfel permitem ræbdærii sæ-øi facæ desævârøit
lucrarea.
Cei care nu primesc un ræspuns “imediat” la rugæciune øi devin
descurajaﬂi, trebuie sæ studieze viaﬂa lui Iosif, a lui David sau a lui Iov.
Vorbesc despre activarea ræbdærii!
Gândeøte-te la Iosif! Dumnezeu i-a dat un vis în care toﬂi fraﬂii lui
se vor pleca înaintea lui, într-o anumitæ zi, dar chiar aceøti fraﬂi l-au
vândut ca sclav. A intrat forﬂat în øcoala lui de tæcere, hotærât sæ-øi
aprofundeze credinﬂa în Dumnezeu, sæ îmbræﬂiøeze creøterea caracterului
øi sæ-øi pæstreze conøtiinﬂa alæturi de cer. Ani de-a rândul a fost sclavul
cel mai bun al lui Potifar – acesta punându-l în final administrator
peste casa lui. Potifar a prosperat sub administraﬂia lui Iosif øi lucrurile
pæreau sæ meargæ bine pentru acest fiu favorit, ajuns sclav.
Apoi, fidelitatea lui Iosif faﬂæ de principii l-a aruncat în închisoare
din cauza unor acuzaﬂii false. Tæcerea din viaﬂa lui se adâncea. Din
câte øtia, pentru ceea ce era acuzat, ar fi trebuit sæ-øi petreacæ tot restul
vieﬂii acolo. Orice speranﬂæ de a se întâlni cu familia sa, orice împlinire
a viselor erau zadarnice. Crezi cæ ai fi fost disperat? Eu aø fi fost. Sunt
sigur cæ øi Iosif a fost, dar nu a ræmas în acea stare. A refuzat sæ se
scufunde într-o stare de tristeﬂe øi descurajare a minﬂii. A continuat, cu
calm, øi cu ræbdare, sæ se încreadæ în Dumnezeu øi sæ fructifice ocaziile
de a excela chiar øi în temniﬂæ.
Dupæ ani buni de închisoare a fost adus înaintea regelui øi premiat
cu postul de Prim Ministru al Egiptului. Ce întorsæturæ de evenimente!
Ræbdarea, în liniøte, îøi fæcuse perfect lucrarea în Iosif. Caracterul format
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de ræbdarea sa stæruitoare, prin circumstanﬂe færæ speranﬂæ, nu putea fi
deformat niciodatæ în vreme de prosperitate.
Dumnezeu îngæduie adesea întârzierea spre binele nostru! Sub
presiune, putem identifica mai uøor veriga slabæ din lanﬂul caracterului
nostru. În astfel de condiﬂii putem sæ aflæm dacæ ræbdarea noastræ este
adeværatæ øi sinceræ sau dacæ este schimbætoare ca valurile mærii.
Aceste experienﬂe nu sunt doar pentru oamenii mari din vremurile
antice. Sunt pentru noi oamenii obiønuiﬂi – ca mine øi ca tine. Trebuie
sæ învæﬂæm sæ-L aøteptæm pe Dumnezeu, nu în anxietatea iritabilæ ce
dominæ starea noastræ prezentæ, ci într-o credinﬂæ neînfricatæ care rezistæ
tæcerii. Øi pe mæsuræ ce aøteptæm, descoperim acea tæcere care activeazæ
libertatea noastræ.
5. Tæcerea activeazæ libertatea
Stæteam în pat de douæ zile. Nu m-am ridicat, sperând sæ mæ
calmez. Nu dormisem nici mæcar noaptea. Lacrimile nu se mai opreau.
Matthew øi Angela stæteau la capætul patului. “Tatæ, parcæ nu mai eøti
tu. Trebuie sæ te ridici, trebuie sæ mænânci. Trebuie sæ ai grijæ de tine.”
Se temeau cæ s-ar putea sæ mor.
Nu dormisem cu adeværat de luni de zile. Întregul meu sistem
nervos era un dezastru – la limitæ. Când ajungi în situaﬂia asta, vrei
doar ca presiunea sæ disparæ! Mæ confruntasem cu pierderea a trei lucruri
færæ de care, îmi imaginam cæ nu pot træi: reputaﬂia, confortul øi poziﬂia
mea în viaﬂæ. Întreaga mea fiinﬂæ respingea acest gând. Nu credeam cæ pot
face faﬂæ. Ar fi fost mai ræu ca distrugerea totalæ – ar fi fost o viaﬂæ de iad.
Diavolul mæ ﬂinea ca într-o menghinæ – øi Dumnezeu pærea cæ
tace. Diavolul øtia cât de mult doream sæ ies din agonie øi se pærea cæ
aveam numai douæ opﬂiuni: 1. Sæ-mi pæstrez integritatea øi sæ pierd
totul. 2. Sæ-mi vând integritatea øi sæ primesc o uøurare de moment.
Mulﬂi au de ales între aceste tipuri de opﬂiuni øi mulﬂi aleg drumul
diavolului. De aceea consumul de droguri øi alcool este în creøtere. De
aceea rata divorﬂului este aøa ridicatæ. De aceea divertismentul øi
industria sporturilor de competiﬂie prosperæ. De aceea aøa de mulﬂi
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devin marionetele altora øi pierd controlul propriilor conøtiinﬂe.
Oamenii cautæ rezolværi uøoare – øi diavolul este binevoitor sæ le ofere.
Diavolul câøtigæ teren pentru cæ te duce cu gândul la întrebæri de
bazæ ca: “Ai de gând sæ træieøti dupæ Cuvântul adeværat al lui Dumnezeu,
crezând cæ Dumnezeu te iubeøte øi cæ va aduce uøurarea necesaræ atunci
când crede El de cuviinﬂæ?”
În cazul meu, Dumnezeu pærea tæcut, dar El chiar nu era. Vorbea
însæ pe o frecvenﬂæ pe care eu nu voiam sæ o interceptez atunci. El
spunea: “Jim, nu sunt îngrijorat deloc de reputaﬂia ta, de confortul tæu,
sau de poziﬂia ta în viaﬂæ. Veniturile tale nu sunt ceva important. Nu-ﬂi
face griji în privinﬂa asta! Nu fi neræbdætor. Ai încredere în Mine. Nimic
nu trebuie sæ te deranjeze. Vrei sæ fii liber?”
Frecvenﬂa mea suna cam aøa: “Nu este drept! Nu este corect! Tot
ce am lucrat cu greu, îmi este luat. Nu este posibil. De ce nu intervine
Dumnezeu? Sæ nu-mi fac griji? Cum poate un om care este concentrat,
condus, øi orientat spre sine sæ nu se îngrijoreze când totul pare sæ se
risipeascæ? Sæ fim serioøi!”
În timp ce agonizam în continuare, am început sæ-L interceptez
pe Dumnezeu. El spunea: “Jim, crezi cu adeværat cæ voi lupta pentru tine?”
“Nu prea se vede, Doamne. Mie mi se pare cæ Tu mæ trædezi.”
“Jim, tu vrei eliberare adeværatæ sau vrei siguranﬂæ?”
Era ataøamentul meu total de Dumnezeu motivaﬂia mea
principalæ? Dumnezeu avea cu adeværat o cale prin întuneric, dar trebuia
sæ mæ încred în El la maxim chiar dacæ aveam impresia cæ totul se
næruie.
În cele din urmæ, m-am decis øi am ales. Prin credinﬂæ, am decis
cæ Evanghelia simplæ a lui Dumnezeu avea mai multæ greutate decât
aparenﬂele sau circumstanﬂele. “Cæutaﬂi mai întâi Împæræﬂia lui
Dumnezeu øi neprihænirea Lui, øi toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra.”28
“Bine, Doamne. Reputaﬂia mea nu este importantæ. Veniturile
nu sunt importante. Poziﬂia nu este importantæ. Te am pe Tine!”
28. Matei 6:33
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Øtii ce s-a întâmplat? Agonia a dispærut. Situaﬂia nu s-s schimbat
cu nimic, ba chiar s-a înræutæﬂit, dar am devenit un om liber! Pe moment
totul pærea un dezastru, am fost înøelat øi m-a durut cumplit. Mi-au
trebuit ani întregi de muncæ ca sæ îndrept lucrurile. Dar Dumnezeu a
folosit acea tæcere pentru a mæ elibera.
Ce spune El în tæcerea ta? Eøti pe frecvenﬂa Lui? Ce te îndeamnæ
diavolul sæ vinzi pentru a primi o uøurare temporaræ? Nu acﬂiona în
acest mod. Dacæ vei pæstra credinﬂa în Dumnezeu, dacæ vei permite
focului aprins sæ ardæ zgura din viaﬂa ta, dacæ vei pæstra conøtiinﬂa ta
alæturi de Dumnezeu øi vei deveni ræbdætor, vei gæsi o libertate minunatæ
pe care nu ﬂi-o poﬂi imagina.
Dumnezeu are un scop în tæcerea Sa. Vrea sæ te ducæ mai departe
ca aurul curæﬂit prin foc – la fel cum a fæcut cu Avraam, Moise, Pavel,
Iosif, øi cu alﬂii. Când i-a scos din liniøtea lor nu a fæcut-o doar ca ei sæ
vadæ aurul lor strælucitor! A avut o misiune pentru ei de a fi un model
pentru poporul lui Dumnezeu. Øi El are un scop øi pentru tine. De
fapt, este o responsabilitate dublæ!
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Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Ce putem spune despre o viaﬂæ de credinﬂæ care ne cere mereu
încercæri mai grele, cæutæri mai profunde øi dependenﬂæ mai mare de
Dumnezeu?
2. Cum de Dumnezeu poate fi aøa de real, aøa de personal, øi aøa
de prezent cu noi, iar în anumite momente pare a fi aøa de distant øi
tæcut?
3. Foloseøte Dumnezeu tæcerea pentru a activa credinﬂa?
4. Te aøtepﬂi de la Dumnezeu sæ te trateze diferit de Avraam?
5. Foloseøte Dumnezeu un timp de tæcere în vieﬂile noastre pentru
a ne scæpa de zgura noastræ? De a ne face mai maleabili în mâinile
Sale?
6. Poate fi tæcerea lui Dumnezeu folositæ ca o unealtæ pentru a
activa conøtiinﬂa noastræ?
7. Tæcerea lui Dumnezeu din vieﬂile lui Iosif, David øi Iov a produs
o “ræbdare” øi a dovedit o “autenticitate”. Este posibil ca tæcerea lui
Dumnezeu sæ aibæ acelaøi scop în viaﬂa ta?
8. Crezi cæ tæcerea lui Dumnezeu este o parte din harul Sæu ce
este folositæ sæ ne apropie de El?

161

Apoi, vino øi urmeazæ-Mæ!

CAPITOLUL 10

Dubla responsabilitate
“Glasul lor a ræsunat prin tot pæmântul, øi cuvintele lor au ajuns pânæ
la marginile lumii.”
Romani 10:18

