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Dedic aceastæ carte  tuturor celor care –

ca øi mine – øi-au pierdut speranfla cæ

vreodatæ vor ajunge sæ fie pærinflii pe care

îi doreøte Dumnezeu; tuturor acelor

mame care au fost cuprinse de frustrare.

O dedic tuturor celor care, uitându-se la

copiii altora, øi-au jurat cæ nu vor face

aceleaøi greøeli.

O dedic  fiecærui pærinte – fost, prezent

sau viitor –, rugându-mæ sæ luafli

principiile prezentate aici øi, prin puterea

lui Dumnezeu, sæ putefli realiza minunea

transformærii în inima voastræ øi apoi în

inimile copiilor voøtri.



4

EDUCAfiIE PENTRU PÆRINfiI



5

Cuprins

      PREFAfiÆ............................................................................................ 7

  1. ACCEPTAREA ROLULUI DE  PÆRINTE ...................................... 9

  2. PRINCIPIUL MARIEI ..................................................................... 23

  3. TOTUL ÎNCEPE CU MINE ........................................................... 36

  4. VOCEA LUI DUMNEZEU ............................................................. 46

  5. MUTAREA LA MUNTE ................................................................. 63

  6. PICIORUL PE FRÂNÆ! ................................................................... 77

  7. CUM SÆ-MI EXERCIT VOINfiA ................................................... 87

  8. POMPA DE GÂNDURI ................................................................ 107

  9. PROGRAMUL ZILNIC VÆ OGLINDEØTE

      PRIORITÆfiILE? ............................................................................ 123

10. GÂNDURI, SENTIMENTE, EMOfiII .......................................... 138

11. BUCURIILE UNEI MAME ........................................................... 148



6

EDUCAfiIE PENTRU PÆRINfiI



7

PREFAfiÆ

Iniflial, ideea unei astfel de cærfli a apærut odatæ cu nevoia exprimatæ
de un numær de persoane, de a avea o carte despre educarea copiilor, care
sæ abordeze pas cu pas procesul de învæflare. Ele mi-au sugerat sæ scriu o
asemenea carte, neøtiind cât de greu îmi e sæ redactez chiar øi un articol
de patru pagini. Îmi ia incredibil de mult timp! Am tendinfla sæ folosesc
cuvinte în exces øi îmi trebuie mult timp, efort øi energie ca sæ revin øi sæ
tai din text, pentru a fi mai concisæ. Sarcina de a scrie o carte mi se pærea
a fi nu numai enormæ, ci chiar imposibilæ! Aøadar, pentru o vreme, nu am
dat atenflie respectivelor sugestii. Le-am considerat, pur øi simplu, o reacflie
normalæ din partea unora, care se aøteptau sæ scriu o carte doar pentru cæ
eram soflia lui Jim. Dar am øtiut cæ trebuie sæ-L consult øi pe Dumnezeu în
aceastæ problemæ, sperând, bineînfleles, cæ El nu mæ va chema sæ demarez
un asemenea proiect!

Aøadar, m-am îndreptat spre Dumnezeu øi L-am întrebat: “Care este
voinfla Ta în aceastæ problemæ? Vrei sæ scriu o carte? O sæ încerc, dar
numai dacæ sunt convinsæ cæ aceastæ chemare vine din partea Ta! Øtiu cæ
Tu îmi pofli da putere sæ îndeplinesc aceastæ sarcinæ, chiar dacæ se opune
oricærei înclinaflii pe care o am. Pofli sæ-mi dai un semn care sæ-mi confirme
voinfla Ta pentru mine?”

Øi am simflit în inima mea cæ Dumnezeu îmi spune: “Sally, vreau sæ
începi sæ scrii acea carte!”

“Dar Doamne, cine sunt eu? Da, e adeværat, îmi place sæ-i ajut pe
oameni, dar întotdeauna o fac în colaborare cu altcineva. Tu ai pus în
mine darul de a øti cum sæ mæ adresez copiilor øi tinerilor øi cum sæ le
ating inimile, pentru a Te face pe Tine real în viafla lor. Dar, Doamne, ce
sæ fac pentru ca acest lucru sæ capete o formæ scrisæ?”

“Sally, ai reuøit sæ creøti doi bæiefli minunafli, astfel încât sæ-L urmeze
pe Isus ca Domn al lor, øi te mai întrebi dacæ eøti în mæsuræ sæ scrii o
carte? Întotdeauna ai pus educaflia øi dezvoltarea lor pe primul plan.
Prinde-Mæ de mânæ, iar Eu te voi îndruma pas cu pas. Acesta este secretul
succesului, secret  valabil pentru toatæ lumea. Da, ai fæcut øi greøeli, dar
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ai reuøit sæ modelezi caracterul bæieflilor tæi, prin Mine. I-ai ajutat pe
mulfli sæ-øi dea seama ce înseamnæ cu adeværat a fi pærinte. Spune-le øi
altora cum te-am ajutat Eu sæ treci peste obstacolele vieflii. Spune-le cæ
mi-ar plæcea sæ-i ajut øi pe ei în administrarea casei øi în educarea copiilor.
Fæ ca experienfla ta de viaflæ sæ facæ din religia øi din umblarea lor cu
Mine un lucru practic. Eu voi fi cu tine!”

Iatæ-mæ, deci, încercând sæ fac exact aceste lucruri. Nu sunt un model
de urmat. Isus Hristos este singurul Model. În urmætoarele pagini, am
încercat, flinându-L de mânæ pe Hristos, sæ fac din viafla de creøtin un
lucru practic, cu ajutorul prezenflei constante a lui Hristos în noi, care ne
îndrumæ øi ne învaflæ. Educarea copiilor este o responsabilitate enormæ,
pe care nu o putem îndeplini færæ El. A fi un pærinte adeværat înseamnæ a
reuøi sæ menflii o legæturæ permanentæ cu inimile copiilor, pentru a le
îndrepta mintea spre Hristos, astfel încât sæ primeascæ puterea de a træi o
viaflæ de creøtini, în ciuda impulsurilor lor naturale – lucru care este, altfel,
imposibil.

Cartea pe care o flinefli în mânæ este prima dintr-o serie de patru cærfli
despre creøterea copiilor. Acest volum are menirea de a væ pune în legæturæ
cu un Dumnezeu personal, pentru a primi astfel puterea de a fi pærintele
care væ dorifli sæ fifli.

Am în plan alte trei volume, care vor alcætui un ciclu de cærfli practice
despre ce înseamnæ a fi pærinte. Una dintre ele se va referi în mod special
la copiii mici, alta la copii aflafli la vârsta când pot fi uøor modelafli, iar
ultima, la copiii noøtri în pragul maturitæflii. Fiecare carte va cuprinde
sfaturi practice cu privire la cum putem sæ-i câøtigæm øi sæ-i aducem la
Hristos. Experienfla cu Hristos, demonstratæ în aceste cærfli, reprezintæ cheia
succesului, indiferent de vârsta copiilor.

Rugæciunea mea este ca fiecare dintre noi sæ ne consacræm lui
Dumnezeu, pentru a deveni niøte instrumente în mâna Sa øi a ne creøte
copiii care, la rândul lor, sæ slujeascæ din toatæ inima unui Dumnezeu
puternic!
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Capitolul 1

ACCEPTAREA ROLULUI DE
PÆRINTE

“…Vom fi ca El…” (1 Ioan 3:2)

Cæminul în care eu am crescut a fost, færæ îndoialæ, marcat de boala
mintalæ øi de violentele crize de furie ale tatælui meu vitreg. Mama stætea
cu el mai mult de fricæ øi nu era nimic neobiønuit ca poliflia sæ intervinæ în
viafla noastræ de familie. În ciuda acestei situaflii grele, nu am aflat ce
înseamnæ depresia decât dupæ ce am devenit creøtinæ, având doi copii
mici. Ca tânæræ mamæ creøtinæ, aveam idealuri înalte øi flinte nobile, dar
realitatea era departe de a corespunde dorinflelor øi planurilor mele.

Tocmai îl pusesem pe Andrew la culcare øi vorbeam la telefon cu o
prietenæ, când am observat cæ Matthew, fiul meu în vârstæ de doi ani,
arunca mâncare pentru câini pe covorul din sufragerie. Cerându-mi scuze
de la cea cu care vorbeam la telefon, m-am prezentat cu mâinile pe øolduri
în fafla micului meu ræufæcætor. Privirea din ochii mei cu siguranflæ cæ l-a
fæcut sæ-øi dea seama de supærarea mea. Øi de parcæ nu ar fi fost øi aøa
suficient, limbajul meu corporal, oftatul meu adânc øi tonul vocii scoteau
øi mai mult în evidenflæ nemulflumirea care mæ cuprinsese.

“Matthew, strânge imediat mâncarea de pe jos” i-am comandat eu.
Dar Matthew øi-a întors capul øi a început sæ se joace cu mâncarea

care mai ræmæsese în castron.
“Matthew, strânge imediat mâncarea de pe jos!”
Nici o reacflie. Mintea îmi clocotea, gândindu-mæ ce ar trebui sæ fac.

Mi-a venit în minte textul din Efeseni 6:1, “Copii, ascultafli în Domnul de
pærinflii voøtri”. Matthew trebuia pur øi simplu sæ mæ asculte; asta dorea
Isus de la el. Mi-am adus aminte de Avraam øi cum le dicta el tuturor
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celor aflafli în casa lui. “Gata” – mi-am spus – “cred cæ sunt prea blândæ.
Dacæ aø fi mai fermæ, ca Avraam, copilul meu de doi ani m-ar asculta”.
Pe atunci nu înflelegeam cæ Satana poate folosi Scriptura pentru a ne
determina sæ o luæm pe cæi greøite – aøa cum a încercat sæ facæ øi cu Isus.
Între timp, Matthew se distra cu mâncarea câinelui, nemiøcat la comenzile
mele.

A persistat în încæpæflânarea lui chiar øi dupæ cel de-al treilea, al
patrulea øi al cincilea ordin, urmat fiecare de palme peste fund. S-a miøcat
totuøi, dar nu a adunat decât un pumn de mâncare pentru câini, lucru fæcut
oricum împotriva voinflei lui. Eu însæmi deveneam din ce în ce mai nervoasæ
øi duræ, încercând tot ce îmi venea în minte pentru a-l determina sæ mæ
asculte. Oricum, totul s-a soldat cu un eøec total. M-a cuprins disperarea
øi l-am læsat pe Matthew plângând în camera lui. Mi-era ruøine de eøecul
de a nu reuøi sæ mæ fac ascultatæ øi chiar mai ruøine de faptul cæ-mi
pierdusem controlul.

Nu înflelegeam de ce metoda mea de disciplinare nu dædea rezultate.
Nu-l corectasem øi dojenisem eu, folosindu-mæ de nuia, aøa cum spune
Scriptura cæ ar trebui sæ fac? Dar unde era ascultarea?

Nu-mi dædusem însæ seama cæ eu mæ ghidam dupæ propria mea
gândire, fæcând ce era bine dupæ pærerea mea. Altceva nu øtiam. Voiam
ca Hristos sæ mæ conducæ, dar eu ascultam de propriile înclinaflii. Ca urmare,
Satana îmi conducea viafla. Unul dintre aceøti doi stæpâni ne conduce viafla,
iar atitudinea mea demonstra clar cæ mæ aflam sub influenfla celui ræu.

Credeam cæ problema era Matthew, nu eu. Încæ din Eden, oamenii
i-au acuzat întotdeauna pe alflii pentru propriile greøeli. Uneori, Îl învinuim
chiar øi pe Dumnezeu! Voi nu? Eu, da. Am încercat sæ fac ce spune
Cuvântul lui Dumnezeu, dar am fost condamnatæ la eøec, pentru cæ
încercam sæ fac totul prin puterea mea.

“Doamne, ce am fæcut?! Ce sæ fac sæ îndrept lucrurile?” Lacrimile
îmi curgeau pe obraji, iar remuøcærile mæ frigeau pe dinæuntru. M-am
uitat la mâini, aducându-mi aminte cum îl plesnisem pe Matthew færæ nici
un rost. Îmi era aøa de ruøine, încât mi-am dus mâinile la spate, ca øi când
faptul de a nu le mai vedea ar fi putut sæ facæ sæ disparæ øi amintirea acelor
gesturi. Am început sæ înfleleg cât de uøor se poate ajunge de la disciplinæ
la abuz. Fusesem atât de aproape, încât am început sæ mæ îngrozesc! “Ai



11

milæ, Doamne!” – m-am rugat. Mi-am îndreptat auzul spre ceruri,
agæflându-mæ cu disperare de un ræspuns, færæ sæ aøtept neapærat unul
anume. De atunci, nu m-am mai læsat cuprinsæ de un asemenea spirit.

Apoi mi-a venit în minte urmætorul gând: “Ai omis cel mai important
element în metoda ta de disciplinare.”

Era Dumnezeu vorbind conøtiinflei mele, dar eu mæ simfleam prea
nevrednicæ pentru a comunica cu El. “Am omis ce?” Apoi am ascultat din
nou, neøtiind la ce sæ mæ aøtept. Aceastæ experienflæ era prea nouæ pentru
a o putea pune pe seama imaginafliei mele øi prea practicæ pentru a crede
cæ e un vis.

“Sally, în încercarea ta de a-l disciplina ai omis elementul dragoste.
Trebuie ca fermitatea sæ fie în echilibru cu dragostea – øi nu numai
dragostea ta, ci øi dragostea Mea. Lasæ-Mæ sæ-fli îndrum paøii, astfel încât,
împreunæ, sæ câøtigæm inima copilului tæu. Nu pofli sæ-l faci pe copilul
tæu ascultætor, folosind doar asprimea øi mânia, indiferent cât de mult
încerci sau câtæ dreptate ai avea. Eventual, îl  pofli face mai neascultætor,
dar mai ascultætor în nici un caz. Nici o palmæ nu-i va schimba inima,
decât dacæ îl iubeøti cu iubirea Mea divinæ, iar el va øti dacæ îl iubeøti în
felul acesta.”

“Doamne, am eøuat lamentabil în educarea copiilor mei! Vreau s-o
fac aøa cum trebuie, dar sunt atât de deprimatæ, încât sunt pe punctul sæ
renunfl. Poate cæ altcineva va reuøi sæ facæ o treabæ mai bunæ.”

“Sally, nu am nevoie ca altcineva sæ educe copiii tæi. Eu am nevoie
de tine! Vreau sæ te învæfl cum sæ mergi alæturi de Mine øi sæ discufli cu
Mine despre creøterea copilului tæu. O sæ te învæfl. Nu este nevoie decât
ca mâna ta sæ fie permanent în mâna Mea, iar urechea ta sæ asculte
neîncetat instrucfliunile Mele. Dacæ pui în practicæ indicafliile Mele, pofli
umbla cu Mine asemenea lui Enoh. Vrei acest lucru?”

“O, da, vreau. Dar cum pot sæ mæ revanøez faflæ de Matthew pentru
asprimea mea? O sæ mæ mai iubeascæ? Am fost atât de nervoasæ pe el øi
acum îmi dau seama cæ nici mæcar nu era vina lui. Eu eram problema, nu
el.”

“Eu sunt Ajutorul tæu în caz de nevoie. Nu te voi uita sau pæræsi
niciodatæ. Dacæ acum te duci øi îi spui lui Matthew cæ-fli pare ræu, Eu voi
fi cu tine øi te voi ajuta sæ obflii ceea ce-fli doreøti.”

ACCEPTAREA ROLULUI DE  PÆRINTE
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Eram tentatæ sæ mæ îndoiesc. “Oare chiar Dumnezeu vorbeøte prin
gândurile mele?” mæ întrebam. Doream sæ acflionez în conformitate cu
îndrumærile primite de la Dumnezeu, dar ar fi însemnat sæ fac ceva
împotriva træirilor øi emofliilor mele. Îmi era teribil de greu sæ fac aøa
ceva. Dar am ales sæ cred cæ Dumnezeu fusese cel care îmi vorbise. Aøa
cæ am decis sæ trec la acfliune. Am pornit hotærâtæ spre camera lui Matthew.

Curajul aproape cæ mi-a dispærut când, dupæ ce am intrat în cameræ,
l-am væzut pe fiul meu fugind sæ se ascundæ în cel mai îndepærtat colfl.
L-am luat øi l-am strâns în brafle, dar el s-a zbætut sæ se dea jos din braflele
mele. Mi-am dat seama cæ scumpului meu fiu îi era fricæ de mine. M-am
aøezat pe un scaun øi i-am spus cât de ræu îmi pærea. “Nu o sæ te mai bat
niciodatæ aøa. Îfli promit!” am spus eu, aøteptând un fel de transformare
magicæ. Vedefli voi, sub îndrumarea lui Dumnezeu, eu credeam cæ existæ
o soluflie uøoaræ øi rapidæ, aøadar am fost de-a dreptul øocatæ când frica lui
Matthew s-a transformat în furie, începând sæ mæ loveascæ în piept cu
pumnii lui mici. Sentimentele mele de vinovæflie øi neputinflæ s-au amplificat
øi mai mult, deoarece simfleam cæ merit ræzbunarea lui.

“Doamne, nu mai existæ nici o speranflæ pentru mine. Nu o sæ mæ
ierte niciodatæ!” am strigat eu cu disperare. Am ascultat cu atenflie, dar de
sus nu se auzea nici o voce, îndemnându-mæ sæ fac un anumit lucru. Nu
mi-au venit în minte alte gânduri – doar convingerea sæ-mi urmez inima
condusæ de Dumnezeu. Din nou, mi-am cerut scuze lui Matthew øi l-am
rugat sæ mæ ierte. L-am asigurat de iubirea mea, øi de data aceasta s-a uitat
direct în ochii mei. A încetat sæ mai dea cu pumnii. Micufla lui minte era
îndemnatæ de Dumnezeu sæ mæ iubeascæ øi sæ aibæ din nou încredere în
mine. Intuitiv, mi-am dat seama de acest lucru. Atitudinea lui rece, cu
toatæ furia øi ura, s-a topit sub ochii mei. A fost un moment miraculos.

Înainte sæ-mi dau seama ce se întâmplæ, braflele lui erau în jurul gâtului
meu. Ochii lui – øi, mai important decât atât, inima lui – au fost umplufli
cu iubire de sus. Fiul meu mæ iertase. Am strigat cætre Dumnezeu din
nou, dar de data aceasta cu lacrimi de bucurie. Dumnezeu îmi vorbise
când meritam cel mai puflin øi-mi spusese pur øi simplu ce sæ fac. Acest
lucru era atât de nou pentru mine, încât m-am luptat ca sæ-l conøtientizez.
“Oare de ce nu am cerut încæ de la început înflelepciunea Sa?” m-am întrebat
singuræ.
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Dupæ câteva minute, emofliile noastre s-au mai potolit, iar eu am fost
îndemnatæ de Dumnezeu sæ continuu ce am început øi sæ duc acest proces
la bun sfârøit. Am mers cu Matthew în sufragerie øi i-am arætat mâncarea
pentru câini. De data acesta færæ mâini pe øolduri, færæ porunci sau mânie.
N-am rostit nici mæcar un cuvânt. Ci doar i-am arætat. Matthew a zâmbit
øi, supus, a strâns toatæ mâncarea, punând-o înapoi în farfuria câinelui.
Shilo, prepelicarul nostru, s-a furiøat în spatele lui, adunând øi el, deøi
contribuflia sa nu avea ca punct de destinaflie castronul.

Aceasta a fost una dintre primele ocazii în care mi-am predat cu
adeværat inima lui Dumnezeu, un exemplu memorabil de ascultare sinceræ
øi binevoitoare øi o lecflie valoroasæ cu privire la cum putea fi copilul meu,
dacæ amândoi am fi avut bunævoinflæ øi am fi fost conduøi de Dumnezeu.
Øi nu a fost nevoie decât sæ-L întreb pe Dumnezeu ce sæ fac, apoi sæ ascult
øi sæ fac ce mi-a spus El, chiar dacæ era împotriva sentimentelor mele.
Dar nu-i aøa cæ soluflia la dilemele mele pærinteøti n-avea cum sæ fie chiar
aøa de simplæ?

Pæi, nici nu a fost. În urmætoarele zile, multe întrebæri færæ ræspuns
mi s-au învârtit în minte. Nu putea Dumnezeu sæ-mi dea înflelepciunea lui
Solomon, ca sæ pot hotærî ce e de fæcut atunci când copiii mei nu se
comportau aøa cum trebuia? M-am luptat sæ gæsesc un echilibru între milæ
øi dreptate. Am uitat repede noua mea experienflæ øi am încercat din nou
sæ fac totul dupæ mintea mea, adicæ am încercat sæ fac ceea ce îmi spusese
Dumnezeu cæ ar trebui, dar din nou nu am reuøit sæ-i fac pe bæieflii mei sæ
mæ asculte de bunævoie. “Oare de ce nu merge?” aveam sæ mæ plâng eu
ulterior, de fiecare dacæ când dædeam greø. “Trebuie sæ fiu perseverentæ
sau poate cæ nu mæ rog suficient. Fermitate, da, asta e. Cred cæ nu sunt
suficient de fermæ.” Øi din nou ajungeam sæ fiu aspræ øi nervoasæ când îi
disciplinam pe bæiefli, deøi eram atentæ ca niciodatæ, niciodatæ sæ nu-mi
mai pierd cumpætul.

Fæceam ce fæceam doar pentru cæ nu øtiam ce altceva trebuie fæcut.
Nimic nu funcfliona. Metodele mele nu dæduseræ rezultatele dorite. Pe de
altæ parte, mi se pærea groaznic sæ nu fac nimic øi sæ permit ca bæieflii mei
sæ ajungæ niøte neisprævifli! Nu øtiam ce e de fæcut. Îmi displæcea total sæ
fiu o astfel de mamæ.

ACCEPTAREA ROLULUI DE  PÆRINTE
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Am sunat-o pe prietena mea cea mai bunæ øi mentorul meu spiritual,
Edith. A fost jenant, dar i-am mærturisit: “Sunt îngrijoratæ din cauza mea.
Cred cæ Dumnezeu mæ uræøte. Sunt atât de nedemnæ de numele de creøtin!
Edith, îmi uræsc copiii. Cum sæ-i învæfl pe alflii sæ fie ca Isus, când eu
însæmi nu øtiu sæ fiu o creøtinæ adeværatæ?”

“Sally, nu-mi spune cæ îfli uræøti copiii. Eøti doar frustratæ. Copiii nu
sunt întotdeauna ascultætori. E un lucru obiønuit în viafla asta. Aøtepfli prea
mult de la tine!”

“Nu, Edith”, am încercat eu sæ-i explic, “ceva chiar nu e bine. În inima
mea, am uræ faflæ de copiii mei – nu este o simplæ frustrare. Ce sæ fac?”

“Sally, a fi pærinte este un lucru greu, iar tu faci o treabæ bunæ. Bæieflii
tæi sunt cei mai cuminfli din bisericæ.”

 Domnul sæ o binecuvânteze pe Edith, cæci încerca sæ mæ încurajeze,
sæ-mi ridice moralul, dar nu înflelegea faptul cæ eu chiar aveam probleme
cauzate nu atât de mult de neînflelegerile cu copiii mei, cât mai ales de
faptul cæ nu aveam o legæturæ cu Dumnezeu.

Eram disperatæ. “Edith nu înflelege cât de serioasæ este problema mea”
mi-am spus în sinea mea. “Nu i-am explicat suficient de bine. Dumnezeu
spune cæ ura înseamnæ crimæ. Am sperat cæ, dintre tofli oamenii, ea o sæ
mæ poatæ ajuta. O sæ încerc sæ o sun pe Anne. Poate ea o sæ mæ înfleleagæ.”

“Sally”, mi-a ræspuns Anne când am sunat-o, “care e problema? Eøti
bine? Nu pari în apele tale?”

“Anne, nu sunt bine deloc. Ascultæ-mæ, øtiu cæ sunæ groaznic, dar
îmi uræsc copiii. Nu, nu glumesc. Vorbesc serios. Ce sæ fac?”