Oriunde mergea, Isus, lua cu El o oglindæ. Øi, în timp ce stætea de
vorbæ cu oamenii pe care-i întâlnea, ﬂinea oglinda în faﬂa lor øi îi læsa sæ
vadæ rucsacul cu prioritæﬂi pe care îl cærau. Nicodim a devenit conøtient
de mândria religiei sale goale. 1 Femeia de la fântânæ a trebuit sæ
întâmpine ruøinea ei. 2 Nobilul de la Capernaum a realizat cât de sceptic
era. 3 Øi tânærul bogat a venit faﬂæ în faﬂæ cu profundul sæu egoism. 4
În timp ce descopereau în oglindæ adeværatul lor caracter –
realitatea lor – Isus S-a oferit sæ-i ajute sæ scape de acele greutæﬂi øi sæ le
taie sforile de marionete. Le-a oferit mâna Sa øi o cale dreaptæ prin
labirintul vieﬂii, le-a oferit Evanghelia simplæ. Era o ofertæ grozavæ – øi
încæ una gratuitæ! Ai crede cæ fiecare din cei care au avut aceastæ øansæ
n-au mai stat pe gânduri, nu-i aøa?
Dar la oferta Sa, Isus a primit ræspunsuri diferite. Unii L-au
dispreﬂuit în mod deschis øi s-au prefæcut cæ nu væd oglinda. Religioøii
zilei – conservatori, liberali sau din oricare altæ tabæræ nu au vrut sæ
1. Ioan 3:1-21
2. Ioan 4:4-30
3. Ioan 4:43-54
4. Luca 18:18-23
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aibæ de a face cu El. Au batjocorit atât oglinda cât øi oferta Lui. Øi
mulﬂi dintre ei nu s-au oprit aici. Au purtat un ræzboi agresiv împotriva
Celui care a ﬂinut oglinda.
Doar puﬂini au fost dispuøi sæ admitæ cæ ceea ce au væzut în oglindæ
era real øi au acceptat dubla responsabilitate. “Responsabilitate“? Poate te
întrebi: “Credeam cæ salvarea e gratis. Ce vrei sæ spui prin responsabilitate?”
Da, salvarea este gratis. Niciodatæ nu o poﬂi câøtiga, merita sau
genera. Suntem absolut dependenﬂi de mila lui Dumnezeu care salveazæ
rebelii nevrednici care suntem.5
Dar, numai pentru cæ salvarea este un dar, nu înseamnæ cæ trebuie
sæ fim neglijenﬂi cu el. Când îmi vizitez nepoﬂii, adesea aceøtia îmi
oferæ drept cadouri desene fæcute de ei, cu creioane colorate. Nu le
arunc, le iau acasæ øi le lipesc pe frigider. Când vin sæ mæ viziteze, ei
væd cæ le preﬂuiesc darurile.
Liber cu condiﬂii
Chiar dacæ Evanghelia simplæ este un dar, ea nu este datæ færæ
condiﬂii.6 Condiﬂiile sunt simple. Træieøte-o øi ofer-o. Accept-o øi
împærtæøeøte-o. Aplic-o øi comunic-o. Deschide darul – øi apoi dæ-l
mai departe. Aceasta este dubla responsabilitate. Încercând sæ adopﬂi
una færæ cealaltæ este o iluzie. Ambele elemente merg împreunæ. 7
Primii misionari ai lui Isus au fost niøte demonizaﬂi, niøte vameøi,
câﬂiva leproøi øi câﬂiva pescari, o prostituatæ øi un doctor în filozofie. Ei
au væzut în oglindæ povara din spatele lor øi L-au læsat pe Isus sæ-i ajute
sæ rezolve problemele, încredinﬂându-I lui conducerea vieﬂii. Dupæ ce
au fæcut acel pas, s-au simﬂit pe deplin eliberaﬂi øi au împærtæøit lumii
cu mare bucurie experienﬂa lor. Aceasta este Evanghelia. Aceasta este
adeværata lucrare misionaræ. Aceasta este dubla responsabilitate:
rezolvând problema cu povara grea din inima ta øi apoi împærtæøind
cu alﬂii ce a fæcut øi face Dumnezeu pentru tine. Apropie-te de
5. Efeseni 2:8,9.
6. 1 Ioan 1:6, 7; Matei 24:14.
7. Matei 5:16; Iacov 1:27; Apocalipsa 12:11.
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Evanghelie øi ræspândeøte-o. Demonstreazæ cæ o træieøti øi apoi vorbeøte
cu oricine despre ea.
Aceste douæ elemente sunt inseparabile într-o viaﬂæ de creøtin
veritabil, la fel cum sunt hidrogenul øi oxigenul în apæ. Când acceptæm
statutul de creøtini acceptæm o dublæ responsabilitate øi suntem
ræspunzætori înaintea lui Dumnezeu pentru modul în care o
întrebuinﬂæm.
Este imposibil sæ te bucuri de beneficiile Evangheliei færæ sæ o laøi
sæ emane din viaﬂa ta pentru a-i atinge øi pe alﬂii. La fel ca Marea
Moartæ, devii clocit øi særat. Nu poﬂi fi apæ proaspætæ øi dulce færæ ca
binecuvântærile sæ se reverse din tine.
Pe de altæ parte, când pretinzi cæ ai Evanghelia øi o susﬂii cu
convingere departe øi aproape, dar în acelaøi timp porﬂi povara grea, øi
obiceiurile tale ræmân neschimbate, Îl batjocoreøti pe Hristos. Acest
comportament îi întoarce pe unii de la adeværata experienﬂæ de a umbla
cu Dumnezeu. Oferi apæ clocitæ celorlaﬂi, insuflând antipatie pentru
lucrurile vii øi adeværate.
De aceea Gandhi a spus: “Îmi place de Hristosul vostru, dar nu-mi
plac creøtinii voøtri. Creøtinii voøtri sunt foarte diferiﬂi faﬂæ de Hristosul
vostru.”
Ce spune Gandhi de fapt? Îmi place ce reprezintæ Hristos. Îmi
plac principiile øi viaﬂa Sa. Vorbele øi faptele Sale nu se contrazic! Cu
toate acestea, væd cæ urmaøii Lui nu træiesc la fel. Este analiza lui Gandhi
corectæ? Existæ o diferenﬂæ mare între ceea ce credem øi ceea ce facem
øi træirea noastræ zilnicæ?
Gandhi a fost un hindus care a îndurat persecuﬂii mari din partea
conducerii “creøtine”, atât în Africa de Sud cât øi în India. Øtia cæ
Hristos a spus: “Nimeni nu poate sluji la doi stæpâni. Cæci sau va urî
pe unul øi va iubi pe celælalt; sau va ﬂine la unul, øi va nesocoti pe
celælalt: Nu puteﬂi sluji lui Dumnezeu øi lui Mamona.”8 Øi totuøi
creøtinii care pretindeau cæ-L urmeazæ l-au dezamægit pentru cæ ei au
8. Matei 6:24
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fost lacomi øi materialiøti øi au avut o atitudine criminalæ faﬂæ de cei
nevoiaøi.
Acest tip de mærturie nu este autentic! Existæ creøtini care sunt
preocupaﬂi de ræspândirea Evangheliei, care îl mærturisesc zilnic pe
Hristos, dar în acelaøi timp sunt insensibili cu partenerii lor de viaﬂæ øi
îøi trateazæ copiii cu indiferenﬂæ. Ne punem masca de “creøtini” faﬂæ de
persoanele de la serviciu, din comunitate øi la bisericæ, dar când ajungem
sub încercare, stres, dezamægire, durere, sau sub atacul “prietenilor”,
ce fel de rod aducem? Roadele dulci ale Duhului? Sau suntem ca læmâile
– acri, tæioøi øi sarcastici?
Gandhi a væzut clar cæ, foarte adesea, este o mare diferenﬂæ între
ceea ce mærturisim øi ceea ce træim cu adeværat. Pe noi “creøtinii” aceastæ
realitate ne doare. De ce? Fiindcæ ea atinge miezul problemei.
Având de-a face cu deconectarea
Miezul problemei este reprezentat de faptul cæ suntem indiferenﬂi
faﬂæ de Hristos. Poate cæ experienﬂele noastre din trecut ne-au fæcut sæ
ne temem de El, sæ-L urâm sau pur øi simplu sæ nu-L percepem. Calea
spre acea uøæ veche øi præfuitæ, unde El stæ øi bate, a fost adesea blocatæ
cu diverse obstacole pânæ când a devenit foarte complicat s-o deschidem
ca sæ-L gæsim.
Adesea, pur øi simplu nu ne place ce vedem în oglindæ øi încercæm
sæ-I opunem rezistenﬂæ, Îl evitæm øi mergem în continuare dupæ judecata
noastræ. Înlocuim o inimæ puræ cu o doctrina puræ; o motivaﬂie corectæ
cu un stil de viaﬂæ corect; o experienﬂæ vie cu lucræri færæ viaﬂæ. Agæﬂæm
fructe din plastic într-un pom færæ viaﬂæ øi apoi încercæm cu zel sæ-i
facem øi pe alﬂii sæ facæ la fel.
Credem cæ, dacæ convingem destui oameni sæ facæ ceea ce facem
noi, înseamnæ cæ suntem niøte creøtini de succes. Le vindem bisericile,
doctrinele noastre, stilul nostru de viaﬂæ, reformele noastre. Îi facem
ucenicii noøtri mai degrabæ decât sæ-i facem ucenicii lui Hristos. Øi în
tot acest timp, Hristos sângereazæ, deoarece L-am dat deoparte. Îl
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cinstim cu gura øi cu buzele în timp ce inima noastræ este departe
de El.9
Astfel eøuæm în dubla responsabilitate. Nu numai cæ am pus carul
înaintea calului, dar am læsat calul în grajd, în timp ce încercæm sæ
împingem carul spre împæræﬂia cereascæ cu puterea noastræ. În acel car
sunt niøte bunuri preﬂioase care trebuiesc oferite lumii – învæﬂæturæ
biblicæ curatæ, stil de viaﬂæ sænætos øi o pærtæøie bisericeascæ nesupusæ
capriciilor, practicilor øi învæﬂæturilor nelegiuite. Dar avem nevoie de
calul care trage carul!
Un cal, în Biblie, reprezintæ victorie, cucerire øi putere.10 În
Apocalipsa 19:11-14, Hristos apare pe un cal alb conducând armata
cerului. El este Regele Regilor øi Domnul Domnilor. El este singurul
care poate sæ elimine dezacordul dintre ceea ce mærturisim øi ceea ce
træim de fapt. El este singurul care poate da viaﬂa acelui pom mort øi
poate face sæ aparæ pe ramurile lui muguri verzi øi suculenﬂi, øi fructe
hrænitoare. El este singurul care ne poate da o inimæ curatæ din care sæ
curgæ apoi doctrinele øi stilul nostru de viaﬂæ. Hristos træind în tine øi
în mine este singura noastræ nædejde a slavei!11 Aceastæ experienﬂæ
transformatoare, vibrantæ øi înælﬂætoare reprezintæ calul.
Trebuie sæ punem acest cal înaintea carului – nu numai teoretic,
dar øi în practicæ. Cuvintele lui Hristos, cæile Sale, motivaﬂiile Sale,
inima Sa, trebuie sæ devinæ øi ale noastre. Ascultându-L, crezându-L,
urmându-L, aceasta trebuie sæ devinæ viaﬂa noastræ. Isus spunea: “Eu
sunt Viﬂa, voi sunteﬂi mlædiﬂele. Cine ræmâne în Mine, øi în cine ræmân
Eu, aduce mult rod; cæci despærﬂiﬂi de Mine, nu puteﬂi face nimic.”12
Când Îl luæm pe Hristos din colﬂul vieﬂii noastre øi Îl punem în
centrul atenﬂiei noastre, El ne va da putere sæ facem faﬂæ tuturor
provocærilor cu o conøtiinﬂæ curatæ înaintea lui Dumnezeu øi a
oamenilor. Mai mult de atât, El îøi leagæ puterea Sa de slæbiciunea
9. Isaia 29:13
10. Apocalipsa 6:2; Psalmi 20:7; Proverbe 21:3; Ieremia 4:13.
11. Coloseni 1:27
12. Ioan 15:5; Filipeni 4:13
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noastræ, înﬂelepciunea Sa de nepriceperea noastræ, prezenﬂa Sa de
izolarea noastræ, ca astfel sæ devenim o putere vie care face bine.
Devenim oameni despre care sæ se spunæ: “Îl iubesc pe Dumnezeu cu
toatæ inima øi cu tot sufletul iar pe aproapele lor ca pe ei înøiøi.” Aøa se
ia calul din grajd øi se pune la car.
Ai carul legat de cal? Nu pæræsi hambarul pânæ nu este legat. Isus
a spus: “Øi iatæ cæ voi trimite peste voi fægæduinﬂa Tatælui Meu; dar
ræmâneﬂi în cetate pânæ veﬂi fi îmbræcaﬂi cu putere de sus.”13 Nu alerga
înaintea lui Dumnezeu. Fii sigur cæ porneøti sub îndrumarea Lui.
Planurile lui Dumnezeu sunt adesea foarte diferite faﬂæ de ale noastre.
Dacæ aø fi fost la conducerea vieﬂii lui Isus, poate L-aø fi iniﬂiat în
misiunea pe care o avea de fæcut când avea doisprezece ani, dar El
cunoøtea Scripturile aøa de bine încât întrebærile Lui i-au pus în mare
dificultate pe cei mai învæﬂaﬂi bærbaﬂi ai vremii. El a înﬂeles însemnætatea
serviciilor de jertfe în timp ce majoritatea concetæﬂenilor Lui mergeau
la ceremonie færæ sæ øtie multe detalii legate de semnificaﬂia acesteia. El
a înﬂeles care era misiunea vieﬂii Lui. Øtia cæ e Fiul Lui Dumnezeu în
trup omenesc.
Dupæ estimarea mea, a fost o pierdere de timp sæ-L trimitæ înapoi
în Nazaret. Gândeøte-te la toﬂi oamenii pe care ar fi putut sæ-i vindece
de-a lungul acestor optsprezece ani pe care i-a petrecut acasæ.
Gândeøte-te la toate predicile pe care ar fi putut sæ le ﬂinæ øi care ar fi
ridicat ceaﬂa ignoranﬂei din minﬂile multora. Gândeøte-te la toate
naﬂiunile stræine în care ar fi putut sæ împræøtie Evanghelia.
Dar El a urmat programul lui Dumnezeu pentru viaﬂa Sa. A ﬂinut
calul înaintea carului. S-a întors la Nazaret øi a dus o viaﬂæ liniøtitæ ca
cetæﬂean obiønuit. A fost conøtiincios în treburile casei øi în lucrul Sæu.
A slujit nevoilor mærunte ale membrilor familiei Sale øi ale vecinilor. A
træit o viaﬂæ altruistæ, simplæ, færæ faimæ, care a dezvoltat un caracter
profund pe care greu ni l-am putea imagina. Deoarece a fost credincios
în cele mai mici lucruri, a putut sæ fie credincios øi sub presiunea cea
mai mare, fæcând faﬂæ celor mai descurajatoare øi neobiønuite situaﬂii
13. Luca 24:49
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cu care ar fi putut sæ se confrunte cineva vreodatæ. Deoarece a învæﬂat
sæ ﬂinæ calul înaintea carului, în spatele uøilor închise, a putut sæ ﬂinæ
aceeaøi ordine øi înaintea oamenilor. A træit cu adeværat în mod evlavios.
Unul dintre autorii mei cei mai preferaﬂi, o femeie care a træit
aproape de Dumnezeu, a scris: “Renaøterea adeværatei evlavii printre
noi este cea mai mare øi cea mai urgentæ dintre toate nevoile noastre. A
cæuta acest lucru ar trebui sæ fie prioritatea noastræ de bazæ.”14 Aceasta-i
legarea calului de car. Nu pæræsi hambarul pânæ când nu ai fæcut acest
lucru.
Øi oriunde merge calul, træsura îl va urma cu siguranﬂæ. Carul nu
aøteaptæ pânæ când calul ajunge la destinaﬂie, ci pleacæ împreunæ – nici
mærturia ta pentru Hristos nu ar trebui sæ aøtepte pânæ când ai o
experienﬂæ complet maturæ. Mærturia ta pentru Hristos începe în
momentul în care El ia povara din viaﬂa ta. Cu cât te schimbæ mai repede,
cu atât lumea ta (sfera ta de influenﬂæ) va avea parte de o mærturie vie.
Cine pe cine aøteaptæ?
Mulﬂi creøtini aøteaptæ sæ aparæ vreun eveniment important al
timpului sfârøitului care va da semnalul sfârøitului lumii øi a celei de-a
doua veniri a lui Hristos. Ei urmæresc un scenariu în care sunt implicate
legea duminicalæ, Armaghedonul, criza economicæ, antihristul,
Orientul Mijlociu, puterea fiarei, regele din nord împotriva regelui
din sud. Ei cred cæ atunci când vreo combinaﬂie din aceste evenimente
se vor întâmpla, doar vor trebui sæ accepte situaﬂia acelor vremuri grele
øi apoi sæ meargæ acasæ, în împæræﬂie.
Alﬂii aøteaptæ ca “ploaia târzie”, promisæ, a Duhului Sfânt, sæ-i
transforme øi sæ le permitæ sæ facæ lucruri uimitoare care vor da lumea
peste cap.
Øi Dumnezeu aøteaptæ – dar nu aøteaptæ sæ se întâmple aceleaøi
evenimente, ca cei mai mulﬂi dintre noi, El ne aøteaptæ pe noi! “Hristos
aøteaptæ de mult timp manifestarea Sa în bisericæ.”15 Aceasta este
14. Ellen G. White – Mesaje Selectate vol. 1 pag 121
15. Ellen G. White – Parabolele Domnului Hristos pag. 69
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Evanghelia simplæ. Aceasta are de a face cu “problema” øi cu aøezarea
lui Hristos pe primul loc în vieﬂile noastre, ca astfel, acelaøi rod pe care
l-am væzut în viaﬂa Sa sæ fie væzut øi în viaﬂa noastræ. “Roada Duhului,
dimpotrivæ, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga ræbdare,
bunætatea, facerea de bine, credincioøia, blândeﬂea, înfrânarea
poftelor.”16
Dacæ fiecare dintre noi care pretinde cæ este “creøtin” am fi obﬂinut
acest tip de rod în spatele uøilor închise øi dincolo de acestea, am fi
avut multe care trase de cai, øi acestea ar fi putut merge oriunde cu
Evanghelia simplæ. Împærtæøirea Evangheliei ar fi fost deja încheiatæ øi
Hristos ar fi venit sæ-øi revendice ceea ce-i aparﬂine. “Øi când este coaptæ
roada, pune îndatæ secera în ea, pentru cæ a venit seceriøul.”17
Caracterul lui Hristos constæ în a-L iubi pe Dumnezeu cu toatæ
fiinﬂa ta øi pe aproapele tæu ca pe tine însuﬂi – øi când acest caracter este
perfect reprodus în poporul Sæu, atunci El va veni la ai Sæi.18
Te rog observæ cuvintele când øi atunci. Existæ o relaﬂie de cauzæ øi
efect implicatæ aici. Dumnezeu aøteaptæ ca în tine sæ fie reprodus
caracterul Sæu în spatele uøilor închise, în timp ce relaﬂionezi cu soﬂia/
soﬂul øi cu copiii tæi, în timp ce interacﬂionezi cu semenii tæi la serviciu
øi la bisericæ, în timp ce te învârﬂi printre vecini sau oameni la magazin,
în timp ce întâlneøti ocazii de a-i ajuta pe aceia din locuri îndepærtate.
El aøteaptæ ca valorile Sale sæ-ﬂi modeleze poftele tale, timpul tæu liber,
obiectivele, obiceiurile, distracﬂia ta, munca øi viaﬂa ta de acasæ. El
aøteaptæ sæ devenim ai Lui în întregime. Aø spune cæ este mai important
sæ øtii cine eøti tu decât sæ øtii când va veni El la ai Sæi!
Mai aøteaptæ Dumnezeu dupæ tine? Da, sau nu? Fie ca El sæ nu
mai aøtepte mult!

16. Galateni 5:22, 23
17. Marcu 4:29
18. Ellen G. White – Parabolele Domnului Hristos pag. 69
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Ray & Rachel
Ray øi Rachel au descoperit puterea Evangheliei simple. Erau
captivi în spirala descendentæ a alcoolului øi a scandalului. În fiecare
zi, se ameninﬂau unul pe celælalt cæ divorﬂeazæ. Se simﬂeau blocaﬂi în
disperare, færæ nicio ieøire. Dar Dumnezeu era aproape de ei øi dorea
sæ îi ajute.
Sam era avocatul firmei de construcﬂii unde lucrau amândoi øi el
i-a angajat pentru niøte proiecte proprii de construcﬂie. Ray a observat
legætura pe care Sam o avea cu soﬂia øi copiii în timp ce lucra în casa
lui. Nu mai væzuse pânæ atunci un bærbat care sæ se poarte aøa de
frumos cu familia lui.
Relaﬂia celor doi a ajuns în punctul cel mai critic atunci când
Rachel a ajuns la închisoare pentru tulburarea liniøtii publice. Avea
nevoie de un avocat, dar a evitat sæ-l sune pe Sam de ruøine øi de teamæ
cæ nu va mai putea sæ lucreze în firma lui. Însæ niciunul dintre avocaﬂii
pe care i-a sunat nu era disponibil. În final, l-a sunat pe Sam. Spre
plæcuta ei surprindere, el a fost amabil øi i-a oferit suportul de care ea
avea nevoie, færæ sæ o facæ de ruøine øi færæ sæ-i propunæ sæ plece din
firmæ.
În timp ce Sam øi Rachel discutau despre cele întâmplate, ea s-a
cæit øi i-a spus cæ øi-ar dori foarte mult sæ træiascæ o altfel de viaﬂæ, dar
nu øtie cum. Atunci Sam i-a spus cæ urma sæ aibæ loc o tabæræ de
întruniri religioase unde ei ar fi putut gæsi rezolværi pentru problemele
lor. Au fost foarte interesaﬂi de acest proiect, dar øi-au dat seama cæ nu
au posibilitæﬂi financiare sæ participe. Atunci Sam s-a oferit sæ le plæteascæ
cheltuielile, dar ei aveau anumite temeri. O sæ le placæ? Îi vor accepta
oamenii? În final, dupæ ce au cântærit mai mult timp temerile lor au
decis sæ meargæ.
În tabæræ au participat cu mult interes la fiecare prelegere, øi Duhul
Sfânt a lucrat miraculos la inimile lor – aøezând în viaﬂa lor speranﬂa în
locul disperærii. Au væzut cæ Dumnezeu are o variantæ mai bunæ pentru
ei øi cæ doreøte sæ-i ia de mânæ, sæ meargæ alæturi de ei øi sæ le dea putere
sæ træiascæ o viaﬂæ cu adeværat fericitæ.
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În timp ce se îndreptau spre casæ, øi-au notat schimbærile pe care
le plænuiseræ sæ le facæ: sæ renunﬂe la fumat, la petreceri, la scandaluri øi
sæ înlocuiascæ acele lucruri cu aer curat, cu apæ curatæ, cu studiu biblic
øi rugæciune (apropo, nimeni nu le spusese despre aceste lucruri). Ei
au fæcut întocmai. Dumnezeu a îndepærtat de la ei pofta pentru alcool
øi i-a învæﬂat sæ-øi exprime afecﬂiunea unul faﬂæ de celælalt renunﬂând la
mânie. În timp ce studiau Biblia, singuri sau cu familia lui Sam, au
fæcut mai multe schimbæri. Au început sæ ﬂinæ Sabatul. Speranﬂa a
revenit; viaﬂa lor a devenit o viaﬂæ nouæ. Acum puneau în practicæ ceea
ce Dumnezeu i-a învæﬂat prin Cuvântul Sæu.
Vieﬂile lor au devenit o pildæ vie a Evangheliei lui Isus Hristos.
Au gæsit în ea o putere care i-a ajutat sæ se poatæ schimba, sæ se poatæ
elibera de vicii, sæ-øi reconstruiascæ pe temelii noi cæsnicia øi sæ træiascæ
cu adeværat. Acum chiar aveau o dovadæ, aveau ceva de spus, puteau sæ
spunæ cu bucurie ce a fæcut Dumnezeu pentru ei!
Cum ræmâne cu tine? Este viaﬂa, cæsnicia, familia øi biserica o
dovadæ vie a puterii lui Dumnezeu? Poate fi, atunci când înveﬂi sæ
mergi zilnic cu Dumnezeu. Ray øi Rachel au de fæcut acum o
“proclamaﬂie”, au datoria sæ le spunæ celor cu care vin în contact, ce
minune a fæcut Dumnezeu cu ei.
O, cât de mult aø fi dorit ca Gandhi sæ fi întâlnit un astfel de
cuplu!
Proclamarea
Tu øi eu avem o “dublæ responsabilitate”. Mai întâi trebuie sæ
demonstræm puterea Evangheliei în viaﬂa noastræ de zi cu zi, øi apoi sæ
o vestim celor care nu o cunosc. Trebuie sæ ajungem sæ vedem cæ avem
nevoie atât de o demonstraﬂie cât øi de o proclamare øi cæ aceasta, în
mod natural, izvoræøte dintr-o demonstraﬂie vie.
“Glasul lor a ræsunat prin tot pæmântul, øi cuvintele lor au ajuns
pânæ la marginile lumii.”19 “Glasul” tæu este o proclamare ce rezoneazæ
19. Romani 10:18
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cu mærturia vieﬂii tale. Altfel spus, viaﬂa ta vorbeøte atât de tare cæ nu
pot sæ aud cuvintele tale! Spune-mi mai mult! Proclamæ. Vreau sæ fiu
ceea ce væd la tine.
Oamenii nu-l urmau pe Isus pentru cæ spunea adeværul. Ei Îl
urmau pentru cæ El træia adeværul pe care îl spunea. Aprozii care au
fost trimiøi la Isus s-au întors raportând cæ niciun om nu mai vorbise
ca El. 20 Dar adeværul era, de fapt, cæ niciun om nu mai træise cum a
træit El. Dacæ viaﬂa Lui ar fi fost alta, nu ar fi putut sæ vorbeascæ cu
atâta putere de convingere. Era un “sunet” care vorbea mai puternic
decât Cuvintele Sale. Sunetul øi cuvintele Sale se potriveau. Erau
identice.
Ia aminte la aceastæ întrebare: dacæ ar fi sæ-ﬂi întrebi soﬂia/soﬂul,
copiii sau cele mai apropiate cunoøtinﬂe despre ce ton foloseøti, øi ei ar
ræspunde sincer, ce ai spune? Ar spune cæ ai un sunet armonios?
Dezacordat? Disonant? Tonul s-ar potrivi cu cuvintele tale? Du-te øi
întreabæ-i pe ai tæi. Dacæ ai reﬂineri probabil cæ deja øtii ræspunsul.
De ce te provoc sæ te uiﬂi la roada ta înainte sæ împarﬂi din sucul
tæu?☺ Deoarece Isus a spus: “Aøa cæ dupæ roadele lor îi veﬂi cunoaøte.”21
Acesta este tonul tæu.
Pavel spunea: “Pe voi înøivæ încercaﬂi-væ dacæ sunteﬂi în credinﬂæ.”22
Cu alte cuvinte, care este tonul tæu? Eøti un creøtin veritabil? Eøti pe
acelaøi ton cu Hristos? Dacæ e aøa, foloseøte-l øi proclamæ-l! Dacæ nu e
aøa, acordeazæ-te, regrupeazæ-te, øi cautæ sunetul pe care Dumnezeu
vrea ca tu sæ-l produci!
Ray øi Rachel au un sunet nou – au o melodie nouæ de cântat.
Nu, nu sunt o orchestræ simfonicæ. Nu, încæ nu øtiu întreaga melodie,
dar duetul lor meritæ ascultat. De ce? Pentru cæ partea melodiei pe
care o cunosc o cântæ bine. Sunt sinceri øi oneøti în experienﬂa lor
actualæ!
20. Ioan 7:45-47
21. Matei 7:20
22. 2 Corinteni 13:5
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Îmi amintesc cæ am fost la un recital de vioaræ pentru copii. Fata
unor prieteni, care avea doisprezece ani, a cântat în acel recital. Când
a ajuns la finalul piesei, toﬂi, absolut toﬂi, au aplaudat! De ce? Nu pentru
cæ nu fæcuse nicio greøealæ, ci pentru cæ a fost perfect pentru nivelul ei
de dezvoltare muzicalæ. Era în ton cu ceea ce era øi ceea ce øtia!
Eøti în ton cu ceea ce eøti øi ceea ce øtii? Dacæ eøti, øi Dumnezeu
spune ca vorbele tale sæ ajungæ pânæ la capætul pæmântului.23 Acele
vorbe evocæ în mintea mea imaginea unei reværsæri – a unei proclamaﬂii.
Acea “reværsare” îﬂi este datæ pentru a-i ajuta pe alﬂii sæ gæseascæ ce ai
gæsit tu – Evanghelia simplæ care te leagæ de Dumnezeu cu o umblare
autenticæ, care aduce un nou element în cæsnicia ta, care-ﬂi întinereøte
familia, øi îﬂi simplificæ viaﬂa pentru a face loc adeværatelor prioritæﬂi.
Oricare ar fi mærturia ta prezentæ, proclam-o!
Demonizaﬂii au fost eliberaﬂi øi au proclamat.
Desfrânata a fost curæﬂatæ øi a proclamat.
Vameøul a fost iertat øi a proclamat.
Fiul sutaøului a fost vindecat øi a proclamat.
Doctorul în filozofie a fost vindecat de orbirea spiritualæ øi a
proclamat.
Care este mærturia ta prezentæ? Ai ceva de proclamat? Apocalipsa
12:11 spune cæ “ei l-au biruit, prin sângele Mielului øi prin cuvântul
mærturisirii lor.” Vezi dubla responsabilitate aici? Când îﬂi birui povara,
cu sângele mielului, ai o mærturie de dat øi este vital sæ o împærtæøeøti.
Cuvântul mærturiei tale îl poate împiedica pe diavol sæ nævæleascæ în
vieﬂile altora. Ei au nevoie sæ audæ øi sæ vadæ o demonstraﬂie vie a
puterii Evangheliei.
Mærturia recentæ a lui Ray øi Rachel spune: “Diavolul alcoolului,
tutunului, filmelor, cuvintelor urâte øi ameninﬂærilor de divorﬂ nu ne
mai conduce!”
Aceasta-i puterea Evangheliei. Ei au de fæcut o mærturie. Sunt
eliberaﬂi, schimbaﬂi øi transformaﬂi. Sunt ca un ræsad de porumb care
se zbate sæ iasæ afaræ din experienﬂa morﬂii, din pæmânt, øi sæ creascæ în
23. Romani 10:18; Matei 24:14.
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cældura “Soarelui”. Dacæ va continua procesul de creøtere, se va maturiza
într-o tulpinæ tare, ce va dezvolta un øtiulete, care se va coace pânæ la
recoltæ.24
Mærturia lor, la fiecare stadiu, de la ræsad la maturitate completæ,
va dovedi cæ Dumnezeu este real, cæ Dumnezeu este acolo, cæ este viu,
øi cæ harul Sæu este suprem în vieﬂile lor. La fiecare stadiu, Dumnezeu
va avea pentru ei o mærturie de fæcut øi o misiune de îndeplinit – nu
numai în cuvânt, ci øi în ton! Aceste douæ lucruri sunt inseparabile. Au
fost inseparabile în viaﬂa lui Isus. Trebuie sæ fie inseparabile øi în vieﬂile
noastre.
Religie curatæ
Atunci când Hristos ﬂine oglinda înaintea noastræ, trebuie sæ ne
uitæm øi sæ ne evaluæm foarte atent atitudinea. Potrivit cu Iacov, unii
privesc øi pleacæ, încercând sæ uite ce au væzut. Ei sunt “ascultætori
uituci, øi nu “împlinitori cu fapta”.25
Alﬂii continuæ sæ priveascæ în oglindæ iar apoi cautæ o soluﬂie pentru
a schimba imaginea din oglindæ. Ei nu sunt ascultætori uituci, ei sunt
împlinitori. Acﬂioneazæ dupæ Cuvânt øi culeg dubla responsabilitate. 26
Religia lor este exprimatæ în træire personalæ øi practicæ. Ea este
prezentæ în viaﬂa lor zilnicæ. Îi atinge nu numai pe cei apropiaﬂi ai lor,
dar øi pe nefericiﬂii din lumea largæ.
Iacov a exprimat-o astfel: “Religia curatæ øi neîntinatæ, înaintea
lui Dumnezeu, Tatæl nostru este aceasta”: “Aceasta” înseamnæ ascultaﬂi!
“Aceasta” este adæugare. “Sæ cercetæm pe orfani øi pe væduve în
necazurile lor, øi sæ ne pæzim neîntinaﬂi de lume.”27
Orfani øi væduve! De ce a spus orfani øi væduve? Deoarece aceøtia
nu-ﬂi pot ræsplæti. Acesta este un test al motivaﬂiei. De ce oferi? De ce
24. Marcu 4:28
24. Marcu 4:28
25. Iacov 1:23, 24
26. Iacov 1: 25, 27
27. Iacov 1:27
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ajuﬂi? Când oferi din abundenﬂa cu care te-a binecuvântat Dumnezeu
– færæ sæ te gândeøti dacæ-ﬂi iese ceva la afacerea asta, dacæ recuperezi ceva
sau dacæ ai ceva avantaje – atunci reflectezi caracterul lui Dumnezeu.
Scriptura spune cæ Dumnezeu s-a angajat sæ aibæ grijæ de cei færæ
putere sau færæ apærare, incluzând særacii, stræinii, orfanii øi væduvele.
Din moment ce nevoile acestor oameni sunt în inima lui Dumnezeu,
El aøteaptæ ca aceeaøi inimæ sæ o avem øi noi. Mai mult, Isus însuøi s-a
identificat cu cei în nevoie, cu cei asupriﬂi, iar când facem vreun lucru
unuia dintre aceøti oameni, Lui îi facem. 28 Când ne închidem inimile
în faﬂa suferinﬂei øi nevoii le închidem în faﬂa lui Hristos.
Dar “orfanii øi væduvele” nu sunt doar personaje literare. Sunt
simbolul unor adeværate nevoi ale oamenilor de peste tot. Slujind
oamenilor înseamnæ:
Sæ iei o pâine vecinului
Sæ construieøti o bisericæ în Congo
Sæ vizitezi un deﬂinut
Sæ oferi studii Biblice
Sæ înmânezi o Biblie
Sæ împarﬂi un clip video sau un CD
Sæ aduci pe cineva la o întâlnire
Sæ vinzi ce ai în plus pentru a-i ajuta pe nevoiaøi
Sæ-ﬂi schimbi cariera øi sæ lucrezi pentru Dumnezeu mereu
Sæ accepﬂi o poziﬂie în biserica localæ
Sæ provoci lumea în bisericæ, confesiune sau grup
Sæ faci øcoalæ cu copiii acasæ
Sæ-ﬂi simplifici viaﬂa pentru a avea timp pentru adeværatele
prioritæﬂi
Sæ ai grijæ de nepoﬂi sau strænepoﬂi
Sæ faci lucrare cu normæ întreagæ sau jumætate de normæ
Sæ scrii o carte
Sæ-ﬂi împærtæøeøti mærturia
28. Matei 25:40
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Religia curatæ constæ în a te preda pe tine, a-ﬂi preda talentele,
valorile øi inima ta cauzei lui Dumnezeu aøa cum te învaﬂæ El. Nu poﬂi
face toate lucrurile din aceastæ listæ deodatæ. Suntem fiinﬂe finite. Dar
este inima noastræ dispusæ sæ facæ tot binele, în limitele încrederii noastre
finite în Dumnezeu, cu efectul de undæ? O pietricicæ aruncatæ în ocean
dispare imediat, dar unda se propagæ mai departe øi mai departe.
Dacæ vrei sæ umbli cu Dumnezeu, trebuie sæ umbli pe unde umblæ
El. Nu numai în locuri liniøtite dar øi în slujire. Dumnezeu nu umblæ
doar prin locuri cu frumuseﬂi naturale ce ne liniøtesc simﬂurile øi ne
aduc pace în suflet. El umblæ prin mahalalele marilor oraøe, prin casele
vecinilor noøtri, prin colibele junglei în care spiritismul prosperæ, prin
camerele copiilor tæi. El umblæ pe stræzile oraøului tæu øi stæ pe scaunele
biserici tale. Oriunde sunt nevoi omeneøti acolo umblæ øi Dumnezeu.
Øi ca sæ umbli cu El, trebuie sæ fii dispus sæ lucrezi alæturi de El sæ ajuﬂi
øi sæ binecuvântezi pe aceia pe care poﬂi.
Religia curatæ constæ în ajutorarea celor în nevoie – oricine ar fi,
orice ar fi, oricând Dumnezeu cere acest lucru, oricât de des – øi pæstrând
sfinﬂirea personalæ înainte, în timpul øi dupæ chemarea Lui!29
Aceasta este dubla responsabilitate! Ea are de-a face cu propria ta
inimæ øi cu ajutorul pe care-l dai celorlalﬂi. Este interesant de reﬂinut
ordinea în care Iacov prezintæ dubla responsabilitate. Aici el spune cæ
influenﬂa pe care o ai asupra celorlalﬂi precede influenﬂa pe care o ai
faﬂæ de tine. Øi asta deoarece contactul cu oamenii trezeøte nevoia ta
pentru Evanghelia simplæ. Este una dintre metodele pe care Dumnezeu
le foloseøte sæ ﬂinæ acea oglindæ înaintea noastræ øi sæ ne arate poverile
noastre. Ne întoarcem în locul liniøtit, pentru a ne ocupa de inimile
noastre, øi apoi ne reangajæm în lucrare.
Astfel ﬂinem pasul cu Hristos. Isus a træit un ciclu constant între
munte øi mulﬂime, între bisericæ øi misiune. Dacæ vrem sæ fim împreunæ
lucrætori cu El, trebuie sæ-L urmæm în ambele aspecte ale vieﬂii.
Urmându-L în lucrare devenim conøtienﬂi de nevoia de El, în tæcere.
29. Iacov 1:27
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Øi momentele de comuniune cu El, în tæcere, ne inspiræ sæ slujim
nevoilor celor de lângæ noi. O træire færæ cealaltæ nu are o finalitate
beneficæ. Combinând ambele aspecte vom aduce vitalitate experienﬂei
noastre.
Sæ lumineze lumina ta!
În anul 1977, Paul øi Ethel Conner ne-au deschis ochii asupra
Scripturilor øi vieﬂile noastre s-au schimbat definitiv. Când stau de
vorbæ cu Sally øi ne aducem aminte de viaﬂa noastræ din trecut, de
fiecare datæ întâlnim un model de trei etape care se repetæ permanent.
Dumnezeu ne descoperæ adeværul, ne ajutæ sæ-l aplicæm experienﬂei
noastre, øi ne oferæ ocazii sæ-l împærtæøim.
La câteva zilele dupæ ce am deschis Biblia pentru prima datæ în
viaﬂa mea, preotul meu, pærinﬂii, fraﬂii øi prietenii apropiaﬂi au auzit
un “cuvânt” de la mine. O luminæ fusese aprinsæ în vieﬂile noastre øi
Dumnezeu spune: “Øi oamenii n-aprind lumina ca s-o punæ sub obroc,
ci o pun în sfeønic, øi lumineazæ tuturor celor din casæ.”30 Aceasta este
dubla responsabilitate! Aprinde lampa øi apoi las-o sæ stræluceascæ pentru
fiecare din casæ!
Cred cæ “celor din casæ” înseamnæ toﬂi cei asupra cærora ai
influenﬂæ. Imediat dupæ ce am aflat adeværul, am amenajat în biroul
de asiguræri un raft de cærﬂi creøtine, le ofeream gratis øi îmi încurajam
clienﬂii sæ aleagæ orice li se pærea interesant. Acea “proclamare”, acea
acﬂiune a determinat douæsprezece suflete sæ primeascæ botezul în
urmætorii doi ani.
Cum foloseøti influenﬂa pe care ﬂi-a oferit-o Dumnezeu? Serios!
Fiecare dintre noi trebuie sæ analizæm influenﬂa noastræ øi cum ar folosi-o
Dumnezeu.
În cei treizeci øi trei de ani de la primul studiu biblic, Dumnezeu
ne-a acordat tonul øi ne-a lærgit orizontul cuvântului.31 Din moment
30. Matei 5:15
31. Pentru a afla mai multe despre istoria vieﬂii noastre, vedeﬂi prima mea carte,
Scæpare la Dumnezeu.
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ce L-am descoperit pe Dumnezeu, real øi prezent în vieﬂile noastre, am
dorit sæ le oferim øi altora ce ni s-a oferit nouæ.
Dumnezeu ne-a folosit ca “poøtaøi” pentru a trimite scrisori de
dragoste poporului Sæu. Am început foarte timid împærtæøind
experienﬂa noastræ personalæ unor oameni apoi aceastæ lucrare s-a extins
prin prezentarea unor seminarii care ne-au purtat din Statele Unite,
Canada øi Mexic pânæ în America de Sud, Europa, Australia, Noua
Zeelandæ øi Africa. Mesajele noastre vorbite s-au tipærit apoi în
treisprezece cærﬂi, øaisprezece broøuri, treizeci øi patru de seturi de
CD-uri øi douæsprezece seturi de DVD-uri, materiale care au ajuns în
peste douæzeci de ﬂæri din întreaga lume.
De ce noi? De ce s-a ræspândit influenﬂa noastræ mult peste
aøteptærile noastre? Carnea øi sângele nostru sunt cumva diferite faﬂæ
de ale celorlalﬂi? Are Dumnezeu oameni favoriﬂi? Deloc! Ne-am dorit
ca El sæ fie pe primul loc în cælætoria noastræ!
Ce a fæcut El pentru noi, în noi øi prin noi, aøa poate face cu
fiecare. El vrea sæ ofere tuturor un mesaj, prin tine. El vrea sæ te facæ
poøtaøul Sæu! Eøti de acord? Vei coopera cu El? Poate fi la fel de simplu
aøa cum este øi pentru fiii mei.
Matthew pæstreazæ câteva din cærﬂile mele pe biroul sæu. Scæpare
la Dumnezeu a atras majoritatea întrebærilor. Matthew explicæ: “Aøa
am fost crescut. Acesta este crezul meu!” Øi oferæ o copie tuturor celor
interesaﬂi.
Sally øi cu mine ne plimbam într-o searæ pe drumul nostru de
munte când, un bærbat øi-a oprit maøina în dreptul nostru, a coborât
geamul, øi ne-a strigat pe nume. “Voi trebuie sæ fiﬂi Jim øi Sally
Hohnberger!”
M-am uitat cu atenﬂie la bærbat øi m-am apropiat de maøina lui.
“Îmi cer scuze. Ne-am mai întâlnit vreodatæ?”
“Fiul dumneavoastræ, Andrew, mi-a vândut o proprietate øi mi-a
oferit cartea Veniﬂi deoparte.”
Lui Andrew nu îi este ruøine de tatæl sæu øi de principiile acestuia.
ﬁie îﬂi este ruøine cu Tatæl tæu din ceruri sau cu principiile Sale? Dacæ
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nu-ﬂi este, atunci lasæ lumina sæ lumineze øi sæ slæveascæ – nu pe tine
sau biserica ta – ci pe Tatæl Tæu care este în ceruri!32
Lasæ-ﬂi sunetul sæ curgæ mai departe
Poﬂi sæ-ﬂi imaginezi cum ar fi aceastæ lume dacæ fiecare creøtin ar
alege dubla responsabilitate? Cum ar fi dacæ fiecare øi-ar juca rolul în
cuvânt øi sunet? Ce s-ar întâmpla dacæ tu øi cu mine, cu fiii øi fiicele
noastre, am coopera cu Dumnezeu pentru a-i salva pe ceilalﬂi øi pentru
a-i aduce înapoi la El?
Împreunæ, am forma o orchestræ al cærei sunet ar fi auzit pânæ la
capætul pæmântului. Desigur, øtii cæ o orchestræ este formatæ din mai
multe feluri de instrumente – cu corzi, de suflat, de alamæ øi de percuﬂie.
Fiecare are sunetul sæu unic øi partea sa în piesæ. Timbrul muzical al
oboiului este diferit de cel al violoncelului, trompeta nu poate sæ cânte
partea flautului. Dacæ fiecare instrument ar cânta ce ar vrea øi când ar
vrea, sunetul lor ar fi o nebunie discordantæ, un zgomot oribil. Dar
când fiecare urmeazæ semnele dirijorului øi cântæ doar nota care le-a
fost desemnatæ, sunetul lor devine o parte dintr-o simfonie!
Dumnezeu vrea sæ dirijeze poporul Sæu cântând simfonia
Evangheliei simple pentru Gandhi øi pentru fiecare naﬂiune, neam,
limbæ øi popor. El vrea ca acestæ simfonie sæ-i invite sæ vadæ øi sæ
experimenteze, pentru ei înøiøi, ce înseamnæ sæ umbli cu Dumnezeu.
Nu poﬂi sæ fii întreaga orchestræ – dar poﬂi sæ fii un instrument.
Ai un sunet unic øi o parte unicæ de cântat care este diferitæ de ale
celorlaﬂi. Poﬂi sæ-ﬂi acordezi sunetul dupæ sunetul lui Dumnezeu. Poﬂi
sæ te asiguri cæ îl urmezi pe Dirijor indiferent de ceea ce fac ceilalﬂi din
jurul tæu. Poﬂi sæ fii integru!