“Sally, nu-mi spune mie cæ-fli uræøti copiii”, a spus ea mângâietor.
“fiie îfli plac copiii. Ai avut grijæ de ai mei øi de ai altora øi i-ai îndrægit pe
tofli. I-ai învæflat despre Isus, ce este binele øi cum sæ se roage. Nu-fli uræøti
copiii!”

“Ba da, Anne, îi uræsc. Sunt foarte mæcinatæ de problema asta øi
trebuie sæ gæsesc ræspunsuri. Nu mai pot aøa. Am încercat sæ-i învæfl pe
copiii mei sæ facæ ce este bine øi sæ-L urmeze pe Dumnezeu. Sunt deprimatæ
pentru cæ nu reuøesc. Pur øi simplu nu reuøesc!”

Deøi a încercat, nici Anne nu a înfleles, lucru care m-a convins øi mai
mult cæ eram un pærinte ræu. La urma urmei, nimeni nu mai avusese astfel
de sentimente faflæ de propriii copii.
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În acea searæ, când a venit Jim acasæ, am fost pregætitæ sæ-i spun la
cinæ problema mea. El fusese dintotdeauna ajutorul meu. “Se pricepe sæ
gæseascæ întotdeauna soluflii; øtiu sigur cæ o sæ-mi spunæ ce sæ fac” m-am
încurajat eu singuræ.

“Jim, sunt foarte frustratæ” am început, aproape în lacrimi. “Încerc
sæ fiu o mamæ bunæ øi sæ-i învæfl pe copii sæ asculte, dar nu prea
reuøesc.”

“Care e problema?” a bombænit el, pe un ton iritat.
“Pæi, nu pot sæ-l fac pe Matthew sæ mæ asculte” m-am plâns eu,

povestindu-i o variantæ prescurtatæ a episodului cu hrana pentru câini.
Eu simfleam o nevoie acutæ de compasiune øi înflelegere, dar fafla lui

Jim exprima frustrare. “Sally, Matthew are numai doi ani. Fii serioasæ!
Pur øi simplu fæ-l sæ te asculte! Eøti mai mare øi mai puternicæ decât el.
Conversaflia asta este ridicolæ!”

Aøteptærile mele fuseseræ înøelate øi mæ simfleam rænitæ. Nimeni nu
pærea sæ înfleleagæ cât de serioasæ mi se pærea mie aceastæ problemæ. Nici
mæcar Jim nu putea sæ mæ ajute. Nu înflelesese criza prin care treceam.

Am coborât pe cærare pânæ la lac. Bucurându-mæ de peisajul
odihnitor, mintea a început sæ-mi hoinæreascæ. În disperare, am început sæ
vorbesc cu Dumnezeu: “Doamne, asta este o chestiune serioasæ. Prietenele
mele nu înfleleg. Ele spun cæ sunt bunæ, dar eu øtiu cæ nu sunt. Soflul meu
crede cæ sunt ridicolæ, fiindcæ nu pot sæ-l fac pe fiul nostru sæ mæ asculte
într-o situaflie relativ simplæ. El nu øtie cæ a fost nevoie de o confruntare
de douæ ore între voinfla mea øi voinfla copilului. Nu øtiu ce sæ fac. Am
ajuns la capætul puterilor øi nici mæcar nu merit sæ vin la Tine. Dar nimeni
altcineva nu mæ ascultæ. Alte mame nu se confruntæ cu problema asta.
Numai eu.”  Øi uite aøa îmi plângeam singuræ de milæ.

Atunci Dumnezeu mi-a vorbit din nou deschis, ca în acea primæ
ocazie. Nu era o voce pe care sæ o auzi; El vorbea prin gândurile Mele,
dându-mi idei care øtiam cæ nu-mi aparflin, idei care se adresau celor mai
profunde nevoi ale inimii mele. “Sally, Eu te iubesc. Vino la Mine cu
problemele øi greutæflile tale. Nu te pofli schimba, decât dacæ vii la Mine.
Ai nevoie de puterea Mea divinæ pentru a te remodela. Nu vreau doar sæ
te ajut; vreau sæ te schimb pe dinæuntru øi apoi sæ-fli dau înflelepciunea
Mea pentru a-fli cælæuzi paøii. Mamele au un loc special în inima Mea øi

ACCEPTAREA ROLULUI DE  PÆRINTE
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întotdeauna vreau sæ le ajut în problemele pe care le au cu copiii lor. Îfli
aduci aminte textul pe care l-ai învæflat pe de rost sæptæmâna asta?”

Mi l-am adus repede aminte: “Cheamæ-Mæ în ziua necazului øi Eu te
voi izbævi, iar tu Mæ vei proslævi!” (Psalmi 50:15). O, câtæ nevoie aveam
sæ fiu eliberatæ de modul greøit de a-mi educa bæieflii, de asprimea øi furia
mea, de autoritatea mea despoticæ øi de tendinfla de a fi rece øi dictatorialæ.
“Doamne, am eøuat lamentabil”, am mærturisit eu. “Am cæzut în groapa
disperærii din nou øi de fiecare datæ devine mai adâncæ, iar eu mai lipsitæ
de speranflæ.”

Problema mea nu era aceea cæ nu credeam ce îmi spunea Dumnezeu,
ci faptul cæ, din cauza repetatelor mele eøecuri, nu mai aveam încredere
cæ voi putea face ceea ce mi-ar fi spus Dumnezeu. “Mæ bucur cæ eøti
dispus sæ mæ ajufli”, am continuat eu. “Mi-aø dori sæ pot înflelege ce trebuie
sæ fac pentru ca bæieflii mei sæ asculte de bunævoie, dar, deocamdatæ, sunt
mai îngrijoratæ de faptul cæ simt uræ faflæ de ei. Ce ar trebui sæ fac?”

“Dæ-mi mie aceste sentimente odioase. Eøuezi atât de des pentru cæ
nu pofli sæ-fli controlezi impulsurile sau emofliile, aøa cum îfli doreøti. Dar
am veøti bune pentru tine, Sally: Eu pot! Când îmi dai mie gândurile øi
sentimentele tale negative, Eu le voi curæfla øi fli le voi da înapoi curate.”

Am început sæ mæ gândesc intens. Ar putea fi adeværat? “Doamne,
cum sæ-fii  dau ceva care nu este un lucru concret, adicæ niøte gânduri?”

“Pofli alege cui vrei sæ slujeøti. Îfli mai aduci aminte textul pe care
l-ai citit, din 1 Petru 5:7, ’Øi aruncafli asupra Lui toate îngrijorærile
voastre’. Exact asta vreau sæ faci tu. Sally, e ca øi când ai arunca o piatræ
în lac. Dupæ ce ai aruncat-o, nu o mai ai, nu-i aøa? Când arunci asupra
Mea sentimentele tale de uræ, Eu te pot scoate de sub influenfla lor øi le
pot fline departe de tine atâta vreme cât tu nu vrei sæ le iei înapoi. Pune-Mæ
la încercare!”

“Bine, Doamne, uite aici sentimentele mele de uræ. Nu le pot schimba,
dar cred cæ Tu pofli. Mæ uit la puterea ta, nu la slæbiciunea mea. Le arunc
spre Tine.” Am aøteptat, analizându-mi inima, dar n-am sesizat nici o
schimbare. “Doamne, de ce încæ le mai am? Nu fli le-am dat fiie?”

“Da, mi le-ai dat. S-ar putea totuøi sæ le mai simfli o vreme, dupæ ce
te-ai hotærât sæ Mi le dai Mie. Din aceastæ cauzæ, mântuirea este o
problemæ de credinflæ. Un pas al credinflei este nevæzut, dar totuøi crezut.
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Credinfla nu înseamnæ sæ vezi sau sæ simfli. Ci e alegerea de a crede ce
spune Cuvântul Meu mai presus de sentimentele care vor sæ te copleøeascæ
øi sæ te controleze. Sally, poartæ-te ca øi când acele sentimente de uræ ar
fi dispærut deja. Credinfla înseamnæ øi fapte, nu-i aøa? Adu-fli aminte când
ai venit prima oaræ la Mine øi fli-ai mærturisit pæcatele, dar totuøi nu te-ai
simflit iertatæ. Eu fli-am îndreptat atenflia spre 1 Ioan 1:9 øi fli-am spus sæ
nu te ghidezi dupæ sentimente, ci dupæ ceea ce spune Cuvântul Meu. Øi
când ai fæcut acest lucru, ai avut experienfla iertærii øi ai simflit pacea
Mea, nu-i aøa?”

“Da, aøa e. Am mai simflit pentru o vreme tristeflea øi vinovæflia.
Probabil cæ øi de data asta o sæ fie la fel”, am considerat eu. “Stai sæ-mi
aduc aminte cât timp le-a trebuit sæ disparæ.”

“O,  nu te lua dupæ asemenea tipare. S-ar putea ca nu întotdeauna
sæ fie la fel. Vezi tu, Eu pot în mod miraculos sæ îndepærtez sentimentele
negative –  instantaneu sau treptat. Trebuie sæ ai încredere în Mine, nu în
metodæ! Eu øtiu care este cea mai mare nevoie a ta. Sally, misiunea ta
este sæ-fli cultivi încrederea în Mine, indiferent dacæ sentimentele dispar
pe loc sau treptat. Îngæduie-I Duhului Sfânt sæ lucreze în tine, nu dupæ
cum vrei tu. Dæ-mi Mie gândurile øi sentimentele tale rele. Dacæ se întorc,
izgoneøte-le din nou øi repetæ acest proces pânæ au dispærut pentru
totdeauna. În Mine, nu e nevoie sæ te mai afli sub controlul acestor
sentimente. Ræmâi în Mine pânæ când recuperarea ta este încheiatæ.”

“Dar de unde sæ øtiu când s-a încheiat?”
“O sæ øtii; o sæ te fac Eu conøtientæ.”
“Bine, fli-am dat fiie ura.” Øi mi-am imaginat cæ arunc o piatræ în lac

øi m-am gândit cæ deja a dispærut. Acum nu mai e la mine, ci la Isus!
“Buuun, dar acum ce doreøti sæ fac?”

“Sally, ai observat cæ atunci când cineva se mutæ dintr-o casæ øi
aceasta ræmâne goalæ, nu trece mult timp øi cei mai ticæloøi oameni ai
societæflii o ocupæ, aducând-o într-o stare deplorabilæ? Acelaøi lucru se
întâmplæ øi cu mintea omeneascæ. Nu trebuie sæ laøi gol locul ocupat de
acele sentimente. Principiul substituirii spune cæ nu trebuie sæ laøi casa
goalæ pentru ca demonii sæ vinæ øi sæ o ocupe. Pune în loc sentimente øi
gânduri opuse celor pe care le-ai avut. Care ar fi acestea?”

ACCEPTAREA ROLULUI DE  PÆRINTE
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Dumnezeu este un pedagog foarte bun, întotdeauna mæ determinæ sæ
judec totul prin prisma cauzei øi a efectului. Aøadar, m-am gândit la
întrebarea Lui pentru o vreme, dupæ care am ræspuns: “Pæi, opusul urii
este dragostea.”

“Ai judecat bine, Sally. Trebuie sæ cultivi gânduri pline de dragoste
faflæ de fiul tæu care te supæræ.”

“Pææi… pæi…” m-am bâlbâit eu “nu-mi vine nimic în minte. Mæ pot
gândi la o mie de lucruri care nu-mi plac la el, dar la nimic ce-mi place.
Doamne, crede-mæ cæ mæ stræduiesc, dar parcæ mintea mea s-a împotmolit.”

“Sally, se întâmplæ aøa, pentru cæ pæcatul are stæpânire asupra ta.
Pe mæsuræ ce repefli în minte greøelile copiilor tæi, ele devin tot mai mari,
iar tu te simfli copleøitæ. Dar mai ræu decât atât este cæ acest obicei te
separæ de Mine, deoarece începi sæ fii negativistæ. Scæparea ta este sæ
Mæ asculfli, sæ ai încredere în puterea Mea øi sæ încerci sæ faci voia Mea.
Asemenea vulturului, trebuie sæ treci dincolo de norii negri, având
încredere cæ de partea cealaltæ e soare. Deci, pentru început, te rog sæ te
gândeøti la lucruri frumoase despre fiul tæu. E un copil generos, nu-i
aøa?”

“O, da, este una dintre calitæflile lui definitorii. Am uitat cu totul de
lucrul æsta, cu tot balastul pe care îl simfleam øi în care credeam.” Dintr-o
datæ, ca øi când s-ar fi dat drumul unui baraj, gândurile pozitive mi-au
inundat mintea. “E foarte atent cu îmbræfliøærile lui afectuoase, o adeværatæ
plæcere sæ te afli în prezenfla lui. Zâmbetul lui e cuceritor, iar râsetele lui,
contagioase.”

Øi uite aøa mi-am dat drumul. Mæ simfleam ca slujitorii care øi-au
umplut cu apæ ulcioarele la nunta din Cana, aøteptând ca Isus sæ o
transforme în vin. Mi se pæruse imposibil, dar într-un timp relativ scurt,
gândurile mele, atinse de harul lui Dumnezeu, mi-au influenflat
sentimentele, iar dinæuntru a izbucnit iubirea autenticæ pentru copiii mei.
Øtiam cæ Dumnezeu fæcuse o minune cu mine. Ura fusese îndepærtatæ, iar
acum domnea iubirea. Slavæ Domnului! El a schimbat apa mea în cel mai
dulce must de struguri, care îmi transforma în mod plæcut gândurile,
sentimentele øi emofliile. Familia mea a observat øi a apreciat bucuria, dragostea
øi entuziasmul care porneau din mine,  dând farmec întregii noastre case.

În Isus, am aflat cæ-mi pot iubi fiul din nou. În Isus, fiul meu a aflat



19

cæ mæ putea ierta. Ce bucurie! Øtiam cæ Dumnezeu Îøi îndeplinise
promisiunea de a mæ elibera. În Hristos, mæ puteam împotrivi din nou
tendinflei mele fireøti, mergând în direcflia opusæ.

Privind înapoi la acea experienflæ, am început sæ înfleleg de ce nu am
fost niciodatæ deprimatæ înainte de a deveni o creøtinæ care încerca sæ
træiascæ dupæ principii autentice. Pe vremea cât am fost doar un creøtin cu
numele, care încerca sæ supraviefluiascæ, Satana m-a læsat în pace. Nu
eram nici o ameninflare din punctul lui de vedere. Dar când m-am hotærât
sæ fiu un urmaø al lui Hristos øi sæ træiesc ceea ce citeam în Cuvântul lui
Dumnezeu, am descoperit cæ Satana îmi stætea în cale, aøa cum se spune
øi în Scripturæ. “Cæci noi n-avem de luptat împotriva cærnii øi sângelui, ci
împotriva cæpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stæpânitorilor
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor ræutæflii care sunt în locurile
cereøti” (Efeseni 6:12).

Greøisem în educarea copiilor mei pentru cæ încercasem sæ-L ascult
pe Dumnezeu numai prin puterea voinflei øi rafliunii mele, færæ sæ am vreo
legæturæ sau putere de la Dumnezeu, care sæ mæ conducæ. Nu mi-am dat
seama cæ voinfla copilului meu nu era singura forflæ cæreia mæ opuneam.
Satana a putut foarte uøor sæ contracareze eforturile mele, determinându-l
pe copilul meu sæ nu asculte. Fæcând acest lucru, el atingea în mine acele
puncte sensibile care îmi stârneau emofliile negative øi mæ determinau sæ
fiu nervoasæ øi mereu în cæutare de greøeli.

Mulfli pærinfli care nu au avut niciodatæ o relaflie strânsæ cu Dumnezeu
le cer copiilor lor “sæ fie cuminfli” øi sæ se lupte cu Satana, deøi ei înøiøi nu
au o relaflie vitalæ cu Isus. Atunci, cum sæ poatæ copiii noøtri sæ se lupte cu
domnia øi puterile ræului, færæ Hristos? Pur øi simplu nu pot. Le cerem sæ
facæ imposibilul øi, în cazul în care nu reuøesc, le spunem cæ sunt ræzvrætifli
øi neascultætori. Ce nebunie e sæ-fli trimifli copiii singuri în lupta cu Satana,
neajutafli de Divinitate!

Acceptarea rolului de pærinte înseamnæ, în primul rând, acceptarea
lui Hristos. Înseamnæ a-L læsa pe El sæ mæ ia în stæpânire aøa cum sunt –
bunæ, rea sau urâtæ. Înseamnæ a-L læsa pe El sæ-Øi punæ în jurul Meu
braflele pline de iubire øi aducætoare de refacere. Înseamnæ a învæfla sæ te
încrezi în Dumnezeu øi sæ nu te mai sperii de schimbærile pe care s-ar
putea sæ fli le cearæ.

ACCEPTAREA ROLULUI DE  PÆRINTE
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Acceptarea rolului de pærinte înseamnæ a-mi face partea mea, pe
care Dumnezeu nu o poate face în locul meu. Partea mea e sæ-L caut pe El
øi sæ mæ supun voinflei Lui. Aceasta înseamnæ sæ-mi concentrez toate
energiile pentru a-L fline de mânæ. O, ce teamæ te cuprinde când acflionezi
contra propriilor gânduri, sentimente øi emoflii! Dar ce bucurie te cuprinde
când simfli transformarea miraculoasæ pe care Hristos o realizeazæ în tine!

Acceptarea rolului de pærinte înseamnæ sæ recunosc faptului cæ
metoda mea de educaflie nu funcflioneazæ øi sæ Îi cer lui Hristos sæ mæ
ajute sæ adopt o altæ perspectivæ, o altæ inimæ øi o altæ atitudine de care am
nevoie pentru a reuøi sæ-l fac pe copilul meu sæ coopereze øi sæ-L accepte
pe Hristos. Atât pærintele cât øi copilul au nevoie de Hristos pentru a se
schimba.

Acceptarea rolului de pærinte începe cu o dorinflæ sinceræ de a produce
o schimbare. Cu siguranflæ cæ avefli aceastæ dorinflæ, deoarece, altfel, nu afli
fi deschis aceastæ carte niciodatæ. Dorinfla mea e sæ væ ofer informaflii care
sæ væ ajute în mod real. Aø vrea sæ væ ofer imaginea de ansamblu  a ceea
ce înseamnæ a fi pærinte, dar sæ øi merg împreunæ cu voi la nivelul zero, în
planul confruntærilor de zi cu zi, unde problemele vieflii te pot face sæ
pierzi uøor din vedere flinta finalæ.

În aceastæ carte o sæ întâlnifli des referiri la voinflæ, deoarece nu putem
spera sæ cooperæm cu voinfla copilului, dacæ nu am învæflat sæ cooperæm
mai întâi cu voinfla noastræ.

Vefli gæsi în lucrarea de faflæ informaflii structurate, dar nu vefli gæsi
“o metodæ” de educare a copiilor. Fiecare copil este unic, øi “metoda”
care funcflioneazæ pentru unul s-ar putea sæ nu fie soluflia idealæ pentru un
altul. Dar dacæ învæflæm sæ depindem de Dumnezeu, ca sæ ne îndrume în
procesul educærii øi pregætirii copiilor noøtri, atunci vom reuøi cu siguranflæ.

În Hristos, eforturile noastre vor fi încununate de succes, indiferent
de greutatea situafliei în care ne aflæm. Dumnezeu doreøte sæ cerem ajutor
Cerului øi sæ-L ascultæm, sæ-L slujim mai presus de firea noastræ, de
senzafliile, emofliile øi gândurile noastre egoiste, care ne trag în direcflia
opusæ.

Harul Lui este de ajuns. Væ aøteaptæ! Haidefli cu mine sæ descoperim
un nou mod de a fi pærinte.
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CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU PÆRINfiII
SINGURI

Adesea se ridicæ întrebarea: “Aceste principii sunt valabile øi pentru
pærinflii singuri?”

Ræspunsul este un “da” øi un “nu” hotærât. Probabil cæ în cele mai
multe cazuri, cel mai potrivit ræspuns este “da”. Depinde. Depinde de
individ, la fel de mult cum depinde øi în familiile cu doi pærinfli. Soarta
copilului, pânæ la vârsta când e suficient de mare sæ lege o relaflie personalæ
cu Dumnezeu, depinde în mare parte de pærinte, care este sau nu este
dispus sæ-øi jertfeascæ eul, astfel încât copilul sæ poatæ fi ajutat sæ înfleleagæ
cum sæ vinæ la Dumnezeu. Dacæ pærintele singur doreøte aceastæ experienflæ
suficient de mult încât sæ o punæ în capul listei cu prioritæfli, atunci el sau
ea poate face o treabæ cel puflin la fel de bunæ, dacæ nu mai bunæ, decât în
multe cæmine cu doi pærinfli. Aceasta nu înseamnæ cæ pærintele singur are
în faflæ o misiune uøoaræ. Færæ îndoialæ, e mult mai greu pentru un pærinte
singur sæ-øi facæ partea faflæ de Dumnezeu, deoarece nu are nici un ajutor,
nu poate lua un “concediu de odihnæ”.

Pentru a compensa dezavantajul de a fi singuri, Dumnezeu væ face o
promisiune deosebitæ. El promite sæ fie Tatæ pentru cei færæ tatæ (vezi
Psalmi 68:5). Isus este dispus sæ îndeplineascæ rolul partenerului lipsæ,
fie cæ e vorba de sofl sau de soflie. Dacæ væ folosifli de acest dar, nu avefli
cum sæ pierdefli. Va trebui sæ fifli tari øi dispuøi sæ væ læsafli conduøi de
Dumnezeu clipæ de clipæ, iar dovezile grijii Sale væ vor umple de bucurie
øi pace. Ca sæ fifli conduøi de Dumnezeu, trebuie sæ renunflafli la
independenflæ, lucru care væ va ajuta sæ reuøifli în lucrurile veønice. Bucuria
va compensa greutatea. El poate fi mai aproape de voi decât a fost de
ucenicii Sæi aici pe pæmânt. Dumnezeu îøi oferæ toværæøia Sa.

E posibil ca în decursul vieflii sæ fi existat oameni care au profitat de
voi, v-au rænit sau v-au fost infideli. Dumnezeu va fi fidel, credincios øi
întotdeauna væ va purta de grijæ. Petrecefli timp cu El øi fifli receptivi la
chemærile Sale. Astfel, vefli învæfla sæ væ încredefli în El mai mult decât în
oricine altcineva, deoarece El este demn de încredere.

Provocarea cu care væ confruntafli voi, pærinflii singuri, este timpul –
timpul pentru a lega o relaflie cu El – lucru care pare o adeværatæ realizare
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în tumultul de activitæfli de la serviciu, de interminabilele obligaflii de acasæ
øi de nevoile copiilor voøtri. Totuøi, nimic din ceea ce vefli face nu va avea
rezultate mai bune în cæminul vostru, decât programarea în aøa fel a
timpului, încât sæ reuøifli sæ væ predafli lui Dumnezeu propria persoanæ øi,
ca urmare, øi pe copiii voøtri.

Faptul cæ avefli mai multe responsabilitæfli înseamnæ cæ trebuie sæ fifli
foarte organizafli, un subiect de care ne vom ocupa ceva mai târziu.
Înseamnæ cæ prioritatea voastræ trebuie sæ fie aceastæ experienflæ cu
Dumnezeu, iar celelalte lucruri trebuie sacrificate. Am descoperit cæ,
indiferent cât de ocupatæ aø fi, dacæ vreau cu adeværat sæ fac un lucru,
atunci voi gæsi øi timp pentru el.
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Capitolul 2

PRINCIPIUL MARIEI
“Maria a zis: ’Iatæ, roaba Domnului; facæ-mi-se dupæ cuvintele tale!’”

(Luca 1:38)

Logoditæ! Acest cuvânt îngloba visul romantic al fiecærei fete din
sat øi, færæ îndoialæ, Maria avea aceleaøi emoflii tulburætoare ca orice viitoare
mireasæ, a cærei dragoste s-a materializat într-un angajament din partea
lui, cu privire la viitorul lor împreunæ. Iosif, iubitul ei Iosif! Gândul la el
îi fæcea inima sæ stea în loc pentru o clipæ, iar din adâncurile fiinflei ei se
reværsa un asemenea potop de dragoste, încât de-abia putea sæ o încapæ. A
început sæ viseze la casa ei øi la faptul de a fi soflia de care avea nevoie
Iosif. Prietenele ei o tachinau în joacæ, având o micæ urmæ de invidie, øi
întreaga familie de-abia aøtepta særbætoarea.