32. Matei 5:16
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Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Avea Gandhi o percepﬂie corectæ? “Îmi place de Hristosul vostru,
dar nu-mi plac creøtinii voøtri.”
2. Ce vrea sæ spunæ Gandhi cu adeværat?
3. Existæ vreo neconcordanﬂæ mare în viaﬂa ta?
4. Este o renaøtere a adeværatei evlavii, printre noi, cea mai mare
øi cea mai urgentæ dintre nevoile noastre?
5. Dacæ da, ar trebui sæ o cæutæm pentru a fi prima noastræ
îndatorire?
6. Ce vrea sæ spunæ Dumnezeu în acest verset: “Øi iatæ cæ voi
trimite peste voi fægæduinﬂa Tatælui Meu; dar ræmâneﬂi în cetate pânæ
veﬂi fi îmbræcaﬂi cu putere de sus.”?
7. Ai învæﬂat sæ umbli cu Dumnezeu în fiecare zi?
8. Viaﬂa ta, cæsnicia øi familia ta demonstreazæ cæ Evanghelia are
o putere vie?
9. Aøteaptæ Dumnezeu legea duminicalæ sau îøi aøteaptæ poporul?
10. Proclami tu sunetul øi cuvintele pe care El ﬂi le-a oferit?
11. Îﬂi foloseøti cu sinceritate influenﬂa pentru a ajunge la cei încæ
neatinøi din jurul tæu?
12. Cine øi unde sunt “orfanii øi væduvele” la care Dumnezeu îﬂi
cere sæ ajungi øi sæ-i atingi?
13. Îﬂi cere Dumnezeu sæ-I trimiﬂi scrisorile?
14. Vrea Dumnezeu sæ te foloseascæ ca sæ vorbeøti altor naﬂiuni?
15. Îﬂi reglezi sunetul spre Dumnezeu øi urmezi indicaﬂiile
Dirijorului?
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“Eu umblu în neprihænire; izbæveøte-mæ, øi ai milæ de mine!”
Psalmi 26:11

Una dintre povestirile mele favorite, din toate timpurile, a fost scrisæ
de Patricia McGerr în 1965 øi ecranizatæ într-un scurt-metraj în 1969.
În poveste, Johnny Lingo, un experimentat om de afaceri
polinezian, dorea sæ se cæsætoreascæ øi pentru asta a ajuns într-un sat
primitiv din insulele Pacificului de Sud pentru a-øi gæsi femeia visurilor
lui. S-a hotærât s-o ia de nevastæ pe Mahana, care era consideratæ de
cætre vecinii ei – øi chiar de cætre tatæl ei – ca fiind cam færæ valoare.
Era ursuzæ, neîngrijitæ øi retrasæ, avea umerii cocoøaﬂi øi evita pe cât
posibil contactul cu oamenii.
În satul acela, preﬂul pentru o nevastæ potrivitæ era de douæ sau
trei vaci. Cu patru sau cinci puteai sæ cumperi una frumuøicæ øi plæcutæ.
Consilierul îl sfætui pe Moke, tatæl Mahanei, sæ cearæ pe ea trei vaci, ca
în final, dupæ negocieri, sæ obﬂinæ cel puﬂin o vacæ.
Acolo, negocierea este un eveniment public la care participæ tot
satul. Cine ar pierde o aøa distracﬂie? În timp ce tocmeala era pe cale sæ
înceapæ, femeile insulei se læudau, una la alta, cu numærul de vaci pe
care bærbaﬂii lor l-au oferit pentru ele øi considerau cæ tatæl Mahanei ar
fi fost norocos dacæ Lingo i-ar fi oferit pentru Mahana mæcar o vacæ.