Logoditæ în mod oficial, Maria a læsat în urmæ tinereflea, chiar dacæ
nu fusese luatæ încæ în cæsætorie. Ea avea un alt statut în comunitatea ei,
care încuraja øi sprijinea asemenea legæturi, ca o modalitate de a asigura
viitorul tinerei perechi. Odatæ fæcutæ publicæ, o logodnæ avea statutul unei
legæturi oficiale øi putea fi ruptæ doar printr-un act de divorfl. Acest lucru
se întâmpla foarte rar, dar când se întâmpla, aproape întotdeauna se iscau
scandaluri. În general, divorflul avea loc atunci când o fatæ, consideratæ de
altfel la locul ei, ræmânea însærcinatæ. Urmau apoi învinuiri pline de furie,
rostite de logodnic la adresa bietei femei, dar øi la adresa familiei øi chiar
a prietenilor ei – în timp ce acela care o sedusese dispærea, de cele mai
multe ori, din viafla respectivei femei. De obicei, ea trebuia sæ plece din
sat, pentru ca ulterior sæ aparæ zvonuri cæ se dusese sæ locuiascæ la niøte
rude îndepærtate, unde se mæritase cu un bærbat din clasa cea mai de jos a
societæflii, pe care nu-l deranjase deloc sæ intre în proprietatea unor “bunuri”
deja folosite. Maria se îngrozea numai când se gândea la aceste lucruri.
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Era coømarul fiecærei fete sæ ajungæ sæ fie repudiatæ în acest fel. Desigur,
Maria nu avea asemenea temeri, deoarece nu fusese cu nici un bærbat.
Puritatea ei era incontestabilæ.

Ea însæ nu øtia cæ viafla ei era pe punctul de a se schimba radical, cæ
un înger al lui Dumnezeu va veni la ea cu vestea øocantæ cæ Dumnezeu o
alesese sæ fie mama lui Mesia, Salvatorul øi Împæratul lui Israel. Fiecare
femeie care se næøtea în linia genealogicæ a lui Avraam îøi dorea acest
destin, dar cât de pufline (poate chiar nici una) s-au gândit la complicafliile
care vor apærea, mai degrabæ decât la renumele de care vor avea parte! În
timp ce îngerul ceresc stætea în fafla ei, Maria e posibil sæ se fi gândit la
aceste probleme. Dar chiar øi aøa, ele s-au risipit în fafla viziunii primite
cu privire la voia lui Dumnezeu. Pare evident faptul cæ Maria cultivase
obiceiul de a-øi supune propriile dorinfle în fafla voinflei descoperite a lui
Dumnezeu. Nu e de mirare cæ Iosif s-a îndrægostit de ea!

Justificat nedumeritæ, Maria l-a întrebat pe înger despre aparenta
imposibilitate ca ea sæ zæmisleascæ. Copilul va fi rodul unei uniri viitoare
între ea øi Iosif? Îngerul îi explicæ ræbdætor cæ acest Copil va apærea printr-o
intervenflie divinæ øi astfel se va numi Fiul lui Dumnezeu.

Maria e øocatæ. Noi cum am fi reacflionat? Probabil cu neîncredere,
cu râs sau chiar cu îndoialæ. Dar reacflia Mariei a fost aceea de acceptare.
“Maria a zis: ’Iatæ, roaba Domnului; facæ-mi-se dupæ cuvintele tale!’”
(Luca 1:38). Nu a existat nici o ezitare, nici un gând cu privire la ce vor
crede ceilalfli. Urma sæ fie însærcinatæ øi necæsætoritæ.

Maria dorea sæ fie condusæ în totalitate de Dumnezeu øi, totuøi, a
reacflionat omeneøte. Pentru a se încuraja în credinfla ei, ea a plecat imediat
la Elisabeta, sæ verifice, pe cât posibil, ce îi spusese îngerul, cum cæ øi
veriøoara ei ræmæsese în mod miraculos însærcinatæ. Stând cu Elisabeta
pânæ dupæ naøterea lui Ioan, Maria s-a întors în satul ei natal øi la iubitul
ei Iosif, dupæ o absenflæ de trei sau patru luni. Bineînfleles cæ a trebuit sæ-i
explice logodnicului ei cæ era însærcinatæ, cæ nu-i fusese infidelæ øi cæ era
încæ virginæ, cæ un înger venise sæ-i spunæ cæ urma sæ fie mama Celui
promis, Mesia. Sinceræ sæ fiu, mai degrabæ aø fi încercat sæ vând castravefli
unui grædinar!

 Sunt siguræ cæ Iosif a ascultat-o, dar totul pærea prea exagerat. Maria,
Maria lui, plecase undeva departe øi ræmæsese însærcinatæ. Nu înflelegea
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de ce, dar aøa rænit cum era, a luat decizia de a rupe logodna cât mai
discret posibil. Iosif era un om de caracter øi principial. Dumnezeu l-a respectat
pe acest om atât de corect øi i-a trimis un mesaj, spunându-i sæ nu se teamæ sæ
o ia pe Maria de soflie, deoarece ceea ce îi povestise ea era adeværat.

Iosif trebuia sæ aleagæ. Dacæ L-ar asculta pe Dumnezeu, mulfli ar
crede cæ acel Copil era al lui; reputaflia lui ar fi avut de suferit. Totuøi, a
mers mai departe cu planurile lui de a se cæsætori øi, fæcând acest lucru, a
demonstrat cæ era demn sæ devinæ tatæl pæmântesc al lui Isus. El øi Maria
au înfleles ceva ce puflini dintre noi înflelegem astæzi în relafliile noastre cu
Dumnezeu. Copilul Elisabetei a vorbit despre acest lucru câfliva ani mai
târziu, când a ajuns sæ fie cunoscut ca Ioan Botezætorul: “Trebuie ca El sæ
creascæ, iar eu sæ mæ micøorez” (Ioan 3:30).

E un privilegiu acela de a-L urma pe Dumnezeu øi, în acelaøi timp,
sæ fim înfleleøi øi de cei din jur. Chiar dacæ noi facem ce trebuie, alflii ne
pot înflelege greøit. Totuøi, Dumnezeu ne conduce øi în aceste condiflii. Ne
vom læsa noi, asemenea lui Iosif øi Maria, conduøi de Dumnezeu, dându-ne
seama care este voia Sa?

A fi un pærinte adeværat înseamnæ mai mult decât a le satisface nevoile
copiilor noøtri, mai mult decât a-i iubi. A fi pærinte adeværat înseamnæ a-i
creøte în aøa fel, încât sæ ajungæ asemenea lui Isus. Øi pentru a reuøi lucrul
acesta, trebuie sæ avem atitudinea Mariei: “Doamne, voi face tot ce-mi
vei spune”. Aceastæ atitudine presupune din partea noastræ capacitatea de
a învæfla sæ recunoaøtem vocea lui Dumnezeu adresându-se inimii noastre.
Presupune dorinfla cultivatæ de a ne ruga øi de a aøtepta ræspunsuri din
partea lui Dumnezeu. De asemenea, presupune înflelegerea experienflei la
care se referea Ioan Botezætorul, când eul trebuie dat la o parte, pentru ca
Hristos sæ poatæ stræluci din ce în ce mai mult prin faptele øi cuvintele
noastre. Trebuie ca aceastæ experienflæ sæ o avem fiecare dintre noi. Nu e
ceva ce poate fi împrumutat de la unul la altul. Din acest motiv, aceastæ
carte nu e un manual tipic de educaflie. Tipul de educaflie pe care îl
promovez în aceastæ carte nu e atât de mult un concept, cât e mai degrabæ
o experienflæ cu Isus – sæ-L laøi pe El sæ conducæ, iar tu numai cæ colaborezi
cu El. În acest fel Maria a devenit o unealtæ în mâna lui Dumnezeu pentru
creøterea lui Isus. Ea a fost un pærinte adeværat, deoarece a ales sæ fie doar
un instrument în mâna lui Dumnezeu, pentru a face voia Sa.

PRINCIPIUL MARIEI



26

EDUCAfiIE PENTRU PÆRINfiI

Cum pot fi toate acestea puse în practicæ, în viafla de zi cu zi? Haidefli
sæ vedem!

Dupæ ce eu øi Jim ne-am cæsætorit, ne-am cumpærat imediat o casæ,
pe care de-abia ne-am putut-o permite. Dar dupæ câfliva ani, ne-am mutat
într-o casæ mai frumoasæ. Pentru un numær de ani, eu am lucrat ca asistentæ
la un centru de dializæ. Aveam 28 de ani øi eram însærcinatæ cu primul
nostru copil. Viafla era minunatæ.

Am fost de-a dreptul încântafli øi mândri când s-a næscut Matthew.
Eram foarte neræbdætoare sæ mæ întorc la serviciu, dupæ øase sæptæmâni de
concediu de maternitate. Am ales o bonæ foarte de treabæ pentru copilul
meu. Eu øi Jim tocmai devenisem creøtini, punându-ne toatæ încrederea
în Biblie. Øi acum îmi aduc aminte ocazia în care am citit din Psalmi 32:8,
“…te voi învæfla, øi-fli voi aræta calea pe care trebuie s-o urmezi…” Textul
pærea sæ aibæ un mesaj foarte personal, intim chiar, dar noi nu am înfleles
ce însemna din punct de vedere practic.

“Doamne”, m-am rugat eu într-o dimineaflæ în drum spre serviciu,
“sunt atât de mulflumitæ de locul de muncæ pe care îl am. De ce? Pæi pot
vorbi cu pacienflii despre probleme spirituale øi tot ce îi preocupæ referitor
la moarte. Dacæ Tu îmi deschizi ocazii, eu le pot împærtæøi pacienflilor mei
tot ceea ce aflu din Biblie. Sunt aøa de fericitæ! M-ai ajutat chiar sæ gæsesc
cea mai bunæ bonæ posibilæ, soflia unui profesor la o øcoalæ a bisericii.
Matthew va fi foarte bine îngrijit, ea îl va învæfla principiile creøtine øi
chiar se va ruga cu el.”

Apoi mi-a venit un alt gând – un gând atât de nou øi de straniu, încât
am øtiut cæ Dumnezeu mi-l trimisese în timpul meditafliei mele: “Matthew
va adopta viziunea ei cu privire la creøtinism sau viziunea voastræ?”

“Pæi, a ei, bineînfleles. Dar ea a crescut într-o familie de creøtini øi Te
cunoaøte mai bine decât mine, care sunt convertitæ nu demult. De unde
øtiu? Pentru cæ tot ea m-a învæflat øi pe mine. Cu siguranflæ, asta e voia Ta,
Doamne. Sau nu?”

Nici mæcar nu-mi aduc aminte dacæ I-am cerut sau nu pærerea lui
Dumnezeu cu privire la planurile noastre. Pânæ în acel moment, totul
mersese atât de bine, încât nu pærea sæ existe vreun motiv de a pune la
îndoialæ dacæ era sau nu o soluflie binecuvântatæ de Dumnezeu. Nu væ
pot descrie sentimentul de nesiguranflæ care, dintr-o datæ, a pus
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stæpânire pe sufletul meu. Dar Dumnezeu voia sæ mæ mai lase sæ mæ
gândesc.

“Chiar vrei ca ea sæ întipæreascæ în copilul vostru principiile ei
personale?” a întrebat Domnul.

“Da, adicæ nu. Stai puflin. Ba da, vreau.” Mæ luptam sæ mæ liniøtesc
pe mine însæmi. De undeva din profunzimea inimii mele, ieøeau la ivealæ
niøte dorinfle pe care nici mæcar nu øtiam cæ le am. Dorinfla de a-mi
revendica rolul øi poziflia de mamæ se afla în capul listei. “Nu” m-am
decis eu. “Nu vreau! Vreau ca el sæ adopte viziunea mea øi a lui Jim. O,
Doamne, acum nu mai øtiu ce sæ cred!”

“Pe Isus L-a crescut Maria sau vreo altæ persoanæ?”
“Maria. Asta înseamnæ cæ educaflia lui Matthew e responsabilitatea

mea, Doamne?” Eram foarte fræmântatæ. Care dintre gândurile care îmi
veneau erau de la Dumnezeu? Oare veneau øi de la Satana? De unde puteam
sæ-mi dau seama? Simfleam cæ Dumnezeu mæ chemase sæ fiu mamæ, nu o
asistentæ la un centru de dializæ.

În general, suntem învæluifli de confuzie atunci când voinfla lui
Dumnezeu intræ în contradicflie cu planurile øi dorinflele noastre. Uneori,
aceastæ situaflie ne face sæ ne punem o întrebare crucialæ: “Cum pot cunoaøte
voia lui Dumnezeu?” Øi ræspunsul pe care îl dæm va avea implicaflii
profunde asupra viitorului nostru. Dacæ ne punem aceastæ întrebare,
cæutându-L sincer pe Dumnezeu, ne aflæm în fafla porflilor de intrare în
ceruri, suficient de aproape pentru a særi dincolo øi a primi înflelepciunea
Împæratului împæraflilor, care ne dæ toatæ puterea. Dar dacæ ne punem
aceastæ întrebare având îndoieli, ne punem singuri în situaflia în care cerul
nu ne poate veni în ajutor.

Opoziflia dintre planurile mele øi planurile lui Dumnezeu îmi va afecta
atât de mult emofliile øi gândurile, încât rafliunea mea se va transforma în
ceva de genui unul animal cu douæ capete, care încearcæ sæ meargæ în
direcflii opuse, în acelaøi timp. Mi-a venit în minte problema financiaræ.
Acesta era principalul motiv pentru care nu-mi puteam permite sæ ræmân
acasæ. Totuøi, era foarte important øi faptul de a fi mamæ øi a-mi creøte
copilul. Aceastæ nouæ idee, pur øi simplu, nu se prea potrivea cu planurile
noastre.

PRINCIPIUL MARIEI
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Urmætoarele øase luni, eu øi Jim am avut discuflii interminabile pe
aceastæ temæ, ne-am rugat arzætor pe acest subiect, am cercetat Biblia,
ne-am sfætuit cu alflii øi, în cele din urmæ, am luat temuta decizie de a sta
acasæ øi a fi mama pe care o dorea Dumnezeu. Sub nici o formæ nu ne
permiteam sæ træim færæ salariul meu de asistentæ, dar am considerat cæ
Dumnezeu mæ cheamæ sæ ræmân acasæ øi ne-am decis cæ, cel puflin, vom
încerca. Am luat o decizie prin credinflæ. Pærea imposibil, totuøi noi am
considerat cæ, dacæ Isus dorea ca noi sæ facem lucrul acesta, toatæ
înflelepciunea noastræ era o nebunie în comparaflie cu înflelepciunea Lui,
aøa cæ am ales sæ ne încredem în El.

Pe atunci, nu înflelegeam “Principiul Mariei” aøa ca azi, dar îl puneam
în practicæ aøa cum ne pricepeam mai bine. “…Facæ-mi-se dupæ cuvintele
tale!” (Luca 1:38). Încæ nu înflelegeam cum avea sæ lucreze Dumnezeu în
inima mea. Marea mea pasiune pentru munca de asistentæ s-a diminuat,
în timp ce dorinfla arzætoare de a fi acasæ øi a-mi creøte copilul s-a mærit.
Încæ nu pot înflelege cum reuøeøte Dumnezeu sæ producæ aceste schimbæri.
Cred cæ uneori intræm singuri în încurcæturi din cauzæ cæ încercæm sæ
explicæm ce face Dumnezeu, folosind termeni teologici sofisticafli, pe care
mintea noastræ limitatæ îi poate înflelege. În definitiv, cæile Sale sunt
“nepætrunse” (Romani 11:33). Aøadar, øi în cazul meu, a fost o lucrare
interioaræ øi tainicæ, pentru care Îi sunt foarte recunoscætoare, deøi nu o
pot explica în întregime.

Dumnezeu m-a chemat sæ stau acasæ øi sæ-i imprim lui Matthew
convingerile øi experienflele noastre religioase. Am crezut cæ o sæ fie floare
la ureche. Mi se pærea simplu sæ ai grijæ de un copil mic. Vai, cât de mult
m-am înøelat! Dacæ am putea vorbi cu Maria, cred cæ øi ea ne-ar spune
acelaøi lucru în ceea ce priveøte creøterea lui Isus. Ca pærinfli, învæflæm
meseria din mers. Cu siguranflæ cæ øi ea s-a confruntat cu tristefli, dileme øi
nesiguranflæ, în timpul cât øi-a crescut copilul.

În fiecare dimineaflæ, îmi luam la revedere de la Jim, care pleca la
serviciu, dupæ care mergeam sæ mæ joc puflin cu drægælaøul de Matthew.
Bineînfleles cæ era încântat sæ mæ aibæ prin apropiere, dar am avut probleme
încæ din prima zi. În timp ce încercam sæ-mi termin treaba prin casæ, l-am
læsat pe Matthew singur în sufragerie. Dar a început sæ plângæ. “Lasæ cæ
în curând vine ora mesei, dupæ care îl pun la culcare”, am încercat eu sæ
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mæ încurajez singuræ, în timp ce mæ græbeam sæ-l liniøtesc. Doar cæ
Matthew luase decizia de a nu mearge încæ la culcare.

“Am crezut cæ bebeluøii dorm mult. Poate cæ trebuie sæ fie mai
obosit.” Aøa cæ l-am læsat treaz øi m-am jucat cu el. Atunci nu-mi dædeam
seama cæ puneam bazele unui tipar de comportament de care ne-am stræduit
ani de-a rândul sæ-l dezvæflæm. Curând mi-am dat seama cæ Matthew voia
sæ fie cu mine tot timpul, indiferent unde aø fi mers. Am fæcut greøeala
sæ-i dau ceea ce ceruse, în parte din cauzæ cæ mæ simfleam vinovatæ cæ-l
pæræsisem în lunile în care m-am luptat sæ iau o decizie. Cealaltæ problemæ
era Jim. În inima mea, øtiam cæ ar fi trebuit sæ-l las pe Matthew sæ mai
plângæ noaptea, dar Jim nu putea suporta plânsul interminabil al lui
Matthew, nici mæcar pentru 15 minute. Aøa cæ mæ duceam la copil imediat
ce începea sæ plângæ. Eram prinsæ la mijloc între nevoile soflului meu øi
cele ale copilului meu. Sincer, nu øtiam ce sæ fac.

Sæptæmâni øi luni de-a rândul a fost tot aøa. Începuse sæ-mi displacæ
faptul de a nu avea timp pentru mine, deoarece încercam permanent sæ
am grijæ de acest copil care, credeam eu, se purta ræu doar pentru a mæ
forfla sæ fac ceea ce dorea el. Curând, m-am surprins nutrind dorinfla de a
mæ întoarce la centrul de dializæ. Puflin mi-am dat eu seama atunci cæ
asemenea lupte erau iminente, dacæ doream sæ adopt Principiul Mariei.

Sarcina de pærinte nu mi se pærea a fi atât de plæcutæ øi de aducætoare
de împliniri, cum voise Dumnezeu sæ fie. Da, El intenflionase ca faptul de
a fi pærinte sæ fie un lucru frumos, însæ majoritatea dintre noi nu consideræm
cæ e aøa, deoarece nu înflelegem raportul dintre noi øi Dumnezeu. Eu
încercam sæ fac tot ceea ce spusese Dumnezeu în Cuvântul Sæu referitor
la creøterea copiilor, rugându-L sæ-mi binecuvânteze eforturile. Singura
problemæ era cæ fæceam acest lucru de una singuræ, independentæ de
Hristos. Isus trebuia sæ Se afle la conducere, dar eu nu voiam sæ-I cedez
locul. Eram extrem de frustratæ; nu I-am cerut ajutor lui Dumnezeu pentru cæ
pur øi simplu nu credeam cæ am nevoie. Creøterea copilului era sarcina mea.

A-i face pe plac copilului, aøa cum am fæcut eu cu fiecare capriciu al
lui Matthew, e o greøealæ enormæ, care væ va produce multæ durere în
prezent øi în viitor. Problema e cæ cei mici au primit aceeaøi moøtenire pe
care am primit-o øi noi, ca pæcætoøi. Firea cu care ne naøtem vrea ca totul
sæ se facæ dupæ cum doreøte ea, øi o vrea cât mai repede! Inima omeneascæ

PRINCIPIUL MARIEI
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nepredatæ nu va fi niciodatæ mulflumitæ. Indiferent câte concesii vefli face
în ceea ce priveøte dorinflele copilului vostru, el nu va fi niciodatæ fericit,
ci va dori sæ væ domine øi mai mult øi va fi øi mai capricios. Aøadar, cel
mai frumos lucru pe care îl putefli face pentru copilul vostru este sæ-l
învæflafli, din fragedæ pruncie, sæ aibæ autocontrol øi sæ lupte contra
pretenfliilor unei naturi pæcætoase, fiind supus pærintelui øi lui Dumnezeu.
Înseamnæ sæ-i dafli ceea ce e bun pentru el, în loc sæ-i oferifli ce vrea øi
cere. Înseamnæ perseverenflæ, regularitate øi influenfla Duhului Sfânt.
Înseamnæ a-L læsa pe Dumnezeu sæ deflinæ controlul.

Înainte de a continua, aø vrea sæ pun lucrurile puflin în echilibru. Nu
e bine sæ-i oferi copilului întotdeauna ceea ce vrea, dar nu e bine nici sæ-l
refuzi întotdeauna. E la fel ca în umblarea noastræ cu Dumnezeu. Pe drumul
educærii copiilor existæ øanfluri øi de o parte, øi de alta – existæ pericolul de
a exagera fæcând prea mult sau de a exagera fæcând prea puflin. Lui Satana
nu-i pasæ în care øanfl cædem, atâta vreme cât cædem într-o extremæ sau
alta. Dumnezeu doreøte sæ pæstræm un echilibru. Uneori copiii mici sunt
agitafli øi trebuie legænafli øi flinufli în brafle. Alteori, nu aceasta e soluflia.
Dacæ tot Îl læsæm pe Dumnezeu sæ fie pilotul, atunci sæ-L øi consultæm øi
sæ ne bazæm pe înflelepciunea Sa, pentru a ne spune ce sæ facem.

Greutæflile întâlnite pe parcursul educærii copiilor dupæ caracterul lui
Dumnezeu sunt forfla motivatoare pentru a ne întoarce spre EL, a cæuta la
El ræspunsurile øi a avea experienfle cu un Dumnezeu personal, care ne
cælæuzeøte paøii. Aceste schimbæri sunt însoflite de dificultæfli øi încercæri.
Nu toatæ lumea va fi de acord cu modul nostru de a acfliona. Avem cu toflii
nevoie de curaj øi independenflæ, pentru a-L urma pe Hristos, aøa cum a
fæcut-o Maria. Când ne decidem sæ ascultæm de Dumnezeu mai degrabæ
decât de oameni, apar câteva probleme.

În Efeseni 6:1 am citit: “Copii, ascultafli în Domnul de pærinflii voøtri,
cæci este drept”, øi am considerat cæ ar trebui sæ-l învæfl pe copilul meu sæ
mæ asculte încæ dinainte ca el sæ poatæ gândi. Aøadar, cu un vârf de ac de
înflelepciune, am încercat øi iar am încercat sæ-l fac pe Matthew sæ se
culce, sæ nu plângæ… øi uneori a mers, dar de obicei nu am reuøit. Cine
câøtiga? Matthew. Eu ascultam de copilul meu. Nu Dumnezeu era la
conducere, ci eu. Dar slavæ Domnului, Hristos a putut sæ mæ îndrume øi sæ
mæ ajute sæ renunfl la concepfliile mele greøite.
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“Sally, ai nevoie sæ citeøti cu mai multæ atenflie textul din Efeseni
6:1. Scapi din vedere un lucru.”