181

Apoi, vino øi urmeazæ-Mæ!

Tocmeala a început øi, dupæ cum l-a sfætuit consilierul, Moke i-a
cerut lui Johnny Lingo trei vaci. Sætenilor li s-a pærut teribil de amuzant
øi au izbucnit într-un râs batjocoritor.
Lingo a ridicat mâna cerând sæ se facæ liniøte, apoi a fæcut o
contraofertæ. “Trei vaci sunt multe,” afirmæ el, cu intenﬂie, “dar nu
destul pentru Mahana mea! Voi da opt vaci pentru mâna fetei.”
A doua zi, sætenii s-au adunat la casa tatælui Mahanei sæ vadæ cum
se va finaliza tranzacﬂia. Unii credeau cæ Lingo se va ræzgândi øi va
renegocia preﬂul, alﬂii credeau cæ n-o sæ mai vinæ deloc. Dar Lingo a
apærut cu vacile. În scurt timp s-a fæcut nunta øi mirii au pæræsit insula
ca sæ-øi petreacæ luna de miere.
Când s-au întors, negustorul satului le-a fæcut o vizitæ pentru
niøte afaceri, dar øi pentru cæ era curios sæ-i vadæ. Spre surprinderea
lui, a descoperit cæ Mahana este o femeie frumoasæ, fericitæ øi foarte
afectuoasæ cu soﬂul ei. Transformarea este atât de evidentæ pentru toﬂi
încât, tatæl Mahanei, a început sæ-l acuze pe Johnny Lingo de înøelætorie,
oferindu-i doar opt vaci pentru fata lui care merita cu siguranﬂæ zece.
Johnny, iubitul ei soﬂ, i-a demonstrat cæ adeværata ei valoare nu avea
nimic de-a face cu ceea ce vedeau alﬂii la ea, ci mai degrabæ ceea ce
Mahana ar fi fost cu adeværat, dacæ ar fi fost educatæ øi preﬂuitæ.
Îmi place modul în care povestea ilustreazæ impactul pe care
tratamentul nostru îl poate avea asupra altora. Dar chiar mai mult
decât atât, îmi place pentru cæ în aceastæ poveste mæ regæsesc pe mine.
Pot sæ spun cæ eu am fost Mahana.
Ascuns în ruøine
Mi-am petrecut primele treizeci de zile de grædiniﬂæ sub biroul
educatoarei. Eram timid, sfios, øi terifiat. Doamna Pritchard trebuie
sæ fii avut o adeværatæ inimæ de mamæ. Nu m-a respins øi nu m-a
trântit la mæsuﬂa mea. A aøteptat, sperând cæ temerile mele se vor topi
în cældura acelor activitæﬂi interesante ce se desfæøurau în timpul zilei.
Dar dupæ ce a trecut o lunæ færæ sæ mæ acomodez, mi-a agæﬂa un mesaj
pe cæmaøæ pentru mama mea.
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A doua zi, mama a mers cu mine la grædiniﬂæ. Am stat amândoi la
mæsuﬂæ øi eu m-am simﬂit bine. Urmætoarea zi, m-a trimis singur,
crezând cæ m-am obiønuit øi cæ voi sta cu plæcere la grædiniﬂæ la fel ca
ceilalﬂi copii. Dar n-a fost aøa. Færæ mama eram la fel de timid øi de
speriat, nu-mi doream decât sæ stau ascuns sub biroul educatoarei.
Am simﬂit cæ doamna Pritchard nu mai vrea sæ fie la fel de
înﬂelegætoare cu mine, aøa cæ m-am gândit cæ cel mai bine ar fi sæ
chiulesc. Chiar aøa – la grædiniﬂæ, am absentat de la clasæ! Am plecat de
acasæ, am stat sub un copac pe un deal între grædiniﬂæ øi casæ øi am
privit maøinile care treceau pe stradæ. Când am auzit clopoﬂelul sunând,
m-am gândit cæ s-au terminat orele øi am plecat spre casæ. Nu mi-am
dat seama cæ se sunase doar pentru ora prânzului øi nu pentru încheierea
orelor.
Am intrat pe uøa din spate øi am strigat: “Bunæ, mami!”
Mama s-a uitat la ceas øi a întrebat: “Cum a fost la grædiniﬂæ,
Jimmy?” Din ræspunsul pe care i l-am dat, øi-a dat seama destul de
repede ce s-a întâmplat øi nu am mai putut sæ scap de grædiniﬂæ chiulind
sau ascunzându-mæ sub birou.
Dar, în timp ce eu stæteam pe scæunel, inima mea stætea tot sub
biroul educatoarei. Acea dorinﬂæ ruøinoasæ de a mæ ascunde încæ
ræmæsese. Mæ simﬂeam inferior faﬂæ de ceilalﬂi copii, mi se pærea cæ
sunt foarte neîndemânatic øi nu sunt talentat ca ei. Eram doar eu,
simplul øi obiønuitul Jimmy.
Chiar dacæ atunci eram mic øi nu øtiam, acum pot sæ mæ uit înapoi
øi sæ-mi dau seama cæ Dumnezeu era prezent acolo, lucrând în viaﬂa
mea. Øtia pe cine crease, a avut un plan cu mine øi m-a ﬂinut de mânæ.
Integritate distrusæ
Dupæ cum spune Solomon: “Dumnezeu a fæcut pe oameni færæ
prihanæ.”1 El i-a fæcut sæ umble cu capul sus, cu conøtiinﬂa curatæ, øi cu
respectul de sine intact. I-a fæcut capabili sæ-øi administreze gândurile,
1 Eclesiastul 7:29
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valorile øi alegerile. I-a fæcut sæ navigheze pe propriile mæri, ﬂinând
cârma dreaptæ, indiferent de vânturile øi valurile care sunt împotrivæ.
I-a fæcut sæ iubeascæ cu curaj, sæ fie unici, sæ poarte chipul lui
Dumnezeu. Pe scurt, i-a fæcut integri! Integritatea este træirea în acea
stare ireproøabilæ, aøa cum te-a creat Dumnezeu sæ fii!
Când Dumnezeu l-a creat pe Adam din ﬂærâna pæmântului øi i-a
suflat în næri suflare de viaﬂæ, nu a intenﬂionat niciun moment ca Adam
sæ devinæ o marionetæ care sæ danseze dupæ cum cântæ alﬂii.
Dar Adam n-a preﬂuit chemarea lui înaltæ. Øi-a vândut dreptul de
întâi næscut pentru un lucru de nimic – øi integritatea i-a fost distrusæ.
Tremurând de fricæ sæ nu o piardæ pe Eva, punând pe umerii altora
responsabilitatea pentru propria alegere, Adam a pierdut
individualitatea oferitæ de Dumnezeu dându-i posibilitatea maestrului
pæpuøar sæ ne lege pe toﬂi cu sforile lui.
Diavolul este la fel ca Moke (tatæl Mahanei) – cu diferenﬂa cæ este
mult mai precis în proiectele sale de a ne ﬂine în ignoranﬂæ. Ne dominæ
prin gânduri de auto-învinovæﬂire, prin atitudini de mândrie øi prin
temeri îngrozitoare. Ne ﬂine în labirinturile înøelætoare, mergând în
cerc, încærcându-ne cu poveri grele. Reuøeøte cu succes sæ ne facæ de
ruøine sau sæ ne alimenteze mândria. Oricare din aceste lucruri ne vor
ﬂine departe de adeværata moøtenire – departe de experienﬂa de a umbla
în neprihænirea noastræ.
Dar Dumnezeu nu ne abandoneazæ. El încæ vede valoarea din
noi. Michelangelo, faimosul sculptor, a spus odatæ: “Am væzut îngerul
în piatræ øi am sculptat pânæ l-am eliberat.” Aøa este Dumnezeu. Vede
însuøirile pe care El Însuøi le-a implantat în fiecare fiu øi fiicæ a lui
Adam øi lucreazæ prin toate mijlocele, în viaﬂa noastræ, sæ îndepærteze
orice ne ﬂine departe de destinul nostru.
Dumnezeu a putut sæ vadæ un rege într-un pæstor obiønuit din
Iuda.2 A putut sæ vadæ un mare misionar într-un persecutor înræit al

2. 1 Samuel 16:1, 7
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bisericii creøtine primare.3 A putut sæ-l vadæ pe Ioan cel iubit în “fiul
tunetului”.4 A væzut eliberatorul poporului Sæu într-un rege pægân persan.5
A væzut-o pe mama propriului Sæu Fiu într-o tânæræ de la ﬂaræ.6
Dumnezeu vede oameni cu însuøiri deosebite øi în aceia care Îi
întorc spatele. Cine ar fi putut deveni Iuda, dacæ s-ar fi læsat cizelat de
Dumnezeu, sau Solomon dacæ øi-ar fi pæstrat cu tærie integritatea de la
începutul vieﬂii sale? Ce moøtenire ar fi putut læsa Izabela poporului
lui Dumnezeu dacæ L-ar fi acceptat pe primul loc în viaﬂa ei?
Dumnezeu vede potenﬂialul nostru dincolo de visele noastre cele
mai îndræzneﬂe, øi este dispus sæ ciopleascæ marmura pânæ când bærbatul
sau femeia adeværatæ, din noi, va ieøi la ivealæ. El este Creatorul nostru.
El este Mântuitorul nostru. El a plætit pentru noi un preﬂ cu mult mai
mare decât opt vaci, pentru cæ a vrut sæ ne dæm seama cât de preﬂioøi
suntem. A riscat asumându-øi o pierdere øi separare eternæ, pentru ca
tu øi eu sæ avem øansa de a cunoøte ce înseamnæ sæ umblæm în
neprihænire.
El este la lucru în viaﬂa fiecærui individ – fie cæ Îl recunoaøte sau
nu. Este la lucru în viaﬂa ta – fie cæ proclami sau practici creøtinismul.
Este la lucru în viaﬂa prietenilor tæi atei øi în viaﬂa vecinului tæu agnostic.
A fost la lucru în viaﬂa mea – chiar atunci când mæ bizuiam pe statuia
rece a Mariei øi mæ jucam ocazional cu masa Ouija. În mæsura în care
am colaborat cu vocea conøtiinﬂei mele, Dumnezeu a putut sæ mæ ducæ
la urmætorul pas de refacere a neprihænirii pentru care El m-a creat.
Dacæ astæzi sunt cu totul alt om, aceasta se datoreazæ încrederii
lui Dumnezeu în posibilitæﬂile pe care El Însuøi le-a implantat în mine
øi a ræspunsului meu la chemarea adresatæ de El inimii mele.