“Doamne, acolo scrie ’Copii, ascultafli în Domnul de pærinflii voøtri’”.
Vai, de câte ori am citit acest text, nu am dat niciodatæ atenflie celor douæ
cuvinte: “în Domnul”! Dar ce înseamnæ “în Domnul”?

“Înseamnæ sæ fii ca Maria. Viafla Mariei nu era condusæ de propria
ei voinflæ; ea a fost dispusæ sæ facæ orice I-aø fi cerut Eu, indiferent cæ era
vorba de ceva plæcut sau nu. ’În Domnul’ înseamnæ cæ eu sunt Pilotul
care îfli dæ instrucfliuni – altfel spus, copilotul care îfli spune ce sæ faci mai
departe. Înseamnæ sæ asculfli øi sæ te supui Duhului Sfânt.”

Eu nu fusesem “în Domnul”. Încercam sæ conduc eu totul, sæ iau
toate deciziile. Nu Îi ceream ajutor lui Dumnezeu øi nu cæutam sæ fac voia
Sa. Mæ ghidam dupæ cum gândeam eu. A fi pærinte “în Domnul” nu e un
lucru care vine de la sine, ci e nevoie ca noi sæ începem sæ ne pierdem
încrederea în propria judecatæ øi sæ cæutæm cu neræbdare sæ aflæm cum ne
ghideazæ Isus.

Iatæ cum trebuie început! Indiferent cât de siguri suntefli cu privire la
ce trebuie fæcut, cæutafli sincer sæ aflafli ce doreøte Dumnezeu sæ facefli de
fiecare datæ când væ apropiafli de copilul vostru. Dumnezeu este lângæ
voi, gata sæ væ ajute. Aøa cæ cerefli-I ajutorul! Spunefli: “Doamne, Tu ce ai
face în locul meu, dacæ ai fi în aceastæ situaflie? Cum pot sæ pun inima
copilului meu în palmele Tale, astfel încât Duhul Tæu Sfânt sæ facæ din el
sau ea un copil ascultætor øi asemenea lui Isus”?

Nu repetafli greøelile mele. Doar dupæ multæ vreme am început
sæ înfleleg de ce dædusem greø în acei primi ani, în ciuda bunelor mele
intenflii. Am eøuat deoarece am crezut cæ misiunea mea e aceea de a-l
transforma pe copil, în loc sæ-L las pe Dumnezeu sæ mæ foloseascæ, øi
sæ mæ facæ sæ-mi aduc copilul la El, ca El sæ-L transforme. Vedefli voi,
când stæteam cu Matthew ore întregi încercând sæ-l adorm, iar el, în
cele din urmæ, ceda øi adormea din cauza oboselii, nu eu câøtigam, ci
el. Nu el mæ asculta pe mine, ci eu îl ascultam pe el! Ce descoperire
am fæcut, atunci când mi-am dat seama cæ Dumnezeu nu voise
niciodatæ, ca eu, de una singuræ, sæ încerc sæ-l fac pe copilul meu sæ
asculte. Færæ El, nu puteam face niciodatæ acest lucru. Din acest motiv
am eøuat – încercam sæ-mi cresc copilul færæ sæ mæ bazez pe Dumnezeu.

PRINCIPIUL MARIEI
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Dacæ øi voi avefli dificultæfli în educarea copiilor, înseamnæ cæ acestea
se datoreazæ aceleiaøi cauze.

Dacæ ne obiønuim sæ fim asemenea Mariei øi sæ spunem:
“…facæ-mi-se dupæ cuvintele tale” (Luca 1:38), vom fi scutifli, în cele din
urmæ, de multe dureri de cap. Dacæ îndræznim sæ pæøim prin credinflæ,
încep sæ ni se întâmple lucruri uimitoare. În mod uimitor, afacerea lui Jim
a prosperat foarte mult øi, curând, veniturile noastre au ajuns sæ depæøeascæ
salariul pe care l-aø fi primit eu. Luând decizia de a ræmâne acasæ øi a-mi
creøte copilul, am fost nevoitæ sæ învæfl lucruri noi øi sæ-mi stabilesc noi
prioritæfli, lucru care a generat noi lupte øi probleme, dar øi binecuvântæri,
în final. Privind în urmæ la rezultate, sunt foarte fericitæ cæ am ales sæ
ræmân acasæ. Într-adevær, Dumnezeu øtie cel mai bine!

Cu ochii minflii, væd acum durerea pe care am fi resimflit-o dacæ am
fi ræmas pe vechea noastræ cærare. Copiii noøtri ar fi fost egoiøti,
nerezonabili øi preocupafli de lucruri lumeøti, asemenea atâtor tineri. Inimile
noastre ar fi fost pline de dorinfla de a ne satisface numai nevoile noastre,
necunoscându-L pe Dumnezeu în mod personal øi practicând o religie a
eului – o religie lipsitæ de putere. Dacæ nu L-am fi urmat pe Dumnezeu,
probabil cæ acum ne-am fi întrebat de ce Dumnezeu ne-a condus pe calea
durerii, deøi noi înøine am fi fost cei care am ales aceastæ cale.

Poate cæ øi voi suntefli acum în aceeaøi situaflie în care ne aflam noi
atunci, dându-væ seama cæ Dumnezeu v-a adus la un punct de ræscruce în
viaflæ. Frica øi incertitudinea væ flin captivi, împiedicându-væ sæ luafli o
decizie? Duhul Sfânt vorbeøte inimii voastre? Nu amânafli momentul
deciziei, deoarece lipsa dorinflei de schimbare înseamnæ cæ afli ales sæ
mergefli înainte, mânafli de curentul lumesc.

Trebuie sæ fiu sinceræ cu voi. “Principiul Mariei” poate genera
confuzie øi durere, în timp ce învæflæm øi încercæm noile cæi. Nu e
întotdeauna plæcut, dar pe termen lung, se dovedeøte a fi benefic pentru
noi øi pentru copiii noøtri. Din ce în ce mai mult, pe mæsuræ ce anii trec,
am væzut importanfla rolului de mamæ øi privilegiul preflios pe care îl aveam
de a-i forma pe copiii mei, asemenea lui Isus.

Credefli cæ Maria nu a avut parte de confuzie øi supæræri în timpul
educærii lui Isus? Bineînfleles cæ a avut. Ca mine øi ca tine, øi ea s-a stræduit
sæ facæ ce trebuia øi nu întotdeauna a luat deciziile cele mai înflelepte. A
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ajuns chiar sæ-L piardæ pe Fiul ei øi sæ plece acasæ færæ El. Ca pærinfli,
niciodatæ nu vom fi perfecfli, indiferent cât ne-am strædui. Dar când, în
ciuda imperfecfliunilor noastre, ne stræduim sæ facem voia lui Dumnezeu,
putem avea încrederea cæ El le va da har copiilor noøtri sæ nu ia în seamæ
greøelile pe care le facem. Øi acelaøi har minunat va compensa lipsa noastræ
de deprinderi parentale. Dumnezeu ne-a încredinflat aceøti copii spre a fi
comoara noastræ de mare prefl. Aøadar, suntem colaboratori cu Dumnezeu
în creøterea lor. El nu ne va cere niciodatæ ceva pentru care sæ nu ne dea øi
puterea, øi capacitatea aferentæ.

“Principiul Mariei” se gæseøte exprimat øi în Fapte 9:6, “…Doamne,
ce vrei sæ fac?...” Dumnezeu vrea sæ ne îndrume, nu numai în ceea ce
priveøte clædirea caracterului, ci øi în tot ceea ce spunem, facem øi simflim.
În toate domeniile în care credeam cæ mæ descurc øi singuræ, a trebuit sæ
învæfl sæ spun: “Doamne, chiar dacæ nu simt nevoia unei îndrumæri speciale
în aceastæ situaflie, vreau sæ fac voia Ta, nu a mea.” Dumnezeu vrea sæ
avem o relaflie foarte strânsæ cu El, pentru a ne putea îndruma. Øi dacæ
ascultæm, vom descoperi cæ El are mesaje speciale pentru cei care aud
vocea Sa. “…Tofli vor fi învæflafli de Dumnezeu…” (Ioan 6:45).

Un pærinte adeværat e acel pærinte care îøi învaflæ copilul sæ fie
asemenea lui Isus. Scopul nostru, al pærinflilor, e similar cu cel al bobului
de grâu despre care se vorbeøte în Biblie. Micufla sæmânflæ de grâu cade pe
pæmânt øi aparent moare øi e îngropatæ, dar prin acest lucru ea aduce viaflæ
– de o sutæ de ori mai multæ viaflæ decât dacæ ar fi ræmas numai ea. Pærinflii
trebuie sæ aleagæ sæ moaræ faflæ de ei înøiøi øi sæ învefle sæ træiascæ pentru
Dumnezeu. Apoi, seva datæ de Dumnezeu începe sæ curgæ în primul rând
prin rædæcinile pærinflilor øi, prin ei, în copii. Bobul de grâu îøi foloseøte
toatæ energia pentru a aduna substanflele nutritive din sol, cu scopul de a
le da urmætoarei generaflii, adicæ altor boabe. La fel e øi cu pærinflii.

“Ræmânefli în Mine, øi Eu voi ræmâne în voi. Dupæ cum mlædifla nu
poate aduce roadæ de la sine, dacæ nu ræmâne în viflæ, tot aøa, nici voi nu
putefli aduce roadæ, dacæ nu ræmânefli în Mine” (Ioan 15:4). Trebuie sæ
træim în Isus în mod continuu. “Eu sunt vifla, voi suntefli mlædiflele. Cine
ræmâne în Mine, øi în cine ræmân Eu, aduce multæ roadæ; cæci, despærflifli
de Mine, nu putefli face nimic” (vers. 5).

PRINCIPIUL MARIEI



34

EDUCAfiIE PENTRU PÆRINfiI

Roadele reprezintæ caracterul nostru, dar, în acelaøi timp, øi copiii
noøtri. Avem nevoie de o legæturæ specialæ cu Hristos pentru ca seva primitæ
de la El sæ circule prin noi spre copiii noøtri. Putem oferi generafliei
urmætoare numai acele lucruri pe care le-am obflinut øi le-am avut la rândul
nostru. Prin noi, Dumnezeu poate turna peste copiii noøtri torente vii de
iubire øi înflelepciune divinæ. Dacæ vom primi înflelepciunea Sa, El ne va
face în stare sæ-i educæm, sæ-i disciplinæm øi sæ-i formæm dupæ voia Sa.
Væ vefli dedica viafla acestui unic scop – legætura cu Dumnezeu?

Trebuie sæ ne concentræm asupra sarcinii de a fi pærinte, aøa cum
bobul de grâu are numai menirea de a produce alte boabe de grâu. Acest
lucru înseamnæ oare ca fiecare femeie sæ se lase de serviciu pentru a-øi
creøte copilul? Nu. Unele mame nu au de ales øi trebuie sæ-øi continue
serviciul. Dumnezeu vrea sæ væ îndrume øi sæ væ învefle ceea ce ar trebui
sæ facefli voi. Fiecare dintre noi trebuie sæ fie liber sæ-L urmeze pe
Dumnezeu aøa cum consideræ cæ e îndrumat de El. În plus, trebuie sæ ne
respectæm deciziile unii altora. Pærerea mea e cæ ar trebui sæ væ gândifli
serios la posibilitatea de a renunfla la serviciu øi a ræmâne acasæ pentru a
væ creøte copiii. Dar indiferent de pærerea mea, fiecare dintre voi trebuie
sæ-øi dea seama care este voia lui Dumnezeu în situaflia în care væ aflafli. E
esenflial ca fiecare dintre noi sæ-L cunoaøtem pe Dumnezeu în mod
personal, în cadrul unei experienfle totale. Voi, împreunæ cu Dumnezeu,
trebuie sæ discernefli care este voia Sa cu voi.

A-l accepta pe Hristos înseamnæ a permite ca voinfla Sa sæ se
împlineascæ înaintea voinflei voastre. Pe mæsuræ ce vefli învæfla sæ comunicafli
din ce în ce mai eficient cu Dumnezeu, El vi se va descoperi aøa cum va
gæsi de cuviinflæ, iar voi vefli avea din ce în ce mai multæ încredere în
îndrumarea Sa.

În capitolul urmætor, væ voi prezenta principiul datoritæ cæruia am
reuøit sæ devin un instrument folosit de Dumnezeu pentru educarea copiilor
mei.
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CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU
PÆRINfiII SINGURI

Maria, mama lui Hristos, a devenit mamæ færæ sæ fie cæsætoritæ, într-o
societate care pedepsea aspru acest lucru. Ne e greu sæ ne imaginæm ce
obstacole a avut ea de trecut. Deøi øtia în inima ei cæ era nevinovatæ,
puflini o credeau. Maria øi-a dat seama cæ Dumnezeu este un Dumnezeu
personal øi cæ planurile Sale, pentru fiecare, diferæ de la om la om.
Dumnezeu a aøteptat patru mii de ani ca Maria sæ ajungæ o adolescentæ.
Cred cæ din ziua în care a intrat pæcatul în lume øi Dumnezeu a promis un
ræscumpærætor, El s-a gândit la Maria, cunoscând-o cu mii de ani înainte
øi bucurându-se de credinfla ei simplæ.

În acelaøi fel, Dumnezeu v-a aøteptat øi pe voi. Are planuri speciale
pentru voi øi va lucra pentru voi la fel de personal cum a lucrat pentru
Maria. Poate cæ suntefli despærflifli de partenerul vostru din cauza morflii, a
divorflului sau a abandonului sau poate cæ væ numærafli printre cei mulfli,
care træiesc împreunæ cu partenerul lor, dar care simt cæ ar putea fi foarte
bine considerafli pærinfli singuri, deoarece respectivul partener îøi neglijeazæ
îndatoririle de pærinte. Indiferent de situaflie, Dumnezeu e lângæ voi.

PRINCIPIUL MARIEI
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Capitolul 3

TOTUL ÎNCEPE CU MINE
“Øi eu însumi mæ sfinflesc pentru ei…” (Ioan 17:19)

O mamæ se afla în maøinæ cu fiul ei adolescent, care tocmai primise
carnetul de conducere øi era neræbdætor sæ conducæ. El tot încerca sæ-i
“sugereze” mamei sæ-l lase pe el la volan. Sætulæ de atâta cicælealæ, ea a
cedat, dar înainte de a-i încredinfla volanul l-a întrebat: “Te-ai uitat la
mine, ca sæ vezi ce trebuie sæ faci?”

“Da, sigur, mamæ.”
În timp ce înaintau pe øosea, ea a fost foarte surprinsæ de stilul lui

precaut de conducere. Când a oprit la semafor, ea l-a læudat pentru
deprinderile pe care le avea. La un moment dat, în timp ce se îndreptau
spre o intersecflie aglomeratæ, ea a væzut cæ lumina semaforului era galben,
spre roøu. Înainte sæ-øi dea seama ce se întâmplæ, a væzut cæ fiul ei brusc
accelereazæ øi trece cu vitezæ prin intersecflie, la câteva secunde dupæ ce
se fæcuse roøu, generând câteva priviri încruntate, câteva claxoane øi gesturi
de nervozitate din partea celorlalfli øoferi.

“Trage în parcare øi opreøte”, i-a spus ea încet øi, dupæ ce maøina s-a
oprit, a adæugat, tremurând: “Parcæ mi-ai spus cæ te-ai uitat la mine øi øtii
ce trebuie sæ faci.”

“Pæi asta am øi fæcut, mamæ.”
“Nu prea cred. Hai sæ recapitulæm culorile semaforului înainte sæ

mergem mai departe. Ce înseamnæ când semaforul e roøu?”
“Oprire, bineînfleles! Mamæ, ce încerci sæ faci e o prostie!”
“M-ai speriat aøa de tare, încât mi-a trecut toatæ viafla pe dinaintea

ochilor. Aøa cæ, dacæ vrei sæ continui sæ mai conduci cu mine, asta nu e o
prostie. Ai înfleles, tinere domn?”

“Da.”
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“Ce înseamnæ când semaforul e verde?”
“Pornire.”
“Øi ce faci când semaforul trece pe galben?” a întrebat ea, privindu-l

cu subînfleles.
“Accelerezi cât pofli de repede, ca sæ prinzi galben.”
Poate cæ nu afli fost puøi faflæ în faflæ cu propriile inconsecvenfle chiar

atât de brutal, dar adeværul e cæ niciodatæ nu-i pofli oferi copilului mai
mult decât ceea ce eøti tu însufli. Trebuie sæ fii sincer când te autoevaluezi
– nu sæ cazi în depresie øi disperare, când îfli dai seama de situaflia în care
te afli. Mai degrabæ, trebuie sæ te pregæteøti sæ pui în practicæ o soluflie
radical diferitæ de orice ai încercat pânæ în acel moment. Aøadar, dacæ
viafla øi experienfla voastræ religioasæ nu sunt exact ceea ce afli vrea sæ
învefle copiii de la voi, atunci avefli nevoie sæ facefli schimbæri øi sæ væ
convingefli cæ transformarea trebuie sæ înceapæ cu voi.

Nimeni nu cred cæ a trecut prin greutæflile prin care am trecut eu. Øi
m-am plâns destul lui Dumnezeu, cu privire la ceea ce mi se întâmpla.
“Doamne, sunt atât de frustratæ în încercarea de a-i face pe bæiefli sæ mæ
asculte! Simt cæ mæ lupt cu un obstacol gigantic, ce e prea mare pentru
mine. Nu mai pot!” Øi groapa disperærii se cæsca înaintea mea øi mæ primea
cu braflele deschise. Øi pentru o vreme mæ bælæceam în nefericire øi mæ
cæinam. Apoi, dupæ ce situaflia mea mizerabilæ mæ obosea, mæ trezeam
plângându-mæ iar lui Dumnezeu: “Ajunge, Doamne. Vreau afaræ!”

“Chiar vrei sæ ieøi, Sally?” mæ întreba Domnul cu blândefle.
“Bineînfleles cæ vreau sæ scap de necazuri. Ce vrei sæ spui cu întrebarea

asta?”
“Pæi, zilele trecute Mi-ai spus cæ vrei sæ ieøi din groapa în care te

afli, dar nu M-ai prins de mânæ când fli-am întins-o. Eu te pot salva. Oare
am înfleles Eu greøit dorinfla ta?”

Øi mi-am adus aminte de situaflia la care fæcea referire. Cu ceva zile
în urmæ, mæ rugam, cuprinsæ de disperare. Încercasem øi iar încercasem
sæ ies de una singuræ din acea groapæ, dar færæ nici un rezultat. Parcæ mæ øi
vedeam încercând sæ mæ caflær afaræ, dar pereflii erau prea alunecoøi, groapa
prea adâncæ, iar puterile mele insuficiente. La un moment dat, aproape cæ
am reuøit sæ ies din groapæ prin puterile mele proprii. Puteam vedea lumina
zilei. Dar apoi, trosc, mi-a alunecat piciorul øi mi-a slæbit puterea, cæzând

TOTUL ÎNCEPE CU MINE
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din nou în fundul gropii. Încercam sæ gândesc pozitiv – lucru care funcfliona
pentru o vreme – dar mintea mi se întorcea la incapacitæflile mele øi la
nevrednicia mea, øi astfel alunecam din nou în fundul acelei gropi
întunecate.

În disperare, am strigat la Isus sæ mæ salveze. Cu ochii minflii, am
væzut mâna Lui întinzându-se spre mine. Îmi doream sæ o pot prinde; îmi
doream acest lucru mai mult decât o pot exprima în cuvinte. Dar nu
îndræzneam sæ cred cæ Isus mæ va salva. Mi-am întors capul, simflindu-mæ
nedemnæ sæ-L prind de mânæ. Aøa cæ am ræmas în groapæ, chinuitæ de
propriile gânduri øi sentimente hidoase. Acum stau øi mæ întreb: “De ce
nu L-am apucat pe Dumnezeu de mânæ?” Øi iatæ øi ræspunsul: “Pentru cæ
nu m-am simflit demnæ.”

Domnul a continuat sæ-mi influenfleze gândurile øi m-a întrebat: “Ar
trebui sæ te încrezi în sentimentele tale sau în Cuvântul Meu?”

“Pæi, în Cuvântul Tæu, bineînfleles. Dar sentimentele mele exprimæ
ceea ce sunt, nu-i aøa?”

“Nu trebuie sæ te iei dupæ sentimente, Sally. Satana imprimæ în mintea
ta minciunile lui øi apoi acflioneazæ asupra emofliilor tale. Ca urmare,
gândurile negative øi sentimentele nepotrivite, combinate unele cu altele,
te influenfleazæ sæ faci voia lui Satana. El te conduce deseori în groapa
disperærii exact în felul acesta, iar tu te supui. Trebuie sæ nu asculfli de
sentimentele tale øi de minciunile cu care Satana îøi bate joc de tine.
Cuvântul meu este demn de încredere. Alegi Cuvântul Meu în locul
sentimentelor tale?”

Dintr-o datæ, am început sæ sper. “Nu trebuie sæ mæ las condusæ de
sentimente? Dacæ e adeværat, atunci mæ dezic de gândurile øi emofliile
mele, care pur øi simplu mæ sleiesc de puteri. Am încredere în Isus! El
doreøte sæ mæ salveze din aceastæ groapæ a gândurilor nepotrivite øi a
disperærii.” Aøadar, în mintea mea, m-am prins de mâna lui Isus, iar El
m-a scos din acea groapæ oribilæ øi întunecoasæ øi mi-a pus piciorul pe
pæmânt solid, pe stâncæ – pe Isus Hristos.

Nu existæ nici o groapæ prea adâncæ pentru ca braflul lui Isus sæ nu-i
poatæ ajunge fundul. Nu existæ nici un ræu, nici un pæcat prea mare ca sæ-l
împiedice pe Isus sæ ne scape de el sau sæ ne ducæ în braflele Sale iubitoare,
pline de iertare, care ne schimbæ caracterul. Dintr-o datæ, am început sæ sper.
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“Nu am nevoie sæ mæ iau dupæ sentimente”, îmi spuneam eu. “Trebuie
sæ mæ lupt cu gândurile øi emofliile mele, care mæ epuizeazæ, deoarece nu
sunt în concordanflæ cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Pot avea
încredere în Isus. El nu vrea sæ cad în disperare.”

Øi am început sæ væd cum soarele sparge norii negri ai minflii mele.
Am simflit risipirea negurii groase øi apæsætoare care mæ flinuse în umbræ.
Era ca øi cum Satana mæ pierdea din mânæ.

Dar gândurile øi sentimentele mele negative s-au întors curând, sæ
mæ calce în picioare. Din nou, am strigat cætre Dumnezeu: “Doamne, ce
pot sæ fac? Nu mæ simt deloc mai bine.”

“Nu-fli face probleme cu privire la sentimentele tale, Sally. Hai sæ
vedem ce putem face cu gândurile. Gândeøte-te la reuøitele tale ca pærinte.
Gândeøte-te la obiceiurile bune pe care le-au deprins bæieflii tæi datoritæ
conøtiinciozitæflii tale. Ieøi din disperare øi urmeazæ-Mæ!”

Era greu sæ-mi reorientez gândurile. Era uøor sæ mæ concentrez asupra
situafliei mele critice øi a eøecurilor mele. Era un obicei pe care îl avusesem
o viaflæ întreagæ. Din nou øi din nou, aceleaøi tipare negativiste mæ
împinseseræ spre disperare. Fiindcæ îmi doream foarte mult sæ mæ eliberez
de ele, m-am hotærât sæ-mi canalizez toate eforturile spre a gândi diferit
de cum gândisem în trecut, axându-mæ pe lucrurile bune, nu pe cele rele.

“Dar cum e posibil aøa ceva?” m-am întrebat eu miratæ. Mæ luptam
sæ înfleleg acest concept øi, dacæ øi voi væ luptafli sæ renunflafli la vechile
cæi, credefli-mæ, aceastæ luptæ e normalæ. Dumnezeu nu mi-a întors spatele,
ci m-a fæcut sæ-mi aduc aminte cum Matthew a cules pentru mine un
buchet de flori sælbatice, spunându-mi cæ mæ iubeøte. Dumnezeu a risipit
ceafla ræspânditæ de minciuna lui Satana, cum cæ n-aø fi fæcut nimic bun.

“Vrei sæ spui cæ nu sunt chiar aøa de rea? Pot sæ fac lucruri bune,
dacæ-L am pe Isus în mine?” L-am întrebat eu pe Dumnezeu. Încet, am
început sæ-mi dau seama cæ multe dintre lucrurile pe care le crezusem
despre mine de-a lungul anilor erau false øi cæ, în ochii lui Dumnezeu,
sunt mai valoroasæ decât aurul. Domnul m-a ajutat sæ gândesc pozitiv,
mi-a întærit încrederea în mine øi credinfla în El. “Andrew mænâncæ acum
o cantitate normalæ de hranæ, datoritæ eforturilor mele de a-l împiedica sæ
mænânce prea mult”, mi-am spus eu bucuroasæ. “Æsta e un lucru bun. Iar
lui Matthew îi place sæ meargæ cu mine la plimbare øi chiar sæ lucreze
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alæturi de mine. La amândoi le place sæ se joace cu mine. Încep sæ se
deprindæ sæ fie curafli, ordonafli øi conøtiincioøi. Nu mæ descurc chiar aøa
de ræu. Cred cæ existæ lucruri de care pot fi mândræ.” Øi în acest fel, modul
meu de gândire, cælæuzit de Dumnezeu, a început sæ se schimbe. Era o
victorie imensæ pentru mine.

Pe mæsuræ ce continuam sæ cooperez cu Dumnezeu, o pace divinæ
mi s-a strecurat în suflet, iar sentimentele nepotrivite au fost îndepærtate.
O stare sufleteascæ plinæ de pace øi bucurie mi se pærea aproape ciudatæ
dupæ atâflia ani de negativism. Dar am reuøit sæ mæ obiønuiesc, având
încredere cæ Dumnezeu øtia mai bine. Bucuria a ocupat locul în care,
înainte, trona nefericirea. “Dumnezeu mæ iubeøte”, îmi spuneam deseori.
Având colaborarea mea, El m-a scæpat de gândurile øi sentimentele
negativiste care mæ dominau. Îi sunt recunoscætoare cæ, din acea zi, nu
m-am mai întors niciodatæ pe fundul acelei gropi a disperærii.

Una dintre cele mai mari responsabilitæfli pe care le avem ca pærinfli,
astæzi, este sæ-i ajutæm pe copiii noøtri sæ renunfle la obiceiurile rele în
ceea ce priveøte modul de gândire, sentimentele øi modul de a reacfliona,
ajutându-i sæ aibæ deprinderi corecte în toate aceste aspecte. Dar mai întâi,
Dumnezeu trebuie sæ facæ în noi acelaøi lucru pe care dorim sæ-l facæ în
copiii noøtri. Trebuie sæ ne sfinfleascæ pe noi în primul rând; astfel încât,
la rândul nostru, sæ-i putem învæfla pe copii ceea ce noi înøine am învæflat
pe pielea noastræ. Dumnezeu poate da înflelepciune divinæ, øi putere,
fiecærui pærinte øi copil care Îl cheamæ în ajutor øi coopereazæ cu El.

Într-o zi, pe când Andrew avea øase ani øi fusese neastâmpærat, i-am
dat o palmæ peste fund øi l-am trimis în camera lui ca sæ “termine cu
plânsul”. Dupæ un sfert de oræ, încæ îl puteam auzi suspinând. Pentru a-i
distrage atenflia, l-am trimis sæ facæ turul casei øi i-am dat sarcina de a
umple lada cu lemne. Nici un rezultat! Încæ plângea. “Andrew, dragul
mamei, ce s-a întâmplat?” l-am întrebat. “fii-ai fæcut treaba foarte bine.
Nu mai eøti pedepsit.”

“Nu mæ pot opri din plâns”, s-a bâlbâit el suspinând.
“O, Doamne, ce sæ fac sæ-l ajut? Nimic nu dæ rezultate.”
“Sally, cum te-am scos Eu pe tine din starea de disperare?” m-a

întrebat Dumnezeu, arætându-mi clar care era problema.
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“Cu siguranflæ cæ Satana îi induce gânduri mincinoase”, m-am gândit
eu. “Faptul cæ el continuæ sæ plângæ e un semn cæ el cocheteazæ cu ele.
Trebuie sæ aflu ce simte øi ce gândeøte”, mi-am spus, luminându-mæ.

“Andrew, la ce te gândeøti chiar acum? Ce gânduri îfli trec prin
minte?”

“Cât de obraznic øi de ræu sunt”, øi iar o rafalæ de suspine. “Vreau sæ
fiu bun, dar cred cæ ceva nu e bine cu mine, fiindcæ nu pot” øi iar un hohot
de plâns.

“Sally, explicæ-i cum e cu groapa disperærii – ce l-a fæcut sæ cadæ
acolo øi ce îl face sæ iasæ de acolo. Eu o sæ fiu cu tine”, m-a încurajat
Domnul.

“Andrew, aceste gânduri sunt niøte minciuni de la Satana. Nu trebuie
sæ le dai ascultare. Satana încearcæ sæ te împingæ în groapa disperærii.” Øi
se pare cæ a înfleles ce am vrut sæ spun. Cu adeværat, Dumnezeu a fost cu
mine øi m-a ajutat sæ exprim în cuvinte ceea ce doream ca el sæ înfleleagæ.

“Andrew, imagineazæ-fli cæ Dumnezeu întinde mâna spre tine, gata
sæ te scoatæ din groapa disperærii. Nu trebuie decât sæ-L prinzi de mânæ.
Dumnezeu te iubeøte øi doreøte sæ te ajute”, am zâmbit eu siguræ. Ochii
lui Andrew s-au luminat. Mi-am putut da seama cæ mæ credea.

“Roagæ-te øi dæ-i lui Isus gândurile rele. În felul acesta Îl prinzi de
mânæ.”

S-a uitat la mine øi a dat din cap. Apoi a închis ochii øi i-a flinut strâns
închiøi. “Doamne, ia-mi gândurile rele. Dæ-mi gânduri mai bune. Ajutæ-mæ
sæ fiu mai bun øi sæ mæ opresc din plâns.” Apoi a tæcut, aøteptând vocea lui
Dumnezeu, aøa cum i-am încurajat pe amândoi bæieflii noøtri sæ facæ.

Øi minutele au început sæ se scurgæ. În sfârøit, dupæ o vreme, l-am
întrebat: “Andrew, ce fli-a spus Dumnezeu? Ce doreøte ca tu sæ faci?”

“Cred cæ vrea sæ mæ duc øi sæ culeg niøte flori.”
“Aøa sæ faci”, l-am încurajat eu, dupæ care a luat-o la sænætoasa.
S-a întors mai târziu cu un buchet de liliac øi færæ lacrimi. Am fost

aøa de fericitæ pentru el! “Ce s-a întâmplat, Andrew?” l-am întrebat,
încercând sæ analizæm situaflia mai în profunzime.

“L-am rugat pe Dumnezeu sæ-mi ia lacrimile øi L-am apucat de mânæ,
aøa cum ai zis. El mi-a spus sæ mæ duc øi sæ mæ bucur de florile mele
preferate. Ca sæ mæ pot bucura de ele, a trebuit sæ-mi øterg lacrimile. Îi
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pasæ de mine, mamæ! M-am oprit din plâns, dar nu-mi dau seama unde øi
când” a spus el, zâmbind cu tofli dinflii øi oferindu-mi buchetul.

Victoria asupra eului începe în gândurile noastre øi se îndreaptæ apoi
spre sentimente. Am avut parte de reuøitæ atunci când mi-am împærtæøit
experienfla cu fiul meu. Andrew încæ dædea atenflie gândurilor mincinoase
øi le credea, dar pe mæsuræ ce repetam procesul ieøirii din groapæ, el reuøea
din ce în ce mai mult sæ-I dea lui Isus gândurile lui rele, pânæ când a reuøit
victoria finalæ.

Copiii noøtri imitæ tehnicile noastre ineficiente de rezolvare a
problemelor. O datæ, eu øi Matthew am væzut împreunæ la televizor cum o
mamæ arunca øi spærgea diferite obiecte atunci când era nervoasæ. Dupæ
aceea, l-am întrebat ce a învæflat din aceastæ ilustraflie, iar el mi-a ræspuns:
“Când eøti nervoasæ, arunci cu lucruri!” Ce lecflie pentru tofli pærinflii!
Principiul este urmætorul: privind, începem sæ ne schimbæm – ceea ce
face sæ aparæ logic urmætoarea întrebare: Ce exemplu sunt eu în casa mea?

Prea adesea, mi-am dat seama, spre ruøinea mea, cæ prin exemplul
meu i-am învæflat pe bæiefli sæ se retragæ în ei înøiøi øi sæ cadæ în aceeaøi
groapæ a disperærii, care mie îmi era atât de cunoscutæ. Din fericire, numai
unul dintre ei a adoptat aceastæ metodæ. Acest lucru a însemnat sæ mæ
întorc pe câmpul meu de luptæ øi sæ-l învæfl øi pe el aceleaøi lecflii pe care
mi le-a dat Dumnezeu mie, pentru a învinge gândurile negative. Dar pentru
o vreme, comportamentul meu neadecvat l-a împiedicat sæ reuøeascæ.

Am învæflat din experienfla proprie cæ, pentru a ne schimba, avem
nevoie cu toflii de Hristos. În acest fel, noi, pærinflii, ajungem sæ colaboræm
eficient cu Cerul, pentru a-i conduce pe copiii noøtri la Hristos øi pentru
a-i face sæ aibæ aceleaøi experienfle benefice ca øi noi.

De obicei, când am câteva momente libere, eu tricotez. Am o
satisfacflie deosebitæ sæ scot din pungæ lucrul pe jumætate fæcut øi sæ væd
cât de mult pot sæ fac într-un timp scurt. În timp ce mâinile creeazæ cu
bucurie ceva nou, am parte øi de o altæ binecuvântare: odihna. Dintotdeauna
am muncit din greu. Atunci când mæ aøezam sæ mæ odihnesc, nu trecea
mult øi începeam sæ mæ gândesc la cutare øi cutare lucru pe care trebuia sæ
le mai fac øi, nu dupæ mult timp, mæ trezeam din nou angajatæ în cine øtie
ce activitate. Aøa cæ am nevoie de tricotat ca sæ-mi distragæ atenflia de la
alte lucruri, sæ mæ ajute sæ mæ odihnesc, sæ ascult sau pur øi simplu sæ mæ
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relaxez cu familia. Odatæ cu trecerea anilor, am învæflat pe multæ lume sæ
tricoteze. Cred cæ existæ lecflii pentru noi pærinflii, chiar øi în umilul meu
coø în care îmi flin lucrul de mânæ. De exemplu, nu pofli învæfla pe cineva
sæ tricoteze, dacæ tu nu øtii sæ tricotezi. Pofli citi cærfli despre tricotat øi pofli
înflelege principiile; pofli vorbi despre ele, dar, færæ experienflæ, nu pofli
învæfla pe nimeni.

Am væzut multe tricoteze neexperimentate care au picat “testul
ochiului scæpat”. Când tricotezi, uneori îfli cade un ochi de pe andrea øi
nu-fli dai seama decât mult mai târziu. Tricoteza experimentatæ øtie cum
sæ recupereze ochiul scæpat, sæ corecteze greøeala øi sæ salveze lucrul de
mânæ. Nu e suficient doar sæ cunoøti teoria. Trebuie sæ deprinzi tehnica de
corectare a problemei; trebuie sæ ai experienflæ. La fel e øi cu educarea
copiilor. Orice pærinte poate pærea cæ øtie ce trebuie sæ facæ, dar când apar
problemele, se vede dacæ într-adevær pærintele are experienflæ din corectarea
propriilor lui greøeli. Problema multora dintre noi este cæ încercæm sæ-i
învæflæm pe copiii noøtri despre Dumnezeu, folosindu-ne de cærfli sau de
liste cu ce sæ faci sau sæ nu faci; nu avem o cunoaøtere practicæ a impactului
Sæu asupra inimii. Dumnezeu ne încurajeazæ sæ fim “...împlinitori, ...nu
numai ascultætori” (Iacov 1:22). Cum îi putem învæfla pe copiii noøtri sæ
se predea lui Dumnezeu øi sæ colaboreze cu El pentru a-øi schimba inima,
dacæ noi înøine nu am experimentat aceste lucruri? Acesta este punctul în
care eu am eøuat la începuturile mele ca pærinte. Uneori, le spunem copiilor
noøtri cæ trebuie sæ gândeascæ, sæ spunæ øi sæ facæ ce e bine, dar nu putem sæ-i
învæflæm sæ facæ lucrul acesta în Isus, deoarece nu cunoaøtem decât teoria.

Dar, atunci când noi înøine simflim cum Hristos ne corecteazæ modul
greøit de gândire øi sentimentele negative, cât de mult ne ia sæ-i învæflæm
pe copiii noøtri sæ facæ la fel? Putem sæ le împærtæøim experienfla în
urmætorul minut. Pufline lucruri îl vor convinge pe copil cæ eøti un creøtin
real mai mult decât atunci când vede cu ochii lui cum, dintr-o persoanæ
morocænoasæ, ai devenit una plæcutæ, un pærinte care este dispus sæ
colaboreze cu copilul sæu. Nu e nevoie sæ fim perfecfli ca sæ le spunem
ceea ce øtim, ci trebuie sæ avem o experienflæ cu Hristos, indiferent cât de
nesemnificativæ ar pærea la început. În domeniul educafliei, aceasta
înseamnæ sæ recuperezi ochiurile scæpate de pe andrea.

TOTUL ÎNCEPE CU MINE
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Lecflia pe care o învefli astæzi din mâna lui Dumnezeu este o lecflie
bunæ. Lecflia de mâine va fi øi mai bunæ. Învaflæ-i deci øi pe copiii tæi ce ai
învæflat azi. Adu-fli aminte cæ, odatæ ce copilul a învæflat sæ aibæ încredere
în mama lui, el va începe sæ-L iubeascæ øi sæ aibæ încredere øi în Prietenul
mamei lui – Isus. La început, s-ar putea doar sæ væ imite, dar pe mæsuræ ce
comportamentul este repetat, îøi va forma un obicei de a se încrede în
Dumnezeu, care se va întipæri pentru totdeauna în sufletul lui.

Noi træim în munflii din Montana de aproape douæzeci de ani. Unul
dintre lucrurile noastre preferate este sæ facem drumeflii la Lacul Kintla,
un lac foarte puflin cunoscut, în mijlocul sælbæticiei. Întotdeauna luæm cu
noi un filtru de apæ, pentru a ne asigura cæ avem apæ curatæ, deoarece
chiar øi în naturæ nu putem fi siguri cæ apa nu e contaminatæ de deøeurile
altor oameni sau animale. Jim este cel care are chemarea de a ne asigura
apæ proaspætæ pentru bæut øi gætit. Øi e foarte devotat chemærii sale. Când
dispozitivul de filtrare este introdus în apæ, filtrele de ceramicæ reflin
mizeria, nisipul, corpurile care plutesc, bacteriile care produc boli øi chiar
parazitul giardia.

Din punct de vedere spiritual, avem multe de câøtigat dacæ ne filtræm
cuvintele øi gândurile prin Hristos, înainte de a le exprima faflæ de copiii
noøtri. Dumnezeu trebuie sæ fie introdus în cuvintele noastre, sæ ne
examineze spiritul øi motivele, nu numai latura exterioaræ a faptelor
noastre. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va refline toate lucrurile dæunætoare,
lipsite de gust øi aspre, din vorbirea, din emofliile øi din atitudinile noastre.
Am descoperit cæ Dumnezeu îndepærteazæ numai ce e dæunætor øi numai
ce Îi permitem sæ îndepærteze. Avem voinflæ proprie, deci cooperarea
noastræ este o parte esenflialæ a procesului Sæu de purificare. Dumnezeu
doreøte sæ avem cæmine fericite, cu o atmosferæ în care sæ prospere
sænætatea fizicæ, mintalæ øi spiritualæ. Dar trebuie sæ ne supunem Lui øi sæ
ne læsæm conduøi de El.

CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU
PÆRINfiII SINGURI

Dacæ væ simflifli copleøifli de responsabilitæflile pe care le avefli,
læudafli-L pe Dumnezeu! Deoarece tocmai când væ simflifli copleøifli, avefli
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cele mai multe øanse sæ væ bazafli pe El pentru îndrumare. Nu disperafli
dacæ fostul partener acflioneazæ împotriva flintelor voastre. Concentrafli-væ
doar asupra misiunii voastre øi facefli din casa voastræ un loc plæcut,
luându-L pe Hristos de mânæ pentru a væ conduce. Am citit odatæ despre
un om care a luat un taxi de la aeroport, pentru a ajunge la un hotel din
centrul unui mare oraø. Øoferul de taxi era atât de vesel øi fericit, încât
respectivul client a fost impresionat øi l-a întrebat despre familia øi prietenii
lui. Soflia øoferului era pe moarte, dupæ o lungæ luptæ împotriva cancerului.
Costurile medicale depæøiseræ cu mult bugetul lor, aflându-se în pericolul
de a-øi pierde casa. Pasagerul era øocat. Acest om vesel avea probleme
atât de mari!

“De ce avefli aceastæ atitudine? Mæ aøteptam sæ fifli abætut”, i-a spus
el øoferului.

“De ce? Pentru cæ nu dumneavoastræ suntefli vinovat cæ soflia mea
este bolnavæ. Descurajarea nu ajutæ niciodatæ pe nimeni. Aceasta e povara
mea øi sunt recunoscætor cæ nu e aøa mare ca a altora.”

Pe moment, s-ar putea sæ nu avefli chef sæ væ filtrafli cuvintele øi sæ væ
facefli un cæmin fericit, mai ales atunci când sunt atâtea lucruri care væ
descurajeazæ. Dar fline-fli minte: trebuie sæ investifli în viitor! Învæflafli cæ
nu sentimentele trebuie sæ væ domine. Bucuria este contagioasæ! Dar la
fel e øi tristeflea. S-ar putea sæ nu fie corect faptul cæ suntefli singuri, cæ
nevoile personale nu væ sunt împlinite øi cæ trebuie sæ depunefli efort pentru
educarea copiilor, færæ sæ avefli un partener care sæ væ susflinæ. Totuøi, væ
putefli baza pe Dumnezeu, ca El sæ împlineascæ ceea ce voi nu putefli face.

Am învæflat lecflii deosebite în vederea pregætirii noastre ca pærinfli,
dupæ modelul ceresc – nu dupæ cel pæmântesc, pe care îl vedem adesea în
casele aøa-ziøilor creøtini. Dumnezeu doreøte ca fiii øi fiicele Sale sæ apere
standardele creøtinismului. El vrea ca toatæ lumea sæ vadæ cæ familia øi
cæminul nostru sunt conduse de Hristos, demonstrând puterea interioaræ
de a træi dincolo de tendinflele firii. El vrea sæ facæ pentru voi øi pentru
casa voastræ mai mult decât v-afli imaginat vreodatæ. Cheia de a descuia
binecuvântærile bogate ale Cerului se aflæ la îndemâna voastræ, deoarece
începe cu voi!

TOTUL ÎNCEPE CU MINE
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Capitolul 4

VOCEA LUI DUMNEZEU
“…Domnul nu era în vântul acela… Domnul nu era în cutremurul de

pæmânt… Domnul nu era în focul acela… [ci era într-un] susur blând øi
subflire.” (1 Regi 19:11,12)

Vocea lui Dumnezeu se aseamænæ cu vuietul tumultului de ape. Existæ
însæ mai multe ipostaze ale vocii Sale. El ne vorbeøte prin Scripturæ,
spunându-ne cum sæ ne træim viafla. Ne vorbeøte de asemenea prin naturæ,
providenflæ, impresii ale Duhului Sfânt øi prin conøtiinflæ. Prin toate acestea,
Dumnezeu ne vorbeøte dupæ voinfla Sa, când øi cum doreøte El. Trebuie sæ
ajungem în acel punct în care sæ înflelegem cum se adreseazæ Dumnezeu
inimii øi sufletului nostru, prin toate aceste cæi.

Biblia este coloana vertebralæ a tuturor adeværurilor, iar noi trebuie
sæ ne testæm gândurile øi concepfliile dupæ standardul Cuvântului (vezi
Isaia 8:20). Vorbind prin Scripturi, Dumnezeu ne dæ înflelepciune, cu scopul
de a ne atrage spre Sine – cæci El e Creatorul nostru. În Biblie, El Se
descoperæ ca un Dumnezeu personal. El ne dezvæluie caracterul Sæu, astfel
încât noi sæ-L putem recunoaøte în toate “vocile” pe care le foloseøte pentru
a ni se adresa. În acest capitol, vreau sæ væ dezvælui mijloacele prin care
Dumnezeu ne vorbeøte øi ne conduce de-a lungul zilei, prin intermediul
unor cæi mai puflin evidente decât Scripturile, dar la fel de importante.
Dumnezeu doreøte sæ Se plimbe øi sæ converseze cu noi, aøa cum fæcea øi
cu Enoh. Deci, haidefli cu mine!

Tocmai îl pusesem pe Andrew în pætufl, sperând cæ va plânge pânæ
va adormi. Disperarea øi oboseala ameninflau sæ mæ copleøeascæ. Mæ
plimbasem cu el în brafle toatæ noaptea prin casæ, încercând exasperatæ
sæ-i calmez colicile, ca Jim sæ poatæ dormi. Încercasem totul, dar nimic
nu funcflionase. Copilul se simflea ræu, øi eu la fel. Obositæ dupæ multe alte
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nopfli de veghe, m-am avântat cu toatæ forfla în treburile gospodæreøti
øi în grija de celælalt copil, de doi ani, care era de un neastâmpær færæ
limite. Dar mult prea curând m-am simflit copleøitæ, iar senzaflia de
eøec a început sæ mi se strecoare în suflet. “Nu mai pot!” m-am væitat
de una singuræ.

“Chiar aøa, ce se întâmplæ cu mine? De ce am o viaflæ atât de grea?”
Mæ întrebam dacæ nu cumva Dumnezeu mæ pedepsea. “Doamne, sunt un
dezastru în ochii Tæi. Mæ enervez øi nu am ræbdare. Nu spun niciodatæ ce
trebuie. Cum sæ continuu în felul æsta? Sunt o ratatæ nefericitæ, Doamne.
De ce nu renunfli pur øi simplu la mine? Eram odatæ o asistentæ bunæ, care
fæcea lucruri bune, dar ca mamæ, nu mæ pricep la nimic.”

Chiar øi în aceste etape de început ale disperærii, Dumnezeu încerca
sæ-mi vorbeascæ, deøi eu nu-mi dædeam seama pe atunci. Satana îmi
distræsese atenflia de la Hristos – Sursa puterii mele – øi mæ fæcuse sæ mæ
concentrez asupra greøelilor øi dilemelor mele. Ideea de a vorbi cu
Dumnezeu, de a purta o conversaflie cu El, era stræinæ de mine. Dar ce aø
fi avut de pierdut? Aøa cæ m-am rugat: “Doamne, înfleleg cæ trebuie sæ-fii
ofer un rægaz, în care sæ tac øi sæ Te las sæ-mi vorbeøti, lucru pe care, færæ
sæ vreau, nu l-am fæcut pânæ acum. Sunt siguræ cæ vrei sæ-mi spui cât de
rea sunt øi cæ vrei sæ mæ ajufli sæ væd toate lucrurile pe care trebuie sæ le
schimb.” Vedefli? Ideile negative îmi influenflau øi modul în care Îl
percepeam pe Dumnezeu.

Cu inima grea, am îngenuncheat øi m-am stræduit sæ nu mæ gândesc
la nimic, apoi am aøteptat ca Dumnezeu sæ mæ îndrepte pe calea cea bunæ.
Dar nu am primit decât o impresie de gingæøie. “Sally, Eu te iubesc.”