3. Fapte 9:15
4. Marcu 3:17
5. Isaia 44:28; 45:1.
6. Luca 1:26-38
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Stæpâneøte-ﬂi propria viaﬂæ
Dupæ cum v-am mai spus, încerc sæ îmi rezerv aøa zisul “Timp al
lui Enoh” în fiecare an. Îmi iau rucsacul øi mæ îndrept cætre un lac
retras din munte pentru a fi singur cu Dumnezeu. Ce fac acolo? Ascult!
Ascult cum vorbeøte Dumnezeu prin Cuvântul Sæu. Îl væd în
minunæﬂiile naturii din jurul meu øi Îl aud cum øopteøte conøtiinﬂei
mele.
Am citit cæ, “tæcerea sufletului scoate øi mai mult în evidenﬂæ
glasul lui Dumnezeu.”7 De aceea Diavolul ﬂine întreaga lume pe o
bandæ rulantæ øi ne bombardeazæ minﬂile în mod constant. El blocheazæ
în felul acesta frecvenﬂa dintre Dumnezeu øi noi ca astfel øoptirile lui
Dumnezeu adresate conøtiinﬂei noastre sæ disparæ.
O ieøire recentæ a fost pentru mine, în mod deosebit, memorabilæ.
Am escaladat creasta stâncoasæ din spatele taberei mele øi m-am aøezat
pe un bolovan. Cuprindeam cu privirea lacul strælucitor ca safirul,
florile sælbatice de pe pajiøtile verzi, øi piscurile acoperite de zæpadæ ce
se înælﬂau în jurul meu. Atunci mi-a venit în minte un cântec cunoscut,
Aceasta-i lumea Tatælui meu!
În timp ce stæteam øi analizam maiestatea lui Dumnezeu øi lucrarea
Lui în viaﬂa mea, Dumnezeu mi-a øoptit: “Jim, trebuie sæ fii stæpân pe
viaﬂa ta. Nu te te teme sæ fii ceea ce ﬂi-am cerut sæ fii. Nu te rezuma
doar la ziua de azi. Nu juca doar un rol pe care altcineva ﬂi-l oferæ. Fii
credincios chemærii pe care ﬂi-am fæcut-o. Træieøte în mod autentic în
acord cu principiile pe care le-ai descoperit în cuvântul Meu. Fii
integru.”
Apoi Dumnezeu mi-a adus în minte niøte amintiri din trecut øi
mi-a arætat cum a fost la lucru în viaﬂa mea øi cum a tæiat sforile de
marionetæ ale Diavolului øi m-a readus la starea mea iniﬂialæ. Unii
oameni care mæ întâlnesc pentru prima oaræ cred cæ mereu am fost
aøa, într-o lucrare de slujire – vorbind, scriind øi oferind sfaturi. Nimic
nu poate fi mai departe de adevær. În multe situaﬂii, probabil cæ aø fi
7. Ellen G. White, Divina vindecare, pag 35.
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încæ ascuns sub biroul educatoarei, dacæ Dumnezeu nu ar fi fost Johnny
Lingo al meu. Desigur, procesul prin care am ajuns aici a durat o viaﬂæ
– øi încæ nu s-a terminat!
Presiunea anturajului
Prima amintire pe care Dumnezeu mi-a adus-o în minte a fost
“presiunea anturajului” pe care am experimentat-o în timpul anilor de
øcoalæ. Presiunea anturajului este dorinﬂa pe care alﬂii o pun în noi sau
pe care o punem noi înøine pentru a fi “la fel” ca ceilalﬂi din jurul
nostru, pentru a ne simﬂi acceptaﬂi. Atunci, voiam cu ardoare sæ fiu ca,
sæ mæ încadrez în, øi sæ aparﬂin unui grup de. Cei mai mulﬂi dintre noi
au aceste dorinﬂe, care nu sunt greøite, în sine, cu excepﬂia cazului în
care acestea conduc la scæderea standardelor noastre sau compromit
principiile lui Dumnezeu. Când nevoia noastræ de apartenenﬂæ
submineazæ chemarea noastræ înaltæ, avem o problemæ!
De ce? Deoarece le permitem “lor” sæ fie superiori în vieﬂile noaste.
Mereu vor fi oameni sau grupuri care vor sæ ne ofere un rol pentru a-l
juca. Ei pot fi oameni din societatea noastræ, din biserica noastræ,
prietenii noøtri, rudele noastre sau angajatorii noøtri. Ei vor sæ ne spunæ
cum sæ vorbim, cum sæ ne îmbræcæm, cum sæ mâncæm øi sæ bem, cum
sæ ne petrecem timpul liber øi chiar cum sæ ne închinæm. Câteodatæ
strâmbæ din nas øi apoi ne aratæ cu degetul când nu facem lucrurile
dupæ dorinﬂa lor øi ne creeazæ o stare de presiune – presiunea anturajului.
În urmætoarea ocazie în care vei simﬂi aceastæ presiune, adu-ﬂi
aminte cæ, dacæ Isus ar fi cedat presiunii anturajului, nu ar mai fi existat
nicio speranﬂæ pentru omenire. Isus nu putea fi ca “ei”. Trebuia sæ fie
exact ceea ce Îl desemnase Tatæl Sæu sæ fie. Trebuia sæ “umble în
neprihænirea Sa.”8
Isus a træit dupæ douæ principii. Primul, øi-a iubit Tatæl cu tot
sufletul øi cu tot cugetul Sæu øi a fost perseverent în a onora Numele
Sæu în orice aspect. Al doilea, ne-a iubit pe noi îndeajuns ca sæ vinæ
8. Proverbe 19:1; 20:7
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aici sæ ne salveze. Aceste douæ principii se pot asemæna cu cârma unei
coræbii care L-a ajutat sæ se orienteze øi sæ reziste la presiunea puternicæ
pusæ asupra Lui de cætre contemporani, pentru a fi ca ei. Dar El a fost
credincios principiilor øi motivaﬂiilor Sale øi a umblat în neprihænire.
Dumnezeu are un scop, pentru viaﬂa ta, pe care nimeni altcineva
nu poate sæ-L îndeplineascæ. Nu, nimeni dintre noi nu este salvatorul
lumii. Dar fiecare dintre noi îøi are locul în aceastæ lume. Dumnezeu
plænuieøte ca noi sæ fim o forﬂæ vie pentru dreptate în sferele noaste de
influenﬂæ. Nu putem fi aøa dacæ suntem controlaﬂi de presiunea
anturajului. Trebuie sæ ne bazæm viaﬂa pe principii sænætoase øi sæ-I
permitem Duhului Sfânt sæ fie Ghidul nostru zilnic. Aceasta înseamnæ
sæ umblæm în neprihænire. Descoperirea acestei umblæri nu este uøoaræ
– dar este esenﬂialæ øi schimbæ vieﬂile. Descoperirea adeværatei persoane
din tine – individul pe care Dumnezeu l-a proiectat sæ fii – este o
necesitate pentru noi toﬂi!
Cine eøti tu?
Cine îﬂi dicteazæ cum sæ te îmbraci? Ultimul capriciu? Te îmbraci
dupæ cum se îmbracæ prietenii, cei din anturaj, sau lumea? Este vreo
tendinﬂæ venitæ de la Hollywood sau Paris? Cine sau ce este factorul
decisiv sau forﬂa de conducere în viaﬂa ta?
Inima mea se îndreaptæ cætre tineretul nostru de azi. Poartæ cercei
în urechi, în nas øi în limbæ. Cu cât sunt “mai dezbræcaﬂi” øi mai
neglijenﬂi, cu atât par mai cool. Pantofi, cæmaøæ, bluzæ, pantaloni, fuste
øi øosete – nimic nu se potriveøte, aseamænæ sau asorteazæ. Unii dintre
ei sunt tatuaﬂi pe tot corpul.
În încercarea de a evita sæ se conformeze standardelor
“tradiﬂionale” de îmbræcæminte, îøi sacrificæ unicitatea lor pe altarul
modei. În efortul de a se potrivi øi a aparﬂine, ei rateazæ propria lor
neprihænire individualæ. Mulﬂi dintre ei nu realizeazæ cine îi conduce
øi influenﬂeazæ.
Îi înﬂeleg cu ce se confruntæ pentru cæ øi eu am avut aceastæ
problemæ – în special la vârsta adolescenﬂei. De ce? Deoarece presiunea
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anturajului mæ atrægea într-o direcﬂie, în timp ce vocea conøtiinﬂei mele,
mæ îndemna insistent sæ ræmân la vechile standarde.
Amicii mei credeau cæ era “cool” sæ aræﬂi cât mai ciudat, sæ urmezi
ce dicteazæ Fashion Ville (magazin de haine). Personal, mereu am simﬂit
cæ trebuie sæ aræﬂi bine. Da, îmbræcæmintea trebuie sæ fie adecvatæ pentru
orice ocazie. Nu poﬂi sæ te îmbraci ca la bisericæ când te duci la plimbare
în parc, dar în fiecare ocazie trebuie sæ fii curat, bine îngrijit øi sæ porﬂi
o îmbræcæminte frumoasæ øi ajustatæ. Atunci nu øtiam, dar acum øtiu
cæ acesta era standardul lui Dumnezeu pentru mine – pentru viaﬂa
mea! Aceastæ convingere s-a cristalizat pentru mine la øcoalæ øi a ræmas
în mine de-a lungul liceului, facultæﬂii, în societate øi chiar în biserica
de azi.
Nu încerc sæ fac din asta un aspect al integritæﬂii pentru tine.
Poate tu te confrunﬂi cu o altæ problemæ legatæ de presiunea anturajului.
Oricum, eu a trebuit sæ mæ lupt zeci de ani cu ideea cæ Dumnezeu m-a
chemat la un standard diferit decât ceea ce væd la mine, atât în ﬂinuta
exterioaræ cât øi în integritate.
Întrebarea care mæ macinæ mereu, øi mereu, este: “Voi ajunge sæ
umblu în neprihænire øi sæ-L mulﬂumesc pe Dumnezeu? Sau mæ voi
închina capriciilor modei, mofturilor, prietenilor øi societæﬂii?”
Cineva mi-a zis: “Jim, asta este un fleac. Relaxeazæ-te. Las-o mai
moale. Nu fi inhibat.” Dar pentru mine, este o chestiune de integritate
personalæ, sæ træiesc într-o stare de curæﬂenie deplinæ, aøa cum m-a
chemat Dumnezeu sæ fiu!
Un prieten mi-a spus odatæ: “Un om care nu poate rezista în faﬂa
unui provocæri mici va fi vulnerabil în faﬂa oricærei provocæri. Eøti în
stare sæ aræﬂi prietenilor tæi ceea ce crezi cu adeværat, sau doar ajustezi,
compromiﬂi øi diminuezi integritatea ta personalæ?
Nu urma bizonul
În Montana, unde locuiesc, turme uriaøe de bizoni obiønuiau sæ
cutreiere pæøunile. Nativii americani øtiau obiceiurile acelor animale øi
aveau o tacticæ anume pentru a le vâna. Într-o anumitæ perioadæ a
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anului, urmele læsate de trecerea lor îi conduceau pe bæøtinaøi în locurile
unde preeriile se terminau cu væi abrupte. Vânætorii erau organizaﬂi
în douæ cete: unii mânau sutele de bizoni spre stâncile abrupte în
timp ce alﬂii stæteau la baza stâncilor, ca sæ omoare øi sæ mæcelæreascæ
animalele rænite.
Succesul acestei tehnici de vânætoare se datora faptului cæ bizonii
stæteau în turmæ când se simﬂeau în pericol. Lucrul aceasta funcﬂiona
bine pentru bizoni în multe situaﬂii dar, în acest caz, a urma turma era
o greøealæ fatalæ.
Mie mi se pare cæ Ioan Botezætorul nu a fost un bizon când a
apærut în ﬂinuta sa.9 El nu a urmat mulﬂimea. A îndræznit sæ fie omul
care a fost chemat sæ fie! A umblat în integritatea sa proprie!
Ce vreau sæ spun este simplu. Nu urma bizonul! Nu-l urma pe
Ioan Botezætorul! Nu-l urma pe Jim Hohnberger! Fii tu ceea ce ai fost
næscut sæ fii! Deﬂine propria integritate!
Întreabæ-L pe Dumnezeu care sunt standardele Sale pentru
îmbræcæminte, muzicæ, dietæ, distracﬂie, recreere, educaﬂie, sau misiune
pentru tine! Întreabæ-L. Ia-ﬂi ‘timpul Enoh’ – un timp singur cu
Dumnezeu pentru a auzi ce vrea El ca sæ devii. Nu, nu trebuie sæ
campezi lângæ un lac din sælbæticie aøa cum fac eu (deøi, cred cæ vei
pierde ceva special dacæ nu faci la fel! ☺ ). Fii creativ, cautæ o cabanæ
sau un lac, închiriazæ un apartament pe plajæ sau o casæ la ﬂaræ. Stai câteva
zile într-o cameræ liniøtitæ la bunici, instaleazæ un cort în zona ta favoritæ
de campare, sau dacæ nu ai unde, ascunde-te în apartamentul tæu.
Oricum øi oriunde ar fi, fæ acest lucru! Fæ-l pentru tine! Fæ-l pentru
Dumnezeul tæu! Fæ-l pentru cei dragi! Dar te rog fæ-l! Lasæ-L pe El sæ
te conducæ. Dæ-i drumul. Stæpâneøte-ﬂi propria viaﬂæ. Apoi începe sæ
navighezi pe propriile tale mæri.
Navigheazæ pe propriile mæri
Când am absolvit facultatea, în 1972, cu o diplomæ în
managementul terenurilor forestiere, nu am putut sæ-mi gæsesc o slujbæ
9. Matei 3:4
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în domeniul meu de activitate. De fapt, am fost unul din cei peste øase
sute de concurenﬂi pentru un anumit post. Fiindcæ eram alb, øansele
sæ fiu admis erau øi mai slabe. Am fost aøa de frustrat! Cât de bunæ
poate sæ fie o facultate cu a cærei diplomæ nu poﬂi face nimic?
În timp ce mæ întorceam acasæ în Appleton, Wisconsin, m-am
oprit la ABM Inc sæ-mi vizitez fratele. Nu era în birou în acel moment,
øi în timp ce-l aøteptam, am auzit færæ sæ vreau cum proprietarul
companiei se chinuia cu un nou sistem de minicomputer, pe care voia
sæ-l prezinte unei companii de topografie.
Am pæøit pe uøa biroului sæu zâmbindu-i timid.
S-a uitat la mine complet næucit øi m-a întrebat: “Te pricepi la
computere?”
I-am zâmbit din nou øi am ræspuns: “De fapt, øtiu câte ceva despre
topografie. Cred cæ væ pot ajuta.”
A tras øi pentru mine un scaun, lângæ al lui, øi am încercat sæ
dezlegæm dilema sa. În urmætoarele douæ sæptæmâni am descifrat
împreunæ noul sistem, iar în final proprietarul companiei m-a angajat ca
reprezentantul lor de vânzæri øi de marketing pentru firmele de inginerie.
Øase luni mai târziu aveau o altæ problemæ: fie sæ mæ concedieze,
fie sæ-mi taie din salariu sau sæ-l reducæ la jumætate. Nu vândusem
nimic. Niciun computer.
Nu a fost din cauza faptului cæ nu-mi dædusem interesul – mi-l
dædusem! Ascultasem toate prezentærile despre vânzæri øi marketing,
imitasem toate tehnicile fratelui meu, øi adoptasem stilul managerului
meu. Îi abordasem pe toﬂi øefii de firme de inginerie din teritoriul meu
øi prezentasem oferte bune de vânzare. Urmasem toate detaliile tehnice
pe care le învæﬂasem. Fæcusem totul ca la carte. Dar totuøi n-am reuøit
sæ închei nicio vânzare.
Mai e cazul sæ væ spun cât de frustrat mæ simﬂeam? Eram gata sæ
renunﬂ. Pentru a mæ determina sæ renunﬂ singur, m-au mutat într-un
alt birou øi mi s-a oferit un alt post alæturi de colegii mei specialiøti.
Øeful nu era deloc încântat, ba din contræ!
191

Apoi, vino øi urmeazæ-Mæ!