“O, nu!” am ræmas eu uimitæ. “Cu siguranflæ cæ aceastæ impresie este
rezultatul propriilor gânduri. Încerc sæ-mi spun lucruri pe care nu le merit.
O, Doamne, iartæ-mæ! Mæ încredinflez din nou în grija Ta øi Te rog sæ-mi
aræfli prin ce mijloace îmi vei vorbi. Am foarte mare nevoie de ajutorul
Tæu! Sunt un om atât de ræu! Ai permisiunea mea sæ faci orice doreøti!” Øi
din nou, în liniøte, am aøteptat ræspunsul de la Dumnezeu, iar El mi-a
impresionat din nou sufletul: “Sally, te iubesc!” Era a doua oaræ, dar eu
încæ mæ îndoiam.

“Sally, te iubesc!” a repetat El cu øi mai multæ gingæøie, a treia oaræ.
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Am început sæ plâng, înflelegând cu mintea øi cu inima cæ Dumnezeu
îmi vorbea personal. Cum putea însæ sæ o iubeascæ pe aceastæ Sally
neøtiutoare øi plinæ de greøeli?

Dumnezeu a øtiut ce sæ-mi spunæ, ca sæ-mi cucereascæ inima. El nu
s-a aflat nici într-un vânt, nici într-un cutremur sau în foc, ci într-o voce
blândæ øi liniøtitæ, adresându-Se minflii mele. A væzut cæ mæ îndreptam
spre închisoarea disperærii øi groazei øi voia sæ mæ elibereze. Nu-I pæsa de
eøecurile mele din trecut. M-a iubit în timp ce eram încæ o pæcætoasæ. În
ultima vreme, începusem chiar sæ mæ gândesc cæ toatæ lumea e nedemnæ,
nu numai eu. Dumnezeu a øtiut acest lucru; dar Lui nu-I e ruøine cu noi,
indiferent ce am fæcut. Numai prin El putem ieøi din aceastæ încurcæturæ
generalæ, în care ne aflæm cu toflii.

Afli væzut cum vocea firii mele se lupta împotriva vocii Duhului lui
Dumnezeu? Satana mæ împinsese sæ am pæreri exagerate cu privire la
defectele mele, în timp ce Dumnezeu voia sæ mæ scoatæ de sub influenfla
acelor minciuni distructive øi istovitoare. Vocea lui Dumnezeu ne aduce
în atenflie provocæri sau gânduri noi, care sæ ne schimbe perspectiva sau
viziunea. Convingerea cæ El mæ iubeøte m-a fæcut sæ mæ apropii de El øi
sæ fiu dispusæ sæ-L ascult cu mai multæ atenflie decât am fæcut-o vreodatæ.

Nu øtiu cum facefli voi, dar eu ascult mai bine atunci când øtiu cæ sunt
iubitæ. Iubirea dæ la o parte barierele øi mæ ajutæ sæ fiu dispusæ sæ privesc
altfel la gândurile mele. Renunflarea la vechile obiceiuri este un proces,
nu un eveniment singular. Este un pas important. Cu timpul, Dumnezeu
m-a eliberat de tiparele mele greøite de gândire. Dar trebuia sæ mai învæfl
multe alte lecflii, înainte ca acest lucru sæ devinæ o realitate de fiecare zi.

Aøa cum eu aveam nevoie sæ øtiu cæ Dumnezeu mæ iubeøte, øi copiii
noøtri au nevoie sæ øtie cæ îi iubim. Nici o metodæ de disciplinare øi de
instruire nu va avea efectul dorit, dacæ nu este însoflitæ de dragoste.
Asemenea lui Hristos, noi trebuie sæ-l iubim pe pæcætos în timp ce, prin
puterea iubirii Lui, îndreptæm tipare greøite de comportament. Øi nu mæ
refer aici la acea iubire indulgentæ øi “færæ responsabilitæfli”, ci la nevoia
de îngæduinflæ øi dreptate într-o mæsuræ echilibratæ. Noi nu vrem sæ avem
din partea copiilor doar o ascultare exterioaræ, ci vrem acea ascultare care
vine din interior, dintr-o inimæ dispusæ, care sæ schimbe gânduri, atitudini
øi chiar viafla.
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În dreptul pærinflilor, se pune urmætoarea întrebare: Øtim noi cu
adeværat de ce au nevoie copiii noøtri pentru corectare, formare øi instruire?
Au nevoie doar de iubire øi de înflelegere? Sau øi de încurajare øi de
suportarea consecinflelor? Nu øtim întotdeauna, nu-i aøa? Deseori credem
cæ ne-am dat seama, dar deseori se întâmplæ sæ mai øi greøim. Dar
Dumnezeu øtie, nu-i aøa? Atunci de ce sæ nu apelæm la El? De multe ori,
nu apelæm la înflelepciunea Sa, deoarece nu am ajuns sæ-L cunoaøtem,
deøi avem aceastæ posibilitate. Aøa cæ mergem mai departe cu metodele
noastre dezechilibrate, folosindu-ne înflelepciunea noastræ, când, de fapt,
am putea sæ beneficiem de sfatul Sæu, deoarece El poate sæ citeascæ
gândurile copiilor noøtri.

Iubirea încurajeazæ dezvoltarea, de aceea Dumnezeu a trebuit mai
întâi sæ-mi arate cæ nu mæ respinge din cauza comportamentului meu, cæ
mæ iubeøte oricum øi cæ vrea sæ mæ învefle cum sæ-mi schimb obiceiurile
greøite. Acest lucru mi-a influenflat atitudinea faflæ de copiii mei. Vedefli
voi, dacæ eu pot învæfla lecflia iubirii Tatælui ceresc pentru mine – adicæ
faptul cæ pot apela la El în orice moment, iar El mæ va primi øi îmi va da
putere sæ mæ schimb – atunci îmi pot educa mai bine copiii, care nu vor
trebui sæ învefle aceastæ lecflie când vor fi mari, aøa cum a trebuit sæ o învæfl
eu. Cu Hristos ca îndrumætor al nostru, putem face în aøa fel încât sæ nu le
transmitem copiilor mecanismele noastre ineficiente de supraviefluire, pe
care e posibil ca pærinflii noøtri, la rândul lor, sæ ni le fi transmis færæ
intenflie.

Vocea lui Dumnezeu e o voce care nu poate fi auzitæ. Nu e ca o
luminæ roøie sau ca un indicator intermitent, care anunflæ: “Aici e Dumnezeu
care îfli aduce acest gând în conøtiinflæ!” Vocea Sa este un gând, un imbold,
o impresie, o alegere sau un act de providenflæ din partea Duhului Sfânt,
în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, care ne îndrumæ în situaflia în care
ne aflæm. Acest proces se desfæøoaræ conform principiului din Isaia 30:21
– “Urechile tale vor auzi dupæ tine glasul care va zice: ’Iatæ drumul, mergefli
pe el!’ când vefli voi sæ væ mai abatefli la dreapta sau la stânga”. Aøadar, ar
trebui sæ ne evaluæm gândurile în funcflie de sursa din care provin.

Existæ o lege care guverneazæ mintea umanæ: “O minciunæ spusæ
des, începe sæ fie crezutæ”. Satana, tatæl minciunii, a folosit aceastæ strategie
împotriva mea, spunându-mi în repetate rânduri cæ sunt nedemnæ. Emofliile
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mele s-au conformat sugestiilor lui øi au avut o influenflæ extrem de negativæ
asupra mea.

În timp ce Satana foloseøte legea minciunii, Hristos foloseøte legea
opusæ, care este: “vefli cunoaøte adeværul, øi adeværul væ va face slobozi”
(Ioan 8:32). Foarte greu acceptam ideea cæ Dumnezeu mæ iubeøte, dar El
chiar mæ iubea, dorind ca eu sæ acord mai multæ atenflie acestui gând.
Într-o zi, Dumnezeu mi-a spus: “Sally, pentru Mine eøti mai preflioasæ
decât aurul”.

Iar eu I-am ræspuns: “Doamne, eøti prea bun. Øtiu cæ nu am nici o
valoare, dar sunt foarte fericitæ cæ Tu mæ iubeøti øi aøa.”

“Nu, Sally, tu valorezi mai mult decât aurul. Te-aø minfli Eu oare?”
“Pæi... nu” øi mæ luptam cu emofliile care mæ împingeau parcæ sæ

resping acest gând.
“Sally, vreau sæ spui cu gura ta: ’Sunt mai valoroasæ decât aurul’.”
“Doamne, vreau sæ te ascult. Aleg sæ te ascult. Dar nu cred cæ acest

lucru e adeværat în dreptul meu.”
“Vreau sæ rosteøti cu voce tare acest adevær, ca sæ te aud.”
Dumnezeu încerca sæ-mi întæreascæ øi sæ-mi aprofundeze experienfla

cu El, convingându-mæ de iubirea Sa pentru mine øi de valoarea pe care o
aveam în ochii Sæi.

“Doamne… eu valorez… O, nu pot! Pur øi simplu nu e adeværat!”
“Încearcæ din nou. Te asigur cæ e adeværat. Cu Mine, o sæ pofli

reuøi. Crede øi ascultæ de cuvântul meu, indiferent de træirile pe care
le-ai avea.”

“Bine, o sæ încerc.” Am tras o guræ de aer øi am spus: “Valorez…
valorez… valorez mai mult decât… Nu, pur øi simplu nu pot.”

“Sally, aproape cæ ai reuøit. Hai, acum pofli.”
“O, Doamne, e atât e greu! Oare ce mæ împiedicæ sæ pot rosti aceste

cuvinte?”
“Vechile tale tipare de gândire. Sally, ignoræ-le!”
Într-un sfârøit, am reuøit: “Doamne, valorez mai mult decât aurul –

în Isus.” Adæugând “în Isus”, am reuøit sæ umplu golul dintre mine øi
Dumnezeu. “În Isus, pot valora mult” m-am gândit eu.

“Spune-o încæ o datæ, Sally”. Dumnezeu øtia cæ îmi fæcea bine, chiar
dacæ îmi era atât de greu.
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Aøa cæ am repetat cu voce tare încæ o datæ, încæ o datæ øi încæ o datæ.
Øi de fiecare datæ, mæ eliberam øi mai mult de gândurile mincinoase care
mæ încætuøaseræ atâta vreme. Pe mæsuræ ce repetam, îmi era tot mai uøor
øi credeam din ce în ce mai mult ceea ce spuneam. Rostit de multe ori,
adeværul m-a eliberat.

Cuvântul Domnului, Biblia, confirmæ experienfla mea? Cu siguranflæ
cæ da. “Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat, øi mai scumpi decât
aurul din Ofir” (Isaia 13:12). Dumnezeu ne iubeøte, pe mine øi pe voi, atât
de mult, încât are grijæ de noi ca de lumina ochilor Sæi, øi ne ocroteøte la
umbra aripilor Sale (vezi Psalmi 17:8). Ne-a întipærit, pe mine øi pe voi,
pe palmele mâinilor Sale (Isaia 49:16). Biblia spune cæ am o mare valoare,
iar Dumnezeu a confirmat acest lucru prin vocea Sa blândæ øi prin
impresiile Sale asupra minflii mele. Øi într-un sfârøit am ajuns sæ cred
acest lucru. “Oile Mele ascultæ glasul Meu; Eu le cunosc, øi ele vin dupæ
Mine” (Ioan 10:27).

Din cauza înclinafliei mele cætre negativism, nu aveam nevoie sæ aud
cât de rea eram. Ci mai degrabæ, aveam nevoie sæ aud cât de mult mæ
iubea Dumnezeu. Øi copiii noøtri au nevoie sæ fie abordafli în acelaøi fel.
Ei vor ajunge sæ înfleleagæ modul în care îi priveøte Dumnezeu, numai
atunci când noi vom demonstra faflæ de ei caracterul plin de dragoste al lui
Dumnezeu. El øtie mai bine decât mine ce fel de cuvinte trebuie sæ-i adresez
copilului meu, ca dovadæ cæ îl iubesc øi îl înfleleg aøa cum Dumnezeu mæ
iubeøte øi mæ înflelege pe mine. Ca urmare, inima copilului se va deschide
pentru a fi îndrumatæ øi schimbatæ. Printr-o legæturæ cu Hristos, schimbarea
nu numai cæ va deveni posibilæ, ci øi de dorit. Le face bine copiilor noøtri
sæ fie puøi faflæ în faflæ cu temerile øi obiceiurile lor rele øi sæ descopere cæ
se pot schimba. Înflelepciunea omeneascæ e infinit inferioaræ celei divine,
de aceea e uøor de înfleles de ce trebuie sæ avem o legæturæ strânsæ cu
Dumnezeu, înainte de a avea o legæturæ strânsæ cu copiii noøtri. Acest
lucru e øi mai important în situafliile în care se cere o mæsuræ disciplinaræ,
fiindcæ sunt toate øansele ca aceasta sæ fie greøit interpretatæ de copii, ca o
lipsæ de iubire.

Nevoia de a-L consulta pe Dumnezeu mai întâi, înainte de a vorbi cu
copilul meu, chiar øi atunci când sunt siguræ ce trebuie fæcut, a fost prima
lecflie pe care a trebuit sæ o învæfl despre educarea copiilor. Indiferent cæ
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eram îngæduitoare sau fermæ, a trebuit sæ-mi pun întrebarea: “Sunt eu
ræspunzætoare sau e Dumnezeu? Cine conduce?” Øi fæcând acest lucru,
am învæflat – øi încæ învæfl – cum sæ mæ supun lui Dumnezeu.

În cazul meu, modul în care abordam relaflia cu Dumnezeu era øi
modul în care abordam relaflia cu copiii. Am crezut, în mod eronat, cæ
Dumnezeu privea la mine cu negativism øi reproøuri, øi în acelaøi fel îi
priveam øi eu pe copiii mei. Când El m-a eliberat de aceastæ concepflie
greøitæ, i-a eliberat øi pe copiii mei, deoarece ei au beneficiat de pe urma
înflelegerii noi pe care o cæpætasem. Am ajuns la concluzia cæ acest lucru
reprezintæ baza a tot ceea ce înseamnæ a fi pærinte: trebuie sæ învæflæm sæ-i
tratæm pe copii aøa cum ne-a tratat Hristos pe noi.

Fiecare pærinte are nevoie sæ vadæ viafla din perspectiva lui Dumnezeu,
deoarece copiii vor învæfla de la noi. Trebuie sæ gæsim echilibrul între
fermitate øi iubire. Dumnezeu doreøte ca cei mici ai noøtri sæ aibæ o
experienflæ mai profundæ cu El decât am avut-o noi, pærinflii lor. El are în
plan ca fiecare generaflie sæ-L slujeascæ øi sæ se apropie tot mai mult de
starea omului de la început. Din nefericire, pânæ acum nu s-a întâmplat
aøa. Acest proces trebuie sæ înceapæ de undeva øi, aøa cum am væzut în
capitolul precedent, trebuie sæ înceapæ cu noi. Dacæ vrem sæ începem sæ
ne schimbæm, atunci primul pas este comunicarea cu Dumnezeu. Cu cât
auzi mai des glasul Sæu, cu atât Îl recunoøti mai uøor în vacarmul de voci
care îfli asalteazæ atenflia: vocea firii, care strigæ în gura mare propriile
ambiflii; vocea lui Satana, care ne ispiteøte sæ pæcætuim, øi vocea lui
Dumnezeu, care ne încurajeazæ spre victorie. Færæ îndoialæ, e esenflialæ
puterea de a face distincflie între aceste voci – lucru care reprezintæ øi
obiectivul acestui capitol. Dafli-mi voie sæ væ exemplific cum funcflioneazæ
acest lucru în viafla de zi cu zi, printr-o istorioaræ, pe care am ajuns sæ o
numesc simplu, “Drumul în oraø”.

Când ne-am mutat în Montana, nu ne-am stabilit la oraø øi nici mæcar
în vreo suburbie, ci în plinæ sælbæticie. Ne ia o oræ øi jumætate cu maøina
pânæ în oraø, ceea ce înseamnæ trei ore dus-întors. Øi asta în condifliile în
care nu fac nimic altceva decât conduc. Aøadar, am învæflat repede sæ fiu
eficientæ, dacæ doream sæ realizez ceva. Drept urmare, îmi planific din
timp la ce magazine voi merge øi fac liste cu tot ce trebuie sæ cumpær din
fiecare.
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Înainte de a continua, sæ væ împærtæøesc un secret despre Sally
Hohnberger – sunt o persoanæ foarte organizatæ. Aøadar, atunci când mæ
urc în maøinæ pentru a merge în oraø, sunt pregætitæ. Iau cu mine un pacheflel
cu mâncare, ambalajele reciclabile pe care trebuie sæ le returnez la
magazine, obiectele care necesitæ schimbarea anumitor componente øi,
desigur, listele. Deci, într-o astfel de ocazie, eu øi Jim ne-am rugat, m-a
særutat, ne-am luat la revedere øi am pornit motorul sæ plec. Dar vocea
liniøtitæ øi blândæ a lui Dumnezeu m-a oprit: “fii-ai luat poøeta?”

“Bineînfleles cæ mi-am luat-o”, am ræspuns eu.
Dar gândul mi-a venit din nou: “Eøti siguræ cæ fli-ai luat poøeta?”
“Da, sunt siguræ cæ am pus-o în maøinæ.” M-am uitat, dar nu am

væzut-o nicæieri. “Hmmm, sæ væd dacæ am læsat-o cumva în casæ, în locul
în care o flin de obicei.”

Întorcându-mæ la maøinæ cu poøeta în mânæ, am întrebat: “Doamne,
vocea pe care o aud este vocea Ta?” Dar nu am auzit nici un ræspuns, nici
o impresie asupra minflii mele, în semn de “da” sau de “nu”. Scripturile
nu spun nimic cu privire la poøeta mea. “De unde sæ-mi dau seama dacæ a
fost sau nu vocea lui Dumnezeu?” m-am întrebat ulterior. Totuøi, am simflit
cæ Dumnezeu a fost Cel care îmi vorbise. I-am fost foarte recunoscætoare
cæ nu am plecat færæ poøetæ øi færæ liste. Drumul meu ar fi fost în zadar.

“Dacæ lui Dumnezeu Îi pasæ suficient de mult de mine, încât mæ
ajutæ sæ nu-mi uit poøeta øi mæ fereøte de toate urmærile acestui fapt”,
mi-am zis eu, “înseamnæ cæ Îi pasæ de toate lucrurile nesemnificative din
viafla mea.” Odatæ, fiind în situaflia de a lua o decizie, m-am rugat:
“Doamne, ai permisiunea mea sæ-mi întrerupi oricând gândurile pe
parcursul zilei de azi, deoarece øtiu cæ Tu eøti cel mai bun Prieten al meu.
Ajutæ-mæ sæ-fii recunosc vocea.” Dumnezeu este întotdeauna în preajma
noastræ.

Aceste gânduri m-au fæcut sæ-mi aduc aminte de zilele noastre din
Wisconsin, când am început sæ înfleleg pentru prima oaræ iubirea lui
Dumnezeu øi purtarea Sa de grijæ. Atunci am început sæ væd cum mâna Sa
îndrumætoare øi plinæ de iubire lucra în viafla mea. Pe loc, m-am decis sæ
apelez la Dumnezeu øi în legæturæ cu colicile lui Andrew, pentru cæ, sinceræ
sæ fiu, eram la capætul puterilor dupæ cinci luni de chin. Îl alæptam la sân,
nu cu biberonul, øi m-am gândit cæ poate aceasta era problema. În timp ce
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mæ rugam øi mæ gândeam la soluflii, mi-a venit o idee. “Schimbæ-fli regimul
alimentar”, mi s-a pærut cæ îmi spune cineva. Era o idee total nouæ pentru
mine øi am øtiut cæ Dumnezeu încerca sæ-mi spunæ ceva. Poate cæ mâncam
ceva ce-i fæcea ræu lui Andrew. Îndemnatæ de acest nou gând, am citit
câteva cærfli de specialitate øi am vorbit cu tofli cei care erau dispuøi sæ mæ
asculte. Øi m-am øi rugat. Ca urmare, m-am hotærât sæ elimin din hrana
mea toate condimentele øi ingredientele excitante pentru stomac. Dar
durerile lui Andrew n-au încetat cu nici un chip.

Scriptura nu are soluflii pentru problema colicilor, aøadar nu puteam
cæuta acolo ræspuns. Dar I-am cerut ajutor lui Dumnezeu în rugæciune,
sperând cæ mæ va impresiona cu un alt gând. Dar nu am primit nici un
ræspuns. Totuøi, am sperat cæ îmi va aræta în vreun fel ce sæ fac.

Providenfla este o altæ ipostazæ a vocii lui Dumnezeu. Nimic nu se
întâmplæ în viaflæ færæ aprobarea Dumnezeului nostru atotøtiutor. Ceea ce
mulfli numesc “soartæ” sau “întâmplare” este intervenflia lui Dumnezeu.
Aøadar, sunt siguræ cæ El a fost cel care m-a trimis la un anumit medic
nutriflionist, care mi-a sugerat cæ øi carnea ar putea fi excitantæ pentru
stomac øi sæ o elimin pentru o perioadæ din regimul alimentar, urmærind
ce se întâmplæ cu Andrew. Dupæ douæ zile în care am mâncat numai
mâncare vegetarianæ, colicile lui Andrew au dispærut. Metoda funcflionase.
Eram plinæ de recunoøtinflæ faflæ de Prietenul meu care mæ iubeøte øi m-a
ajutat. Pentru prima oaræ, Andrew a dormit cinci ore færæ sæ se trezeascæ –
un adeværat record! A devenit un bebeluø drægufl, fericit øi mulflumit. Având
parte de mai mult somn, am început sæ fiu mai bine dispusæ øi mai optimistæ.
Dumnezeu era un prieten adeværat. Dar nu, sæ nu væ închipuifli cæ a fost
vorba de o transformare peste noapte, o comuniune perfectæ øi continuæ
cu Dumnezeu. Pentru mine, procesul trebuia parcurs pas cu pas, fiindcæ
presupunea anumite schimbæri. Dumnezeu de-abia aøteaptæ sæ ne ajute sæ
ieøim din necazuri. Rugæciunile mele deveneau din ce în ce mai personale,
iar încrederea din ce în ce mai mare. Timiditatea øi nesiguranfla încæ
exercitau o anumitæ influenflæ, dar Dumnezeu nu mi-a întors niciodatæ
spatele, pe mæsuræ ce mæ maturizam øi dobândeam o încredere tot mai
mare în El. Nici nu øtiam eu pe atunci cât de curând avea sæ-mi fie de
mare folos încrederea în El.
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Într-o zi, l-am læsat pe Matthew sæ se joace în lædifla cu nisip, împreunæ
cu Shilo – cæflelul nostru – în timp ce eu am urcat sæ-l pun pe Andrew la
culcare. Am zæbovit puflin, privind încântatæ cât era de fericit, færæ sæ-øi
mai încordeze trupul lui mic din cauza colicilor. Am coborât apoi øi am
descoperit cæ Matthew nu mai era în lædifla cu nisip. Unde s-ar fi putut
duce? M-am uitat pe toate ferestrele øi am verificat toate locurile în care
fiul meu aventurier mergea de obicei. Era de negæsit. Am fugit afaræ øi
l-am strigat, dar nici un ræspuns. L-am strigat øi pe Shilo, dar nici câinele
nu mi-a ræspuns. Am început sæ intru în panicæ.

L-am gæsit repede pe Jim øi am început sæ cæutæm sistematic pe
cei 40 de acri ai proprietæflii noastre, care în cea mai mare parte era
acoperitæ de pædure øi tufiøuri de cætinæ. Gânduri groaznice au început
sæ ne treacæ prin minte. Era un lucru deja øtiut cæ, uneori, câinii de la
fermele dimprejur formau haite øi vânau cæprioare. Oare ar ataca un
copil mic? Instinctiv, am alergat în pædure, pe diferite cæræri. Dupæ o
vreme, am ajuns lângæ iazul nostru. O, nu, oare a cæzut în apæ øi s-a
înecat? Acum eram îngrijoratæ de-a binelea. Lui Matthew îi plæcea sæ
se joace în apæ øi nu îi era fricæ, deøi nu øtia sæ înoate. M-am dus
aproape de mal sæ caut urmele lui, dar nu am gæsit nimic. Øi Jim alerga
øi cæuta. Îl auzeam cum îl striga pe Matthew pe nume. Aproape
înnebunifli, ne-am întâlnit pe gazon. “Hai sæ ne rugæm!” a sugerat Jim
øi ne-am rugat. “Doamne, Tu øtii unde e Matthew. La doi ani, de-abia
dacæ vorbeøte, dar are o bunæ condiflie fizicæ. Øi asta nu prea e bine în
cazul æsta. Te rog, ajutæ-ne sæ-l gæsim!”

Nici o impresie nu se putea distinge printre emofliile teribile care ne
inundaseræ sufletele. Rafliunea ne cerea sæ concepem un alt plan. Jim a
sugerat sæ-i rugæm pe vecini sæ începem o cæutare sistematicæ. Dar cât
timp el vorbea cu ei la telefon, eu nu-mi gæseam locul.

“Doamne, unde sæ mai caut? Trebuie sæ mæ calmez. Dæ-mi te rog
calmul øi stæpânirea de sine de care am nevoie în aceastæ situaflie. Øtiu cæ
– într-un fel anume – Tu o sæ-mi aræfli încotro trebuie sæ mæ îndrept.”
M-am uitat în toate direcfliile în care Matthew ar fi putut merge øi am
ajuns la concluzia cæ un bæieflel de vârsta lui ar fi putut foarte bine sæ
cutreiere pædurea cu tot cu lædifla de nisip. Dumnezeu ne îndreaptæ gândurile
øi rafliunea în direcflia cea bunæ, atunci când Îi cerem acest lucru. Pornind
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pe cærare, mi-am dat seama cæ mai trecusem de douæ ori pe-acolo øi cæ øi
Jim cæutase în acea zonæ, færæ succes. Totuøi, am simflit cæ aici trebuia sæ
caut. “Matthew? Shilo?” am strigat eu. Matthew e posibil sæ se fi rætæcit,
dar Shilo nu. Am continuat sæ-l strig pe Shilo. Într-un sfârøit, a venit
alergând.

“Shilo, unde e Matthew?” l-am întrebat. A început sæ alerge pe cærare,
în direcflia din care venise. L-am urmat, pânæ am ajuns la o ræscruce. Am
sperat la o experienflæ de tip “Lessie”. Însæ Shilo ezita øi a început sæ fie
nesigur.

“Doamne, acum încotro?” Am simflit cæ ar trebui sæ o iau la dreapta.
Aøa cæ am luat-o pe acolo, cu Shilo dupæ mine. “Urechile tale vor auzi
dupæ tine glasul care va zice: ’Iatæ drumul, mergefli pe el!’ când vefli voi sæ
væ mai abatefli la dreapta sau la stânga” (Isaia 30:21). Træiam pe viu acest
verset, deøi nu-mi dædeam seama. Am dat de un luminiø øi l-am strigat
din nou pe Matthew, ascultând cu atenflie orice sunet. Øi mi s-a pærut cæ
aud ceva la stânga. “Pe aici, Doamne?”

Am simflit cæ ræspunsul e “da” øi am alergat prin luminiø, pânæ am
intrat din nou în pædure. Øi exact în faflæ am dat de Matthew, cam la cinci
metri distanflæ. Stætea pe jos, agæflat într-o bucatæ scurtæ de sârmæ ghimpatæ,
care atârna de creanga unui copac, blocându-i drumul.

Cum ne conduce Dumnezeu exact spre locul unde trebuie sæ fim,
într-un mod pe care nici mæcar nu-l înflelegem? Nu øtiu. Dumnezeu e
Dumnezeu øi poate face aceste lucruri, chiar dacæ nu putem explica exact
cum reuøeøte sæ le facæ. Cu adeværat, El ne iubeøte øi comunicæ permanent
cu noi. Cum a fæcut ca, în auzul meu, sæ ajungæ un sunet scos de Matthew?
E într-adevær uimitor! Dumnezeu S-a folosit de impresii, de simflurile mele,
de rafliunea mea øi de conducerea Sa providenflialæ. Toate acestea constituie
diferitele ipostaze ale vocii Sale, pentru a-mi îndruma paøii.

M-a cuprins o bucurie de nedescris când am început sæ-l eliberez pe
Matthew din captivitatea de sârmæ ghimpatæ øi l-am luat în brafle. În mod
surprinzætor, era perfect liniøtit øi savurase mica aventuræ, complet
inconøtient de pericolele la care se expusese. Fugind înapoi în curte, am
væzut maøinile vecinilor. Aceøti oameni nemaipomenifli læsaseræ totul øi
særiseræ sæ ne ajute. Chiar când mæ apropiam, l-am auzit pe Jim dându-le
instrucfliuni cu privire la metoda prin care vom începe cæutarea în pædure.
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“L-am gæsit! L-am gæsit!” am strigat eu de mai multe ori. Øi bucuria a luat
locul disperærii, care ne copleøise pânæ atunci.

Da, Dumnezeu poate fi în aøa mæsuræ de personal! Ne poate îndruma
oricând spre copilul pierdut! În viafla de zi cu zi, El doreøte foarte mult sæ
comunice cu noi øi sæ ne ajute în tot ceea ce-i priveøte pe copiii noøtri.
Apelæm la El? Ne luæm timp sæ vorbim cu El, sæ-I cerem sfatul øi apoi sæ
auzim glasul Sæu? Îi cunoaøtem vocea? Partea noastræ e sæ strigæm dupæ
ajutor, sæ ascultæm øi sæ alegem sæ cooperæm cu El. E nevoie de studiu
pentru a cunoaøte caracterul lui Hristos øi de ceva experienfle pentru a
recunoaøte vocea lui Dumnezeu. El nu poate studia øi asculta în locul
nostru, dar dacæ noi vom face eforturi, vom descoperi cæ s-a meritat.

Partea lui Dumnezeu este sæ ne asculte cererile, sæ ne inspire pe
parcursul acfliunilor pe care le întreprindem øi sæ ne dea gândurile potrivite.
Apoi, când ne decidem sæ conlucræm cu El, Dumnezeu revarsæ puterea Sa
asupra vieflii noastre, eliminând din gândurile, emofliile øi sentimentele
noastre – când øi cum gæseøte El cu cale. Dumnezeu va face ceea ce noi
nu putem face singuri. Satana øi toate armatele iadului nu pot învinge nici
cea mai slabæ fiinflæ umanæ, dacæ ea are acest fel de legæturæ cu Dumnezeu.
Nici noi nu putem face partea lui Dumnezeu – sæ ne salvæm øi sæ ne dæm
putere nouæ înøine – dar, vai, cât de mulfli oameni sinceri încearcæ sæ se
salveze singuri øi nu reuøesc, deoarece e dincolo de puterea umanæ.
Curentul umanist promoveazæ ideea cæ puteam face voia lui Dumnezeu
prin propriile noastre forfle. Fæcând acest lucru, însæ, ne închinæm unui
dumnezeu færæ putere.

Odatæ ce am învæflat sæ recunoaøtem vocea lui Dumnezeu øi sæ
conlucræm cu El, pentru a ne schimba firea øi caracterul, copiii noøtri pot
afla din exemplul nostru modul în care øi ei pot fi conduøi de Dumnezeu øi
pot primi putere de la El. Copiii învaflæ mai ales din exemplul primit de la
noi, fie el bun sau ræu. Ei vor deveni ceea ce noi punem în fafla lor pentru
a admira. Dacæ vrem ca Dumnezeu sæ ne conducæ în tot ceea ce înseamnæ
educarea copiilor, atunci trebuie ca noi sæ devenim copiii Sæi. Trebuie sæ
învæflæm sæ recunoaøtem vocea Sa øi sæ cæpætæm experienfla ascultærii de
acea voce. Învæflând aceste elemente de bazæ, îndrumafli de Hristos, vom
avea de dat o mærturie vie copiilor noøtri, lucru care le va conferi putere øi
înflelepciune metodelor noastre de educaflie. A-i educa pe copii nu înseamnæ
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a produce schimbæri exterioare, ci a produce schimbæri în caracter øi în
deprinderile practice, prin puterea lui Isus Hristos, Salvatorul øi Creatorul
nostru.

Cum putem fi siguri cæ e vocea lui Dumnezeu cea care ne
impresioneazæ mintea? Ce putem face pentru a nu fi duøi în eroare?

Toate ipostazele vocii lui Dumnezeu – care se face auzitæ prin Biblie,
providenflæ, impresiile produse de Duhul Sfânt, rafliune, conøtiinflæ, naturæ
sau sfatul unui prieten – vor coincide unele cu altele. Glasul lui Satana
produce confuzie øi conflict. Când avefli dubii, punefli-væ niøte întrebæri
simple: Vocea pe care o aud, gândul sau emoflia, e în concordanflæ cu
Biblia, Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu? Dacæ ræspunsul e “da”, atunci
vefli fi cuprinøi de încredere, nu de teamæ; de iubire, nu de uræ; de ræbdare
øi bunætate, nu de asprime øi furie. Vocea pe care o aud, sau gândul pe
care îl am încurajeazæ fapte în armonie cu principiile Împæræfliei lui
Dumnezeu? Sunt gândurile mele în spiritul lui Dumnezeu, care întinde
mâna Sa ca ajutor, sau în spiritul lui Satana, care recurge la forflæ øi
constrângere?

Scriptura poate fi consideratæ autoritatea supremæ în toate domeniile.
Totuøi, existæ multe situaflii despre care nu se aminteøte în Biblie. Dacæ
Biblia nu confirmæ, dar nici nu infirmæ în mod direct gândul sau impresia
în discuflie, atunci analizafli principiul care stæ la bazæ.

Într-o zi, dupæ ce ne-am mutat la munte, eram în spatele casei,
odihnindu-mæ pe verandæ øi bucurându-mæ de frumuseflile naturii care mæ
înconjurau. În timp stæteam acolo, liniøtitæ øi gânditoare, am avut o impresie
puternicæ. “Sally, trebuie sæ vorbeøti cu Jim despre…” øi Dumnezeu a
specificat o anumitæ viziune incorectæ a lui Jim.

“O, nu, Doamne. Jim se enerveazæ repede. Nu pot sæ fac asta! Sæ-i
spun lui Jim cæ greøeøte? Cu siguranflæ cæ diavolul îmi vorbeøte. Dar dacæ
eøti totuøi Tu, Doamne?”

Din nou, o voce blândæ øi liniøtitæ mi-a spus: “Sally, trebuie sæ
vorbeøti cu Jim despre asta!”

“Doamne, øtii cât de mult uræsc eu conflictele. Dar dacæ Tu îmi
vorbeøti, sunt dispusæ sæ o fac øi pe asta.”

“Da, Sally, o sæ fiu cu tine. Prinde-Mæ de mânæ øi o sæ facem acest
lucru împreunæ. Ai încredere în Mine.”



59

Am privit la iarbæ, la copaci øi la vârfurile semefle ale munflilor, care
ajungeau pânæ la cer. Am urmat glasul naturii øi am ridicat mâna în sus,
ca øi când aø fi apucat mâna lui Isus într-a mea.

Am intrat în sufragerie, unde Jim lucra la birou, øi i-am spus: “Jim,
nu vrei sæ ne plimbæm? Øtiu cæ eøti ocupat. Dacæ nu pofli, nu-i nimic.”
Undeva în sufletul meu, speram sæ nu vinæ cu mine. Îi cunoøteam tipul de
personalitate øi erau pufline øanse sæ fie de acord. Dacæ Jim e cufundat în
rezolvarea unei probleme, nu-i place sæ fie întrerupt.

“Sigur, draga mea”, a ræspuns el. “Mi-ar plæcea sæ ne plimbæm
împreunæ. Sunt liber chiar acum.” Øi, cu entuziasm, øi-a dat la o parte
toate hârtiile.

“O, nu, s-a zis cu mine!” mi-am spus în gând. Vocea providenflei
tocmai confirmase faptul cæ acea impresie venise de la Dumnezeu, lucru
confirmat deja øi de naturæ. Acum eram siguræ cæ imboldul venise de la
Dumnezeu. “Doamne, mæ încred în puterea Ta, nu în slæbiciunea mea.”
Dupæ numai câfliva paøi øi înainte de a-mi pierde curajul, i-am spus repede
lui Jim ceea ce Dumnezeu îmi pusese în inimæ.

“Sally, de unde fli-a venit ideea asta prosteascæ?” a întrebat Jim,
începând sæ se apere.

În trecut, încercasem sæ rezolv diferite probleme, minimalizând
conflictul. Dacæ cineva nu era de acord cu pærerea mea, bæteam în retragere,
chiar dacæ simfleam cæ am dreptate. Din cauza stresului generat de orice
tip de conflict, mintea mea devenea ca un tocætor de hârtie. Nu puteam sæ
pun cap la cap nici douæ gânduri într-un raflionament logic. Acum, cæ Jim
nu era de acord cu mine de la bun început, simfleam cum încep sæ renunfl
la pærerile mele, aøa cum fæceam dintotdeauna în aceste situaflii.

“Sally, nu renunfla. Nu trebuie sæ renunfli. Eu sunt cu tine, ai încredere
în Mine. Aceasta nu e o metodæ bunæ de a reacfliona când dai de greu. Eu
am o cale mai bunæ. Ai încredere în Mine! Cu Mine o sæ te descurci
foarte bine!”

Øi chiar acolo pe drum, mi-am imaginat cum Îl prind de mânæ din
nou pe Isus, în timp ce Jim vorbea. Pentru prima oaræ am reuøit, prin
puterea lui Hristos, sæ duc pânæ la capæt conversaflia cu Jim, færæ sæ-mi
pierd firul gândurilor. Era o minune la care nu visasem cæ era posibilæ.
Am vorbit timp de douæzeci de minute în acea plimbare øi, la sfârøit, deøi
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nu am cæzut de acord, ne-am continuat fiecare ziua, færæ sæ existe vreun
zid între noi. Nu m-am mai simflit vinovatæ øi întoarsæ pe dos, aøa cum mi se
întâmpla dupæ fiecare confruntare. În trecut, mæ închideam în mine øi nu mai
vorbeam cu Jim pentru tot restul zilei. În schimb, acum mæ simfleam atrasæ de
el. De data aceasta nu am simflit nevoia de a mæ distanfla de el.

A doua zi dimineafla, Jim mi-a spus cæ Dumnezeu îi descoperise în
timpul sæu de rugæciune cæ eu avusesem dreptate øi mi-a mulflumit pentru
cæ i-am atras atenflia asupra acelei chestiuni. Uau! Cu asemenea experienfle,
a crescut semnificativ încrederea mea în vocea lui Dumnezeu. În acelaøi
fel, Dumnezeu vrea sæ pæøifli øi voi în øcoala lui Hristos, unde El væ va
învæfla sæ-I recunoaøtefli vocea din experienflæ.

Când Dumnezeu mi-a cerut sæ vorbesc cu Jim, nu am fost siguræ
dacæ era sau nu vocea Lui. Testând acea impresie prin filtrul providenflei,
am primit asigurarea cæ era vocea lui Dumnezeu. Totuøi, se cerea din
partea mea sæ iau o decizie. Dupæ ce s-a terminat totul, am fost foarte
siguræ cæ a fost Dumnezeu, datoritæ rezultatelor.

Când ne luæm timp sæ ne evaluæm experienflele, de obicei devine
destul de clar dacæ ne-a vorbit Dumnezeu sau nu. Uneori vom face greøeli de
judecatæ, dar putem învæfla atât de pe urma rezultatelor pozitive, cât øi a celor
negative. Din fericire, Dumnezeu nu aøteaptæ sæ ne plesneascæ atunci când
facem greøeli, ci vrea sæ învæflæm sæ facem mai bine data viitoare.

Impresiile venite de la Duhul Sfânt sunt o altæ cale importantæ pe
care Dumnezeu o foloseøte pentru a ne comunica voinfla Sa. Dar niciodatæ
nu ar trebui sæ presupunem cæ toate gândurile vin de la Dumnezeu. Trebuie
sæ testæm impresiile prin filtrul Bibliei, a situafliilor providenfliale, a rafliunii
øi a conøtiinflei, pentru a confirma ceea ce pare sæ fie vocea lui Dumnezeu.
Ioan spune, “Preaiubiflilor, sæ nu dafli crezare oricærui duh, ci sæ cercetafli
duhurile, dacæ sunt de la Dumnezeu; cæci în lume au ieøit mulfli proroci
mincinoøi” (1 Ioan 4:1). Satana se poate folosi chiar de Scripturæ pentru a
ne face sæ ne rætæcim. Aøadar, discernæmântul øi atenflia sunt esenfliale.
Când l-a ispitit pe Isus în pustie, Satana a folosit un citat autentic din
Scripturæ, fæcând lucrul acesta într-un spirit de neîncredere, care e definitor
pentru el.

Dacæ vocea vine de la Dumnezeu, atunci ne va oferi libertate deplinæ.
Dumnezeu doreøte o ascultare de bunævoie. El pune mare prefl pe acest tip
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de ascultare, care e mai valoroasæ decât o conformare exterioaræ sau o
slujire la nervi. Sugestiile venite de la Dumnezeu ne oferæ libertatea totalæ
de a alege sæ fim pentru sau împotriva Lui. Dacæ alegem sæ fim împotriva
Lui, El încæ ne înconjoaræ cu iubirea øi blândeflea Sa.

Totuøi, situarea împotriva Lui are øi alte consecinfle. El îngæduie ca
aceste consecinfle sæ vinæ asupra noastræ øi sæ ne trezeascæ, pentru a ne da
seama de nevoia noastræ de El øi de schimbarea de care e nevoie în viafla
noastræ. Hristos nu renunflæ la noi. Ne lasæ timp sæ ne gândim øi sæ ne
decidem. Nu existæ nici un pic de obligativitate în spiritul lui Hristos.

Spiritul lui Satana opereazæ cu totul altfel. La început, îfli trimite
gânduri cu sugestiile lui. Dacæ alegi sæ fii împotriva lui, atunci spiritul lui
recurge la forflæ øi la obligaflie. Satana e ca vânzætorul care te preseazæ,
spunându-fli cæ trebuie sæ te decizi pe loc, fiindcæ mâine s-ar putea ca
øansa ta de aur sæ disparæ. Satana te împinge sæ iei decizii pripite. Dacæ te
plasezi sub influenfla lui, nu-fli lasæ rægaz sæ te gândeøti. Dacæ ezifli, el se
teme cæ îi vei spune “nu” øi cæ îfli vei da seama de schemele lui, aøa cæ
recurge la sentimentele tale negative. Aceste sentimente te determinæ sæ-fli
foloseøti tehnicile greøite de rezolvare a problemelor, lucru care te fline
mai departe sub controlul lui. Din acea zi øi pânæ în prezent, eu nu am mai
renunflat niciodatæ la propriile mele pæreri, reuøind astfel sæ-mi susflin
punctul de vedere.

Trebuie sæ fim atenfli ca, în relafliile cu copiii noøtri, sæ nu recurgem
la acelaøi tip de atitudine ca cea a lui Satana. Am fost expuøi toatæ viafla la
sistemul lui Satana, care face uz de forflæ, øi nu e de minare cæ tindem sæ-l
adoptæm øi noi. Chiar dacæ avem sutæ la sutæ dreptate sæ le cerem copiilor
sæ facæ ceva, dar avem spiritul lui Satana, abordarea noastræ este sutæ la
sutæ greøitæ øi nu poate avea rezultate bune. Adeværul, færæ Spiritul lui
Dumnezeu, este un blestem, nu o binecuvântare. Aøadar, dacæ îi spunem
copilului adeværul, dar o facem într-un spirit greøit – cu duritate øi furie –
acflionæm exact contra educafliei pe care vrem sæ i-o dæm.

Indiferent de greøelile pe care le-am comis în educarea copiilor noøtri,
nici o clipæ nu mai trebuie sæ dæm crezare minciunilor lui Satana, gândurilor
øi impulsurilor eronate, trimise de el. Isus ne va elibera din aceastæ robie,
dacæ vom apela la El øi-L vom asculta. Dumnezeu doreøte sæ ne vorbeascæ
prin intermediul Cuvântului Sæu, a Duhului Sæu Sfânt, prin providenflæ,
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prin naturæ, impresii, conøtiinflæ øi rafliune, pentru a ne conduce pe calea
spre victorie. “Oile Mele ascultæ glasul Meu; Eu le cunosc, øi ele vin dupæ
Mine” (Ioan 10:27).

CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU
PÆRINfiII SINGURI

În acest capitol sunt relatate foarte multe experienfle dragi sufletului
meu, deoarece îmi aduc aminte de cât de mult mæ iubeøte Dumnezeu øi
cum comunicæ El cu mine. Toate aceste experienfle m-au condus spre
Dumnezeu, ca Sursæ a solufliilor de care aveam nevoie. Fiecare dintre
aceste încercæri m-au apropiat din ce în ce mai mult de Hristos. Fiecare
mi-a întærit încrederea în El, care mi-a dat întotdeauna un ræspuns, chiar
dacæ nu la momentul dorit de mine, ci la momentul care El øtia cæ e cel
mai potrivit. Dacæ Dumnezeu Se intereseazæ de lucruri atât de
nesemnificative, sæ nu fie El interesat de luptele voastre mai mari – bani,
timp, conflicte interminabile la serviciu øi grija pentru copii? Sæ nu fie
preocupat de relafliile pe care v-a îngæduit sæ le avefli, øi nu neapærat în
ceea ce priveøte un fost sofl sau o fostæ soflie, ci øi în ceea ce priveøte
stresul formærii øi menflinerii unei familii unite? Fifli siguri cæ Isus væ
înflelege, Se intereseazæ de voi øi væ primeøte cu braflele deschise, indiferent
cât de descurajafli v-afli simfli. Mergefli la El! Învæflafli sæ-I recunoaøtefli vocea
în mintea øi sufletul vostru, deoarece este un lucru esenflial. Cu toflii avem
nevoie de comuniunea continuæ cu Hristos. Færæ ea, nu putem merge mai
departe!
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Capitolul 5

MUTAREA LA MUNTE
“Moise s-a suit la Dumnezeu. Øi Domnul l-a chemat de pe munte, zicând: ’Aøa

sæ vorbeøti casei lui Iacov, øi sæ spui copiilor lui Israel.” (Exod 19:3)

Înainte de a ne muta în Montana, foarte rar am væzut munfli adeværafli.
Am crescut în zona central-vesticæ, despre care nu se poate spune cæ e
renumitæ pentru lanflurile ei muntoase. Acum, de când locuim în Munflii
Stâncoøi, am învæflat sæ apreciez grandoarea lor colfluroasæ, dar øi faptul
cæ e nevoie de ceva efort ca sæ reuøeøti sæ-i stræbafli. Øi am stræbætut destui.
Te dor tofli muøchii; îfli simfli picioarele grele, care parcæ cer o oprire;
începi sæ respiri cu dificultate øi neregulat øi, pe mæsuræ ce încerci sæ
cucereøti culmi periculoase, afli cæ existæ situaflii øi activitæfli pentru care
încæ nu s-a inventat  un antiperspirant. A ajunge în vârful unui munte este
o încântare ce meritæ efortul.