Dar ceva din mine îmi spunea: “Jim, nu renunﬂa acum, nu
considera tot ceea ce ﬂi s-a întâmplat un eøec! Poﬂi sæ reuøeøti. Rezistæ
pânæ îﬂi revii cumva!”
Ei bine, mi-au tæiat din salariu øi mi-au înjumætæﬂit banii de
deplasare. Asta le-a pus capac la toate. Am renunﬂat – nu la slujbæ, ci la
modul lor de a acﬂiona. Modul pe care fiecare l-a ales poate cæ mergea
pentru el sau ea, dar cu siguranﬂæ nu mergea pentru mine!
M-am aventurat øi am navigat pe propria mare. Câteodatæ, acest
lucru este înspæimântætor! Întreabæ-l pe Cristofor Columb cum e. Riøti
sæ demonstrezi cæ pæmântul este rotund. Dar este un mare beneficiu
sæ-ﬂi urmezi propria inimæ, conøtiinﬂæ øi integritate!
Aøa cæ am renunﬂat sæ mai lucrez dupæ procedurile celorlaﬂi colegi
øi mi-am urmat propria intuiﬂie – o intuiﬂie pe care o ignorasem câteva
luni de zile.
Calcule complicate
Urmætoarea sæptæmânæ m-am oprit la o firmæ de inginerie foarte
mare øi cu reputaﬂie. Echipa lor, din domeniul topografic, tocmai venise
în birou cu un teanc întreg de fiøe de calculat. Trebuiau sæ aplice toate
formulele lor de mânæ, folosind doar un calculator cu o funcﬂie de
rædæcinæ pætratæ. (În acele zile, acel calculator era considerat tehnologie
de ultimæ oræ, dar era un monstru ce mæsura 20 x 30 de centimetri øi
costa în jur de 600$.)
Ce aveam eu de fæcut era doar sæ introduc toate datele lor în
computerul meu. Din moment ce cunoøteam câte ceva despre
topografie, øtiam limba lor. I-am întrebat despre puncte, poziﬂii,
distanﬂe øi unghiuri. Apoi, am apæsat butonul øi – gata! Expertizele øi
calculele lor s-au încheiat într-un timp extrem de scurt. Procedura
care le lua câteva zile a fost gata în câteva minute – øi cu o micæ marjæ
de eroare!
Au fost foarte impresionaﬂi! Nu a trebuit sæ le aræt de douæ ori
cum funcﬂioneazæ! Am petrecut o zi învæﬂându-i cum sæ lucreze øi când
au devenit familiari cu programul, le-am læsat “jucæria” pentru douæ
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sæptæmâni. Când m-am întors sæ-mi iau computerul, au refuzat sæ
mi-l înapoieze. Nu mai puteau træi færæ el.
Acea zi de prezentare a produsului mi-a atras cea mai mare vânzare
de pânæ atunci din istoria companiei. Acum aveam succes øi eram activ,
navigând pe propriile mæri, deﬂinând propria-mi integritate. Nu mai
încercam sæ vând doar prin “cuvânt”, ci øi prin “demonstraﬂie”!
Folosind aceastæ abordare, am început sæ distribui computere în
toate firmele de inginerie din nord-estul Wisconsin-ului øi din Peninsula
Superioaræ Michigan. Vânzærile øi cariera mea în marketing erau la apogeu!
Acum, când mæ uit înapoi, realizez cæ succesul vânzærilor a venit
din curajul pe care l-am avut îndeajuns sæ “umblu în integritatea mea”.
Dacæ ræmâneam blocat în frica de a mæ aventura în necunoscut, aceasta
m-ar fi împiedicat sæ træiesc într-o stare ireproøabilæ aøa cum m-a creat
Dumnezeu sæ fiu.
Toﬂi trebuie sæ ne examinæm vieﬂile øi sæ ne punem întrebæri despre
noi înøine. Merg la pas cu chemarea lui Dumnezeu pentru mine?
Valorific comoara unicitæﬂii pe care Dumnezeu mi-a încredinﬂat-o?
Îmi cultiv mintea, inima øi sufletul în funcﬂie de conceptul pe care
Dumnezeu l-a creat pentru mine? Slujesc altora aøa cum îmi spune
Dumnezeu sæ o fac?
Dumnezeu a creat multe specii diferite de flori – øi El iubeøte
unicitatea lor. Vrea ca ele sæ fie exact cum le-a creat – øi nu altfel.
Floarea soarelui nu ar trebui sæ încerce sæ miroasæ ca trandafirul. O
panseluﬂæ nu ar trebui sæ-i spunæ unei narcise sæ-øi aranjeze petalele ca
ale ei. Floarea de colﬂ care creøte atât de frumos pe crestele munﬂilor
înalﬂi s-ar ofili în jungla aburitæ din Brazilia. Fiecare floare este unicæ –
øi fiecare îndeplineøte motivul creærii proprii când înfloreøte în modul
în care trebuie sæ înfloreascæ, când trebuie sæ înfloreascæ, øi unde trebuie
sæ înfloreascæ.
Diferite lucruri ne frâneazæ. Uneori frica ne paralizeazæ. Confuzia
ne paralizeazæ. Necredinﬂa în Dumnezeu ne paralizeazæ. De aceea
Dumnezeu spune: “Cine poate gæsi un om credincios?”10 El nu se aflæ
10. Proverbe 20:6
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în formele de fæcut biscuiﬂi sau în automatele de ræcoritoare. El a fæcut
numai unicate øi tu eøti cel care eøti. Ascultæ-i chemarea, reflectæ la
principiile Cuvântului Sæu pe mæsuræ ce le aplici în viaﬂa ta, luptæ
împotriva temerilor ce te reﬂin øi pæøeøte afaræ cu El pentru a-ﬂi deﬂine
integritatea.
Deﬂinând integritatea
Dupæ ce am vândut computere o perioadæ, în cele din urmæ am
decis cæ vreau sæ am propria afacere. Dupæ multe studii, am ales o
agenﬂie de asiguræri cu mai multe ramuri: autoturisme, case, sænætate
øi afaceri.
Atunci când am decis pentru prima dat sæ vând asiguræri, nu
mi-am dat seama cæ unele variante erau extrem de profitabile, în timp
ce altele nu erau deloc. Nu mi-a luat mult timp pânæ când am
descoperit, totuøi, cæ scopul “asigurærii pe viaﬂæ” era acela de a aduce
profit atât pentru compania de asiguræri, cât øi pentru agentul de
asiguræri. Cæ, pe piaﬂa de asiguræri, cei mai mulﬂi bani se câøtigæ tocmai
prin vânzarea asigurærilor de viaﬂæ complete, vândute pe bani cash.
Mi-am dat seama repede ce fac companiile de asiguræri. Ele îﬂi
stabilesc ﬂie o poliﬂæ pe o perioadæ limitatæ de timp, dupæ care expiræ,
iar diferenﬂa o investesc. Cam asta înseamnæ, în mare, o Poliﬂæ de
Asigurare pe Viaﬂæ, Completæ. (Am prezentat totul cât se poate de
simplificat, ca sa puteﬂi sæ væ faceﬂi o idee cu privire la ce se întâmplæ,
în esenﬂæ.)
Atunci când am înﬂeles lucrurile acestea, am avut fræmântæri øi
mustræri de conøtiinﬂæ. Îmi dædeam seama cæ aveam douæ variante: fie
sæ-i informez pe clienﬂii mei, cæ øi ei puteau face singuri acest lucru
(sæ-øi investeascæ banii færæ amestecul companiilor de asiguræri), fie sæ
pæstrez tæcerea øi sæ continui cu acest sistem profitabil.
Væ vine sæ credeﬂi sau nu, America, la nivel corporatist, exercitæ o
mare presiune asupra agenﬂilor de asiguræri, ca sæ respecte acest sistem
al lor! Aproape toate recompensele øi excursiile oferite de companiile
de asiguræri îﬂi cer ﬂie, ca agent, sæ ai un numær minim de asiguræri de
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viaﬂæ vândute. Diavolul mæ ispitea sæ cred cæ, pentru a avea succes,
trebuia sæ-mi compromit integritatea.
Integritatea personalæ – toﬂi trebuie sæ ne luptæm cu ea în diferite
domenii. Tu ﬂi-ai compromis-o? Vorbeøte Dumnezeu inimii, minﬂii,
conøtiinﬂei øi integritæﬂii tale în acest moment? Eøti destul de curajos
ca sæ ræspunzi chemærii Sale? Ai curajul sæ umbli în propria ta integritate?
Pur øi simplu nu puteam sæ urmez integritatea corporativæ. Aøa
cæ am decis sæ vând asiguræri periodice, în schimb. Da, acest lucru m-a
costat în ochii lumii, dar conøtiinﬂa mea a devenit liniøtitæ øi clienﬂii
mei au fost trataﬂi bine. 11
Chiar dacæ nu aveam cunoøtinﬂæ despre Dumnezeu la acel moment
din viaﬂa mea, El era activ în ea – spunându-mi mereu sæ merg pe calea
dreaptæ, corectæ. Este minunat pentru mine sæ constat, atunci când
mæ uit în trecut, cæ Dumnezeu a fost lângæ mine în orice moment din
viaﬂa mea. Chiar atunci când rætæceam în labirinturi, El avea privirea
asupra mea. Dalta Lui a fost întotdeauna la lucru pentru desævârøirea
mea. În mæsura în care am colaborat la acest proces, lucrarea Sa în
mine a continuat pânæ în ziua în care m-am descoperit stând în faﬂa
acelei uøi vechi øi præfuite.
Înapoi la uøa veche øi præfuitæ
De fapt nu a fost o zi anume. A fost o perioadæ din viaﬂa mea în
care percepﬂia mea despre Dumnezeu s-a schimbat de la o viziune a
Sa, ca øi concept teologic, la o persoanæ realæ, implicatæ în viaﬂa mea
zilnicæ.
Dupæ ce am vândut totul, øi ne-am mutat în casa noastræ dræguﬂæ
de lemn, în nord vestul Montanei, având un venit de 6000$ pe an, am
træit o adeværatæ dezamægire.
Îmi amintesc cum, jucându-mæ cu bæieﬂeii mei, în lada cu nisip,
mintea îmi striga: “Ce pierdere de timp!” Eram plictisit øi speriat de
moarte! Simﬂeam cæ viaﬂa mea nu avea niciun scop. Nu am realizat cât
11. Fapte 24:16
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de mult mæ identificam cu græmada de trofee øi premii care-mi
împodobeau pereﬂii, cu excursiile în Hawaii øi Las Vegas, øi inelele cu
diamante. Eram obiønuit sæ conduc o afacere øi sæ obﬂin profit øi sæ mæ
simt o persoanæ importantæ. Dintr-odatæ, se pærea cæ viaﬂa mea se
învârtea în jurul camioanelor de jucærie din cutia de nisip øi nu ducea
nicæieri.
În mijlocul depresiei mele profunde, acea voce liniøtitæ – care
øtiam cæ vine de la Dumnezeu – mi-a øoptit. “Jim, sunt aici. Vreau sæ te
învæﬂ ceva.” Simﬂæmântul cæ nu eram singur, cæ Dumnezeu era cu mine
øi cæ avea un plan øi un scop – chiar dacæ eu nu mai aveam – mi-a
îndepærtat oarecum temerile øi mi-a dat curaj.
Simplitatea øi liniøtea casei noastre din sælbæticie m-a adus faﬂæ-n
faﬂæ cu ceea ce nu fusesem. M-am luptat sæ-mi stæpânesc temperamentul
pe care-l aveam. Tendinﬂa mea spre iritare era la fel de involuntaræ ca
øi respiraﬂia. Când am auzit acea øoptire din partea lui Dumnezeu, în
inima mea, am apucat-o la fel cum Iacov l-a apucat pe înger, atunci
când s-au luptat, nelæsându-l sæ plece.
Pânæ în acest punct am cunoscut promisiunile lui Dumnezeu
într-un mod care nu aveau de a face cu mine personal. Øtii despre ce
vorbesc? Le-am citit. Puteam sæ recit multe dintre ele. Puteam sæ le
folosesc pentru a te conduce printr-un studiu inspirator al Bibliei.
Acum, am început sæ le aplic la mine. Am væzut în ele posibilitatea
de a-mi schimba viaﬂa într-o træire autenticæ. Am væzut cæ secretul
prezenﬂei lui Dumnezeu în viaﬂa mea era aplicarea fægæduinﬂelor Sale
la persoana mea. Pierdeam însæ acel simﬂæmânt al prezenﬂei Lui aøa de
uøor. Puteam sæ-l gæsesc pe genunchi, dimineaﬂa, sau în faﬂa Bibliei
mele deschise dar, când intram în treburile zilei, mæ simﬂeam deseori
singur.
Aøa cæ, am fæcut rost de o Biblie de buzunar. Am purtat-o cu
mine oriunde mæ duceam. Bæieﬂii mei se întrebau de ce o ﬂineam sub
braﬂ în timp ce tæiam lemne pentru foc, sau o læsam deschisæ pe masa
de tâmplærie în timp ce aranjam feræstræul cu lanﬂ. Voiam s-o deschid
des, s-o ating, sæ-mi aminteascæ de prezenﬂa lui Dumnezeu din spatele
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acelor promisiuni ca: “…cu nici un chip nu te voi pæræsi.” “Nu v-a
ajuns nici o ispitæ, care sæ nu fi fost potrivitæ cu puterea omeneascæ. Øi
Dumnezeu, care este credincios, nu va îngædui sæ fiﬂi ispitiﬂi peste
puterile voastre; ci, împreunæ cu ispita, a pregætit øi mijlocul sæ ieøiﬂi
din ea, ca s-o puteﬂi ræbda.”12
Voiam sæ pæstrez acele promisiuni pânæ când ajungeam sæ simt
prezenﬂa lui Dumnezeu în viaﬂa mea. Când Biblia era lângæ mine,
puteam sæ am de-a face cu Dumnezeul din Biblie mai degrabæ decât sæ
fiu suprasolicitat de puterea pe care firea mea o avea asupra mea.
Pe mæsuræ ce prezenﬂa Lui devenea tot mai realæ în viaﬂa mea, am
început sæ iau pauze când Dumnezeu mæ bætea pe umær. Eficienﬂa este
obsesia mea. Pot sæ fiu prins în rezolvarea multor lucruri, în cel mai
scurt timp posibil, dar sunt predispus la mânie øi iritare când ceva îmi
stæ în cale sau nu merge conform planului.
Dumnezeu ‘mæ bate pe umær’ (nu la propriu, dar atenﬂionându-mi
conøtiinﬂa) øi îmi aduce aminte: “Mai încet Jim. Vei da de necaz.” Aceastæ
etapæ m-a ajutat sæ înﬂeleg cæ Dumnezeu este acolo øi cæ trebuie sæ mæ
comport conform Lui.
Am lucrat la acest aspect lunæ dupæ lunæ. Am citit Cuvântul lui
Dumnezeu øi apoi am încercat sæ-l pun în aplicare în experienﬂa acelei
zile. Am trecut prin momente dificile care m-au fæcut sæ-L implor pe
Dumnezeu sæ depærteze acele încercæri. Adesea, El nu m-a ascultat.
Dar, în timp, am væzut mâna Lui øi mi-am dat seama cæ sculpta acel
bloc de piatræ în care eram blocat, ca sæ mæ elibereze. Prietenii îmi
ziceau cæ sunt nebun, dar soﬂia mea m-a încurajat pentru cæ a început
sæ vadæ în mine un alt Jim Hohnberger.
Treptat, a început sæ devinæ clar pentru mine cæ majoritatea
oamenilor au doar o jumætate de viaﬂæ de creøtin. Au ori “Duhul” ori
“adeværul”. Dumnezeu vrea sæ le experimentæm pe amândouæ.13
Pe mæsuræ ce am continuat acest proces zilnic øi am væzut cum
lucreazæ Dumnezeu în mine – atât în lucrurile mici cât øi în cele mari
12. Evrei 13:5; 1 Corinteni 10:13
13. Ioan 4:23, 24
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– încrederea, pe care acel bæieﬂel de sub catedra educatoarei nu o avea,
a început sæ creascæ în mine. Dumnezeu a devenit foarte real øi personal
în viaﬂa mea. Am devenit chiar încântat sæ fiu un nimeni în sælbæticie,
alæturi de Dumnezeu, de soﬂie øi de cei doi bæieﬂi. Dar Dumnezeu avea
alte planuri.
Am fost invitat sæ prezint experienﬂa mea unui grup mic din
Chicago. Apoi o universitate metodistæ m-a rugat sæ ﬂin un seminar de
un weekend. Nu am avut nicio idee cæ acel seminar era legat de
supravieﬂuirea în sælbæticie. Desigur, “tehnicile de supravieﬂuire” pe
care le-am prezentat erau cam diferite de ce se aøteptau ei, pentru cæ
L-am introdus pe Dumnezeu în ecuaﬂie.
Dumnezeu a continuat sæ modeleze experienﬂa mea de la ceea ce
a construit în timpul petrecut la cutia cu nisip, oferindu-mi un amvon
pentru a le spune miilor de oameni din întreaga lume cum sæ gæseascæ
libertatea în Dumnezeu. Dumnezeu nu a terminat de sculptat pe Jim
Hohnberger. Lucrarea continuæ – øi numai Dumnezeu vede care va fi
rezultatul final.
Dar, prin harul Sæu, eu voi continua sæ cooperez în munca de
dæltuire pe care El o efectueazæ pentru a mæ modela. Mi-a restrâns
viziunea vieﬂii mele în cinci cuvinte. “Voi umbla în integritatea mea”.
Øi øtiﬂi ce înseamnæ acea integritate pentru Jim Hohnberger? Înseamnæ
înrædæcinarea, fixarea øi desævârøirea în Dumnezeu! El este sita prin
care cern totul. El este Cel care mæ împuterniceøte pentru fiecare acﬂiune!
El este percepﬂia ce-mi controleazæ realitatea! El este Steaua Nordului,
lumina care mæ ghideazæ, este ocrotirea mea siguræ øi Stânca mea.
Dumnezeu îﬂi cere sæ fii ceea ce ai fost næscut sæ fii! Nu, nu eøti
Jim Hohnberger. S-ar putea sæ nu te trezeøti vorbind la amvon. S-ar
putea sæ fii ca Elisabeta, crescându-l pe Ioan Botezætorul. S-ar putea sæ
fii demonizatul pe care Isus l-a trimis acasæ sæ spunæ ce lucruri uimitoare
a fæcut Dumnezeu pentru el. Ai putea fi acea floare de colﬂ ce înfloreøte
la peste 2500 de metri unde singurul ochi care vede øi înﬂelege
frumuseﬂea ei, este ochiul lui Dumnezeu. Dar sculptura vieﬂii tale
trebuie sæ ia formæ. Supune-te acestui proces. Fii integru!
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În timp ce rætæceøti pe potecile labirinturilor, Dumnezeu te
cheamæ. Bate la uøa præfuitæ a inimi tale øi a inimii mele. Diavolul nu
vrea sæ-I ræspundem. Ne pune tot felul de obstacole sperând cæ ne
vom descuraja sæ mai cæutæm destinul nostru adeværat. Alte voci strigæ
împotriva noastræ – cariera noastræ, rolul nostru în societate, apropiaﬂii
noøtri sau trecutul nostru, chiar øi interpretærile noastre greøite despre
El. Mulﬂi lasæ chemarea Sa deoparte considerând-o irelevantæ øi
continuæ cu nebunie sæ-øi urmeze mirajele. Alﬂii se opresc privind
insistent uøa, dar se tem sæ intre øi sæ se aventureze mai departe. Alﬂii
încep cælætoria, dar obosesc datoritæ efortului prelungit øi se întorc la
vechile deprinderi. Puﬂini pæøesc înæuntru øi-øi urmeazæ calea cu toatæ
inima.14
Tu ce vei face? Dumnezeu te cheamæ: “Vino, øi urmeazæ-Mæ!”
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Te asemeni cu Mahana?
2. În ce aspecte te ascunzi sub catedra educatoarei?
3. Te simﬂi bine acolo sub catedræ?
4. Poate presiunea anturajului, atunci când decide “apartenenﬂa
ta” sæ compromitæ “chemarea ta“?
5. Øtii ce înseamnæ sæ umbli în integritatea ta?
6. Ar putea spune alﬂii cæ ai o “integritate personalæ“?
7. Îﬂi cere Dumnezeu sæ-ﬂi rezervi timpul lui Enoh?
8. Øtii cum sæ-L asculﬂi pe Dumnezeu?
9. Navighezi pe propriile mæri?
10. Ai îndræznit sæ-ﬂi deﬂii propria viaﬂæ?
11. Cooperezi cu Dumnezeu în procesul lui de cioplire?
12. Vei pæøi pe uøa cea veche øi præfuitæ pentru a umbla în
integritatea ta?

14. Matei 7:13,14
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Vreﬂi sæ øtiﬂi mai multe
despre familia
Hohnberger?
Empowered Living Ministries (Lucrarea Viaﬂæ din Beløug –
n.tr.) este rezultatul experienﬂei cu Dumnezeu a lui Jim øi a lui
Sally. Situat în apropierea Parcului Naﬂional Glacier, sediul acestei
misiuni este gata sæ slujeascæ nevoilor dumneavoastræ, fie cæ este
vorba despre ﬂinerea unui seminar sau comandarea unei largi
varietæﬂi de resurse, care includ cærﬂi, broøuri, seminarii pe CD-uri
sau serii speciale pe DVD-uri. Pentru mai multe informaﬂii,
contactaﬂi:

Empowered Living Ministries
3945 North Fork Road
Columbia Falls, MT 59912

EMPOWEREDLIVINGMINISTRIES.ORG
Telefon: 406-387-4333
Comenzi la: 877-755-8300
Fax: 406-387-4336
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Editura Zappy’s væ oferæ:
Scæpare la Dumnezeu - Jim Hohnberger - 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 - Jim Hohnberger - 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 - Jim Hohnberger - Cum sæ-i tratæm pe ceilalﬂi, în special pe
cei care sunt diferiﬂi de noi. Modul în care ne trateazæ Isus pe noi.
- Veniﬂi deoparte - Jim Hohnberger - Continuare a cærﬂii Scæpare la Dumnezeu
- Bærbaﬂi puternici - Jim Hohnberger - Fiecare bærbat are dreptul la o moøtenire bogatæ!
Precum o comoaræ ascunsæ, øi aceastæ moøtenire este adesea tæinuitæ. Concepﬂii defectuoase
øi aøteptæri contradictorii îi deposedeazæ pe bærbaﬂi de adeværata bogæﬂie care este de drept a
lor. Mulﬂi bærbaﬂi se simt forﬂaﬂi sæ accepte pur øi simplu aceastæ stare de lucruri. Însæ în interior,
øtiu cæ ceva le lipseøte.
În aceastæ eræ a supraîncærcærii cu informaﬂie øi a stimulærii simﬂurilor, este posibil cu adeværat
sæ dezgropi moøtenirea adeværatei masculinitæﬂi? Trebuie bærbaﬂii sæ accepte pur øi simplu
faptul cæ au fost subevaluaﬂi?
Jim Hohnberger ræspunde cu un ræsunætor “nu”! Relatând din propria experienﬂæ øi din cea a
altor bærbaﬂi, Jim væ învaﬂæ cum sæ væ dezgropaﬂi moøtenirea. Nu e deloc complicat. Niciun
bærbat nu ar trebui sæ se mulﬂumeascæ sæ-øi lase comoara îngropatæ.
Recupereazæ-ﬂi moøtenirea! Intræ în rândul acestor bærbaﬂi puternici!
- Fereøte-mæ Doamne de prieteni - Jim Hohnberger - Dacæ ai fost atacat pe la spate... Dacæ în
prezent eøti în faﬂa unui pluton de execuﬂie... Dacæ pe viitor te vei afla în raza focului deschis
de prieteni... Aceastæ carte îﬂi este dedicatæ, pentru a te ajuta sæ gæseøti pacea în mijlocul
furtunii.
- Irezistibilii - Jim Hohnberger - Este visul oricærei femei, dorinﬂa oricærui bærbat øi ﬂinta fiecærui
cuplu. Naøte simﬂâminte de siguranﬂæ, toværæøie, intimitate øi unitate… O poﬂi vedea în ochii
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actorului øii actriﬂei principale din filmele vechi – fantezia cæ cei doi pot deveni una, inseparabili.
În realitate nu este deloc o fantezie. Este planul lui Dumnezeu. Atunci de ce, atât de des,
cæsætoria este oricum, numai irezistibilæ, nu?
Totul se reduce la douæ principii simple rostite cu multæ vreme în urmæ de Însuøi Autorul
cæsætoriei. Ignoraﬂi-le, øi veﬂi deveni parte a unei statistici triste! Aplicaﬂi-le, øi veﬂi simﬂi o nouæ
putere acﬂionând în viaﬂa øi cæsnicia voastræ!
În stilul lui caracteristic, Jim Hohnberger foloseøte situaﬂii din viaﬂa realæ pentru a explica
modul în care douæ principii simple væ pot revitaliza cæsnicia – indiferent cæ vreﬂi, pur øi
simplu, sæ o îmbunætæﬂiﬂi, sæ o salvaﬂi în ultimul moment sau sæ o readuceﬂi la viaﬂæ. Sau, dacæ
nu sunteﬂi cæsætoriﬂi, un capitol suplimentar, special, væ va ajuta sæ construiﬂi, de la bun început
o cæsnicie irezistibilæ!

- Educaﬂie pentru pærinﬂi - Sally Hohnberger - Aceastæ carte nu este o carte tipicæ de creøtere a
copiilor. Nu veﬂi gæsi în ea ultimele tehnici despre øtiinﬂa comportamentului sau discuﬂii
privitoare la psihologie. Ceea ce veﬂi gæsi este o cale cu totul nouæ pentru educarea pærinﬂilor
– prin Duhul!
- Educaﬂie pentru pærinﬂi - Volumul II - Sally Hohnberger - Scris în acelaøi stil captivant ca øi
primul, acest volum se adreseazæ parinﬂilor ai cæror copii au ajuns la vârsta adolescenﬂei. Este
o nouæ provocare øi un îndrumætor al educaﬂiei pærinﬂilor – prin Duhul!

- Mæ socoteam desævârøit - George R. Knight - Un studiu despre pæcat øi mântuire.
“Aceste douæ cuvinte ﬂin de esenﬂa a ceea ce este creøtinismul, în centru aflându-se problema
umanæ, iar apoi soluﬂia oferitæ de Dumnezeu. Deøi este adeværat cæ aceste cuvinte sunt esenﬂiale
în înﬂelegerea semnificaﬂiei creøtinismului, este la fel de adeværat cæ ele au fost unele dintre
cele mai neînﬂelese cuvinte din istoria bisericii. La fel au fost øi pentru mine. În felul acesta,
m-am frustrat nu numai pe mine, dar øi pe cei din jurul meu.
Acest mic volum conﬂine ideile de bazæ ale modului în care înﬂeleg acum acest subiect. Fiecare
capitol urmæreøte sæ vadæ lucrurile dincolo de suprafaﬂæ, pætrunzând în semnificaﬂia lor profundæ
øi a modului în care ele se manifestæ în experienﬂa creøtinæ de zi cu zi”.

- De ce nu mi-ai spus øi mie? - Morris Venden
A-L FACE CUNOSCUT PE ISUS ALTORA, NU ESTE CEEA CE FACEM. ESTE CEEA CE SUNTEM.
Când ajungem sæ lucræm ca pescari de oameni, ne lipseøte barca?
Nu este de mirare cæ atât de mulﬂi se sperie, se simt vinovaﬂi sau vor sæ fugæ sæ se ascundæ
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atunci când aud Cuvântul.
“Dacæ nu-ﬂi îndeplineøti datoria creøtinæ de a da mærturie altora, sângele lor va fi cerut din
mâna ta.”
Dacæ aceasta este ceea ce aﬂi auzit de la amvon sau de la oameni, în legæturæ cu împærtæøirea
credinﬂei pe care o aveﬂi, pregætiﬂi-væ pentru o schimbare cutremurætoare în înﬂelegerea
mesajului.
În cartea De ce nu mi-ai spus øi mie? pastorul, scriitorul øi binecunoscutul apærætor al neprihænirii
prin credinﬂæ, Morris Venden, lanseazæ o provocare faﬂæ de tacticile bazate pe teamæ øi
sentimentul vinovæﬂiei, care se folosesc în bisericæ pentru a-i determina pe membri sæ desfæøoare
lucrare misionaræ øi promoveazæ o mult mai bunæ cale de urmat.
Cu dovezi din Biblie øi din cartea Calea cætre Hristos, precum øi cu multe experienﬂe de viaﬂæ
culese în timpul anilor de pastoraﬂie, pastorul Venden ne dezvæluie un Dumnezeu suficient de
mare, de iubitor øi de cinstit ca sæ dea fiecærei persoane næscute în aceastæ lume, o øansæ
adecvatæ la mântuire, indiferent de ceea ce facem noi. Pe mæsuræ ce descoperiﬂi adeværatul
motiv pentru care Dumnezeu ne cheamæ sæ dæm mærturie øi sæ slujim pe alﬂii, væ veﬂi întreba
de ce a durat atât de mult ca adeværul sæ poatæ fi rostit: mærturisirea creøtinæ autenticæ nu este
niciodatæ ceva ce se face forﬂat; curge în mod natural din relaﬂia pe care o aveﬂi cu Isus.
Despoværaﬂi de sentimentul de vinovæﬂie, puteﬂi înlocui o viaﬂæ de mediocritate monotonæ cu
o aventuræ neînfricatæ pe calea credinﬂei. Aceastæ carte væ va aræta cum puteﬂi face acest lucru.
Lanﬂuri sfærâmate - Dough Batchelor
Bazatæ pe remarcabila relatare biblicæ despre Isus øi demonizatul din Decapole, aceastæ
povestire tulburætoare conduce la o incursiune emoﬂionantæ în conflictul cosmic dintre forﬂele
binelui øi ræului. Lanﬂuri Sfærâmate dezvæluie minunata putere a lui Dumnezeu de a elibera øi
transforma bærbaﬂi øi femei ce sunt prinøi în cele mai întunecoase adâncimi ale pæcatului øi de
a aduce pace în sufletele lor disperate.
Ai simﬂit vreodatæ cæ starea ta spiritualæ stagneazæ? Sau cæ speranﬂa ta pentru o dezvoltare
ulterioaræ este deøartæ? Ai atins vreodatæ culmea disperærii simﬂind cæ øtirbirea personalitæﬂii,
obiceiurile rele øi egoismul te-au plasat dincolo de limitele salværii? Atunci aceastæ carte este
cheia care sæ desfacæ lanﬂurile care te împresoaræ.
Doug Batchelor, preøedinte al Amazing Facts, o organizaﬂie media creøtinæ internaﬂionalæ,
este pastorul unei biserici numeroase din Sacramento, California øi gazda binecunoscutei
emisiuni radio Bible Answers Live precum øi a emisiunii de televiziune Millennium of Prophecy.
- Parabole moderne - Morris Venden
Toﬂi suntem ignoranﬂi, în diferite domenii. Poﬂi fi o enciclopedie ambulantæ în materie de
computere, dar sæ nu cunoøti absolut nimic despre ce se aflæ sub capota maøinii tale.
Altcineva poate fi expert în aeronauticæ dar complet novice în ceea ce priveøte funcﬂionarea
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creierului omenesc. Ce bine e când cineva începe sæ explice un lucru despre care nu øtim
nimic, cam aøa: “Computerul… carburatorul… creierul uman… reactorul…) se aseamænæ
cu…”
A pune în relaﬂie ceva necunoscut cu altceva cunoscut, aici este geniul parabolei.
Exact aøa fæcea øi Isus atunci când avea de prezentat noﬂiuni abstracte, precum credinﬂa,
dragostea, împæræﬂia cerurilor… “Împæræﬂia cerurilor se aseamænæ cu…”, începea El øi, în mod
sigur urma o parabolæ. Oamenii nu se sæturau ascultându-L, atunci.
Pentru cæ ele aduc cerul mai aproape de pæmânt, parabolele încæ le sunt dragi oamenilor,
dupæ cum a descoperit pastorul Morris Venden peste tot unde a predicat. Cei care i-au auzit
parabolele moderne prezentate în predici îi cer necontenit copii ale acestora, pe care, acum,
el le-a adunat în cartea de faﬂæ.
Parabolele din aceastæ carte? Sæ vedeﬂi, ele se aseamænæ cu…
Adicæ nu! N-ar fi mai bine sæ le citiﬂi singuri?
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