Dacæ pânæ øi eu consider cæ aceastæ activitate este obositoare,
imaginafli-væ cum trebuie sæ i se fi pærut lui Moise, când Dumnezeu l-a
chemat pe Muntele Sinai! Pe atunci, Moise avea optzeci de ani øi parcæ îl
væd cu ochiul imaginafliei mele cum fæcea eforturi vizibile pentru a urca
pe munte, pe cærærile abrupte øi stâncoase, pentru a fi aproape de
Dumnezeu. El fusese chemat øi a pornit într-acolo, cu multæ bucurie øi
speranflæ. Se bucura de ocaziile de comuniune cu Fæcætorul sæu. Nu s-a
folosit de vârsta pe care o avea pentru a se scuza øi nici nu a cerut clarificæri
înainte de a porni. Nu s-a aøezat la piciorul muntelui øi nici nu a strigat:
“Ceee?” El øtia cæ va avea parte de susflinere øi se bucura de splendoarea
de acolo. Voi øi cu mine am primit, de asemenea, o invitaflie. Nu, mai
mult decât o invitaflie. Am primit porunca de a merge pe munte øi a ne
întâlni cu Dumnezeu.
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Dacæ iubirea mea, Jim al meu, prinflul viselor mele, ar fi fost pe
vârful muntelui, aø fi urcat cu o dragoste sprintenæ pânæ acolo, doar pentru
a fi împreunæ cu el. Nici urøii grizzly øi nici un trunchi de copac cæzut nu
m-ar fi oprit sæ ajung pânæ în vârf, pentru a fi cu el. Asemenea lui Moise,
aø traversa râpe abrupte øi aø înfrunta orice obstacol cu bucurie – doar
pentru fericita ocazie de a petrece timp cu iubitul meu. La fel ar trebui sæ
fie øi urcatul pe munte pentru a fi cu Dumnezeu.

Eu compar urcatul lui Moise pe munte cu procesul prin care noi
învæflæm sæ conversæm cu Domnul, în timpul de devofliune personalæ.
Uneori, e nevoie de mult efort. De ce? Pentru cæ existæ situaflii în care
Dumnezeu ne vorbeøte foarte blând øi ne dæ imediat o soluflie, dar øi situaflii
în care pare foarte tæcut øi distant. El ne pune la încercare ræbdarea, pentru
a ne învæfla lecflia aøteptærii în liniøte – ca Dumnezeu sæ ne vorbeascæ sau
sæ nu ne vorbeascæ – având pace sufleteascæ, indiferent dacæ ne va vorbi
sau nu.

A-fli rezerva în mod regulat timp pentru a fi cu Dumnezeu cere, de
asemenea, efort, ca urcatul pe munte. Dar meritæ, pentru a avea o audienflæ
la Împæratul împæraflilor! Moise a învæflat cum sæ discute cu Dumnezeu,
ca între prieteni. A învæflat arta de a-I spune pur øi simplu lui Dumnezeu
care sunt problemele lui øi sæ aøtepte în liniøte un ræspuns. La fel trebuie
sæ facem øi noi.

Moise a fost conducætorul poporului sæu, iar noi, pærinflii, suntem
conducætorii familiilor noastre. Ca pærinfli, trebuie sæ depæøim obstacolele
care apar în încercarea de a menfline deschise liniile de comunicare cu
Dumnezeu, pentru ca ulterior sæ-i putem conduce în siguranflæ pe copiii
noøtri, ajutându-i sæ treacæ ei înøiøi peste obstacolele care apar în încercarea
lor de a-L cunoaøte pe Dumnezeu. Comuniunea cu Dumnezeu este mijlocul
prin care gæsim soluflii la problemele noastre. Poate cæ nu avem un munte
propriu-zis pe care trebuie sæ urcæm, asemenea lui Moise, dar fiecare dintre
noi e chemat pe munte, sæ aibæ o întâlnire specialæ cu Dumnezeu.

 Majoritatea dintre noi ne dorim sincer o relaflie personalæ, strânsæ,
cu Dumnezeu. Totuøi, dintr-un anume motiv, se pare cæ nu reuøim. În
acest capitol, aø vrea sæ analizæm împreunæ modul în care putefli, dacæ
dorifli, sæ væ transformafli timpul personal de închinare, dintr-o perioadæ
de studiu øi chiar de rugæciune, într-un timp special de comuniune zilnicæ
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øi regulatæ cu Dumnezeu, într-o legæturæ profundæ øi intimæ, aøa cum a
fæcut Moise. Va fi o experienflæ diferitæ, care væ va da mai multæ putere
decât orice afli încercat pânæ acum. Prin intermediul Duhului Sfânt,
Dumnezeu doreøte sæ aibæ o legæturæ strânsæ cu voi, ca øi cu un prieten,
ajutându-væ sæ interpretafli în aøa fel Scriptura, încât sæ ræspundæ la nevoile
voastre. Aceastæ comunicare eficientæ este cheia nu numai pentru acea
relaflie strânsæ, personalæ, pe care o dorim, ci øi pentru înlæturarea oricærui
obstacol care apare în viafla noastræ de pærinfli. Aøadar, cum putem avea
aceastæ experienflæ? Haidefli sæ urcæm muntele împreunæ!

Când citesc Biblia sau orice carte bunæ, Îl rog pe Dumnezeu sæ-mi
îndrume mintea ca sæ interpretez corect mesajul. În acest fel, iau poziflia
unui student înaintea Marelui Învæflætor. Dupæ ce citesc o parte din verset,
mæ las pe spatele scaunului øi meditez împreunæ cu Dumnezeu la ce am
citit. El Se apropie øi-mi transmite gânduri øi aplicaflii foarte simple, dar
profunde øi cruciale, dacæ sunt puse în practicæ. În acest fel, Dumnezeu
ne oferæ o parte din înflelepciunea Sa. Nu ne vorbeøte cu o voce ce poate fi
auzitæ, ci ne inspiræ gânduri care au scopul de a ne îndruma paøii (vezi
Isaia 30:21).

Urcatul unui munte poate fi extrem de dificil uneori. Permanent,
punerea unui picior înaintea celuilalt cere efort øi disciplinæ. Oboseala øi
lipsa de exercifliu pot determina lipsa de concentrare. Satana øtie acest
lucru øi face tot ce poate pentru a împiedica eforturile noastre de a veni la
Dumnezeu. El încearcæ sæ ne controleze programul, fæcând sæ se
aglomereze tot felul de treburi în timpul dedicat lui Dumnezeu. El foloseøte
lipsa noastræ de concentrare øi de consecvenflæ, pentru a ne împiedica sæ
luæm legætura cu Dumnezeu øi sæ auzim solufliile Sale la problemele
noastre. Sæ depæøeøti aceste obstacole în timp ce urci pe munte e foarte
greu, dar meritæ efortul. Puflini dintre noi îøi dau seama cât de
individualizatæ vrea Dumnezeu sæ fie instruirea noastræ. El øtie ce ne
aøteaptæ în ziua respectivæ øi vrea sæ ne pregæteascæ. Pentru aceasta, doreøte
sæ ne conectæm la înflelepciunea Sa.

Dar, practic vorbind, care sunt aceste obstacole?
“Doamne, am impresia cæ sunt atât de multe lucruri care mæ împiedicæ

sæ vin la Tine în fiecare dimineaflæ! Îmi doresc foarte mult sæ vin aproape
de Tine, aøa ca Moise, dar mi se pun piedici din toate pærflile. De exemplu,
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dupæ ce mæ scol din pat dimineafla øi cobor în vârful picioarelor în
sufragerie, unde îmi deschid Biblia în liniøte, din dormitorul copilului se
aud adesea scâncete, care cer atenflia mea øi îmi furæ timpul pus deoparte
legæturii cu Tine. Ce sæ fac?”

“Sally, tu nu te lupfli contra firii øi trupului, ci contra puterilor øi
autoritæflilor întunericului. Satana cautæ încontinuu sæ te opreascæ din
urcuøul tæu pe munte, pentru a fi cu Mine. Apeleazæ la latura emoflionalæ
a copiilor tæi pentru a te împiedica sæ iei legætura cu Mine.

Îfli aduci aminte cum, ultima oaræ când afli fost pe munte, a trebuit sæ
urcafli acele pante foarte abrupte? Trebuia sæ-fli întinzi picioarele incomod
de mult øi nici aøa nu ai reuøit sæ faci un pas mai sus, pânæ când Jim, care
era înaintea ta, nu te-a prins de mânæ øi te-a tras în sus. Aøadar, trebuie
sæ Mæ prinzi de mânæ pentru a trece de aceste obstacole. Te voi învæfla ce
sæ faci pentru a nu fi copleøitæ de frustrare øi a face faflæ agitafliei copilului
tæu. Sunt aici ca sæ te învæfl.”

“Doamne, asta îmi dæ curaj sæ mai încerc. Øi o sæ încerc. Mæ mai
lovesc, de asemenea, de obstacolul inconsecvenflei în ceea ce priveøte
întâlnirea cu Tine în fiecare dimineaflæ. Am intenflii bune, dar împrejurærile
mæ flin departe de Tine. Seara mæ duc la culcare târziu, aøa cæ mi-e greu sæ
mæ trezesc dimineafla. Se întâmplæ uneori sæ sune telefonul, furând din
timpul meu cu Isus. Din cuptor se aud zgomote ciudate, aøa cæ trebuie
sæ-mi îndrept atenflia acolo, iar mintea îmi fuge la lista cu cumpæræturi.
Deci, ce sæ fac cu toate aceste lucruri care îmi distrag atenflia?”

“Departe de Mine, nu o sæ ai nici înflelepciune, nici curaj sau putere.
Din acest motiv, Satana este atât de persistent în încercarea de a-fli distrage
atenflia de la Mine. Nu împrejurærile trebuie sæ te controleze pe tine.
Trebuie sæ învefli sæ controlezi tu împrejurærile, cu ajutorul înflelepciunii
cereøti. Apeleazæ la Mine înainte de a reacfliona la stimulii din jurul tæu,
iar Eu te voi ajuta sæ faci diferenflæ între ceea ce trebuie sau nu trebuie
fæcut. Eu te voi ajuta. Vor exista încæ lucruri care îfli vor distrage atenflia.
Eu le voi îngædui, deoarece vreau sæ te deprinzi sæ Mi te adresezi Mie
mai întâi, înainte de a lua vreo atitudine. Multe lucruri pot fi læsate pe
mai târziu. Dacæ Mæ vei cæuta, Eu te voi îndruma.”

Indiferent de obstacolele pe care le întâlnifli în timp ce urcafli pe munte
spre Dumnezeu, dimineafla, El are o soluflie. Timpul petrecut cu Dumnezeu
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øi adoptarea perspectivei øi a solufliilor Sale vor rezolva orice dificultate
øi vor elimina acele lucruri care væ distrag atenflia. Dacæ Îl vom prinde de
mânæ, vom reuøi sæ trecem peste piedicile care sunt prea mari pentru noi.
Lui Îi place sæ apelæm la El. Fiecare suflet poate descoperi puternica mânæ
a lui Isus întinsæ pentru a prinde mâna noastræ. Încredefli-væ în Domnul øi
urcafli muntele spre El, pentru a væ conecta la sursa Sa de înflelepciune øi
de putere.

Aøa cum Moise a urcat pe munte pentru a primi de la Dumnezeu
instrucfliuni privitoare la israelifli, øi noi urcæm muntele nostru pentru a ne
ruga øi a avea comuniune cu Dumnezeu. Astfel, Îi dæm ocazia sæ ne dea
îndrumæri pentru ziua respectivæ, ca øi noi, la rândul nostru, sæ le putem
transmite copiilor noøtri ce a spus Dumnezeu. Uneori, putem face acest
lucru în timpul unui altar familial obiønuit, de dimineaflæ sau de searæ.
Alteori, doar între sofl øi soflie, în timp ce iau decizii în legæturæ cu bunul
mers al familiei. Poate cæ va fi nevoie de un consiliu de familie, hotærând
împreunæ ce trebuie fæcut. Dar în majoritatea cazurilor, aceastæ “transmitere
a voii lui Dumnezeu” va lua forma unei discuflii particulare între copil øi
pærinte, care presupune un sfat precis. Aceastæ metodæ de educare poate
însemna o încurajare, o indicaflie, o observaflie, un apel la schimbare,
suportarea consecinflelor neascultærii, un plan de schimbare sau pur øi
simplu un apel la luarea unei decizii. Dacæ învæflæm sæ urcæm pe munte øi sæ
primim îndrumæri de la Dumnezeu, atunci, ca pærinfli, putem fi instrumente
eficiente în mâna lui Isus. Pentru majoritatea dintre noi, aceasta va însemna
“calificare la locul de muncæ”. Dafli-mi voie sæ væ relatez un incident.

Andrew se încæpæflâna sæ nu spunæ nimic. Trebuie sæ recunosc faptul
cæ nici eu nu eram prea veselæ. Tocmai avusesem unul dintre obiønuitele
noastre conflicte cu privire la mæturat. Nu øtiam cum sæ acflionez în
continuare, dar Dumnezeu øtia. “Sally, care e starea ta interioaræ?” m-a
întrebat El cu blândefle.

“Pæi, sinceræ sæ fiu, Doamne, sunt gata sæ-i dau pe loc ceea ce meritæ
øi sæ-l fac sæ mæture chiar acum. Øtie sæ mæture mai bine de-atât øi trebuie
sæ învefle puflin ce înseamnæ disciplina de sine.”

“Sally, spiritul tæu nu e cumva acelaøi spirit de încæpæflânare pe
care îl vezi în fiul tæu? Hai puflin deoparte sæ stæm de vorbæ”, m-a încurajat
Domnul.

MUTAREA LA MUNTE
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O parte din mine voia, dar o parte nu. Datoritæ acestei intervenflii din
partea lui Dumnezeu, puteam vedea deja mai clar ambele poziflii. M-am
decis totuøi sæ nu apelez la forflæ øi la nervi ca sæ-l fac pe Andrew sæ mæ
asculte. “Calea lui Dumnezeu e mai bunæ. O sæ încerc varianta Lui”, mi-am
zis în gând øi m-am dus în baie, pentru a purta o discuflie cu Dumnezeu.

“Doamne, cum sæ mai procedez cu Andrew?” am întrebat. Liniøte
pentru treizeci de secunde. Øaizeci de secunde. Mi se pæreau interminabile.
“Hei, trebuie sæ ies, pentru cæ altfel, micul dejun nu va fi gata la timp.”
Încet, am început sæ simt care era adeværata mea nevoie. “Of, Doamne,
nu sunt nici fericitæ, nici împæcatæ cu mine însæmi. Trebuie sæ mæ eliberez
de aceste emoflii agresive. Te rog, ia-mi toatæ aceastæ povaræ pe care o am
în inimæ.”

M-am destins øi am încercat sæ mæ eliberez. “Øi aceasta trebuie sæ
fie tot lucrarea Ta”, mi-am spus. “Øtiu cæ Tu m-ai ajutat sæ reuøesc.” M-am
rugat lui Dumnezeu sæ fie El Regele meu. Acum eram dispusæ sæ fiu supusa
Lui. Primul pas în orice conflict cu copiii noøtri este sæ ne asiguræm cæ
inima øi atitudinea noastræ sunt binevoitoare. Øi Dumnezeu mi-a arætat
cum sæ-l fac pe Andrew sæ se comporte cum trebuie. Pentru cæ atitudinea
mea a fost binevoitoare, Andrew a reacflionat în consecinflæ.

Dumnezeu ne-a creat pentru comuniune cu El; aøteaptæ în fiecare
dimineaflæ sæ aibæ rægazul sæ ne vorbeascæ. Atunci când nu venim la
întâlnire, Dumnezeu e dezamægit (vezi Ieremia 29:19). Dar va fi acolo øi
mâine, fiindcæ ne iubeøte.

Venirea înaintea Domnului e o lucrare ce are loc în inimæ. Presupune
renunflarea la propria voinflæ øi acceptarea voinflei lui Dumnezeu.
Schimbarea inimii înseamnæ a mæ renega pe mine øi a-I îngædui lui Hristos
sæ lucreze în mine, dupæ cum doreøte El. E dificil acest lucru, deoarece
noi nu avem în mod natural înclinaflia de a accepta schimbærile care ne
anuleazæ dorinflele personale. Alegerea de a ne supune voinflei lui
Dumnezeu este ceea ce Biblia numeøte “spiritul lui Hristos”. Trebuie sæ-I
cedæm lui Dumnezeu conducerea fiecærui gând,a fiecærui sentiment øi a
fiecærei reacflii. Iar noi trebuie sæ ne mulflumim cu locul din dreapta, din
care sæ ascultæm øi sæ cooperæm cu El, Cel care conduce.

Schimbarea inimii se aseamænæ cu treburile casnice. Asemenea casei,
sufletul nostru are nevoie de curæflarea, sortarea øi ordonarea gândurilor,
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sentimentelor, înclinafliilor, obiceiurilor, motivafliilor øi a dorinflelor. Isus
este blândul Salvator; El nu acflioneazæ niciodatæ mai repede decât putem
suporta. Când suntem dispuøi sæ ignoræm voinfla proprie, El ne poate
transforma cu totul, astfel ca pentru restul zilei sæ fim înviorafli cu gândurile
cu sentimentele potrivite øi cu speranflæ! Acesta doreøte Dumnezeu sæ fie
rezultatul întâlnirii noastre cu El, pe munte.

Cât timp Moise s-a aflat pe munte, poporul trebuia sæ se pregæteascæ
timp de douæ zile pentru a veni înaintea lui Dumnezeu øi pentru a primi
poruncile. Aøadar, øi noi trebuie sæ facem anumite pregætiri înainte de a
ne înfæfliøa înaintea lui Dumnezeu. Întâlnirea de mâine cu Mântuitorul
meu începe cu o searæ înainte, când aleg momentul de a merge la culcare.
Mæ culc suficient de devreme, pentru ca mâine sæ mæ pot trezi de dimineaflæ
øi sæ urc pe munte, înainte ca obligafliile de pærinte sæ mæ aglomereze øi
sæ-mi sufoce dorinfla de a fi cu Dumnezeu?

La început, chiar dacæ mæ culcam devreme, era nevoie sæ iau o serie
de decizii grele. Adicæ sæ nu mæ mai cuibæresc în pat dupæ ce mæ trezesc,
ci sæ mæ ridic direct øi sæ cobor în sufragerie. Doar cæ picioarele mele nu
voiau sæ se miøte, tânjeau dupæ locøorul cældufl din pat. Am învæflat sæ nu
cedez la protestele lor. Vocea blândæ øi øoptitæ a lui Dumnezeu se adresa
inimii mele, chemându-mæ personal la închinare. Ridicându-mæ din pat,
ræspundeam chemærii Duhului Sfânt. Simfleam prezenfla lui Dumnezeu cu
mine – nu o prezenflæ fizicæ, ci în sufletul meu. Simfleam cât de satisfæcut
era de faptul cæ venisem pentru a mæ întâlni cu El. Într-o asemenea ocazie,
mi-am adus aminte de o melodie compusæ pe textul din Iacov 4:10,
“Smerifli-væ înaintea Domnului, øi El væ va înælfla”. Am cântat øi apoi am
îngenuncheat cu respect pentru a mæ ruga. Øi øtifli ceva? Când zæboveam
în prezenfla lui Dumnezeu, El mi se adresa personal, dându-mi sfaturi cu
privire la nevoile inimii mele øi a celor de pærinte. Indiferent cât de
descumpænitæ sau de descurajatæ mæ simfleam, am descoperit cæ Scriptura
este adeværatæ øi cæ Dumnezeu m-a încurajat. În ultimii douæzeci de ani,
am studiat în mod consecvent despre educarea copiilor øi am descoperit
cæ acest lucru însemna, de fapt, cæ eu învæflam sæ fiu un copil al lui
Dumnezeu. E o experienflæ care te face sæ te simfli împlinit øi revigorat.

Când s-a urcat pe munte, Moise a aøteptat øase zile înainte ca
Dumnezeu sæ-l cheme în prezenfla Sa øi sæ-i vorbeascæ. Nu øtiu voi, dar eu
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consider tæcerea lui Dumnezeu prea îndelungatæ øi timp de øase minute!
Deseori m-am întrebat dacæ aø fi avut ræbdarea sæ îndur un asemenea test
al aøteptærii. Cum dobândim aceastæ ræbdare? Aøteptând!

Dumnezeu nu vrea o slujire împærflitæ. Pentru a se concentra asupra
lui Dumnezeu, Moise a trebuit sæ lase deoparte grijile zilnice – øi cu sutele
de mii de oameni care depindeau de el,  trebuie sæ fi avut cu siguranflæ o
mulflime de griji øi neliniøti. Mintea omeneascæ poate foarte uøor sæ-øi
piardæ concentrarea øi sæ rætæceascæ. Tuturor ni s-a întâmplat. Mæ rog øi,
dintr-o datæ, îmi vine în minte un lucru de pe lista de cumpæræturi øi îmi
distrage atenflia de la rugæciune. Altæ datæ, e vorba de o problemæ de familie
care trebuie rezolvatæ aøa cum vreau eu. Lucruri de genul acesta ne
îndepærteazæ de Dumnezeu chiar øi în timpul dedicat special legæturii cu El.

Ce putem face cu aceste lucruri care ne distrag atenflia?
În primul rând, sæ realizezi faptul cæ tu îfli instruieøti mintea sæ

dobândeascæ o nouæ deprindere øi cæ lipsa ta de concentrare nu înseamnæ
lipsa dorinflei, ci doar nevoia de exercifliu. În al doilea rând, când îfli dai
seama cæ mintea îfli umblæ aiurea, adu-o pur øi simplu înapoi. Sæ-fli goleøti
mintea de zarva øi lucrurile care îfli distrag atenflia cere o disciplinæ serioasæ
– deoarece e nevoie de decizia de a le respinge, ori de câte ori apar, øi a te
concentra asupra a ceea ce doreøte Dumnezeu.

Avem nevoie sæ-L læsæm pe Dumnezeu sæ ne conducæ; aøteptarea
dezvoltæ ræbdarea, un spirit mulflumit øi încrederea în Dumnezeu (vezi
Iacov 1:4). Totuøi, cât de mulfli dintre noi vin nepregætifli înaintea lui
Dumnezeu, færæ o autoevaluare? Îi dæm lui Dumnezeu lista noastræ cu
cereri pentru ziua respectivæ øi ne aøteptæm sæ ni le împlineascæ. Dar
Dumnezeu nu e servitorul nostru, ci Conducætorul, Domnul øi Împæratul
nostru. Noi ne-am asumat, færæ vreun drept, poziflia de conducætori øi
împærafli. Trebuie sæ renunflæm de bunævoie la aceastæ poziflie øi sæ-L læsæm
pe Dumnezeu sæ-Øi ocupe locul de drept în relaflia cu noi. A petrece timp
cu Dumnezeu înseamnæ a-L cunoaøte personal. Înseamnæ o autoevaluare
sinceræ; înseamnæ a face planuri cu Dumnezeu pentru a mæ schimba;
înseamnæ a lega o relaflie cu El, cu ajutorul cæreia mæ pot schimba, øi a-I
îngædui Lui sæ mæ conducæ de-a lungul greutæflilor zilei care urmeazæ.
Acestea sunt cele mai importante scopuri ale întâlnirii speciale cu
Dumnezeu.
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Îmi aduc aminte de ocazia în care, pentru prima oaræ, mi-am dat
seama cæ ni se oferea o audienflæ la tronul harului. Mergeam cu maøina
din Montana spre Wisconsin, un drum lung de treizeci de ore, øi era rândul
meu sæ conduc. Era ora unu noaptea øi m-am gândit ce bine ar fi ca acest
timp sæ-l petrec discutând cu Dumnezeu, în timp ce familia mea dormea.
Am început sæ mæ rog øi, în timpul discufliei mele cu Domnul, am spus
ceva ce îi pot spune unei prietene, dar nu m-am gândit niciodatæ sæ-I spun
lui Dumnezeu. Nu øtiu cum s-a întâmplat, dar am început sæ discutæm
deschis – eu øi Dumnezeu – multe øi diferite subiecte. Dintr-o datæ, m-am
trezit chiar întrebându-L: “Øi cutare, ce mai fac, cum o mai duc?”

Nu aøteptam nici un ræspuns, dar mintea mea a prins frecvenfla cerului,
iar Dumnezeu a ræspuns: “Cutare nu prea o duc bine”.

“Doamne, te rog, întæreøte-i”, am spus eu. “Dæ-le înflelepciune prin
harul øi puterea Ta. Cu ce se luptæ?” Iar El mi-a spus exact ce se întâmpla.

În acel moment, mi-am dat seama cæ, într-adevær, aveam intrare la
Împæratul împæraflilor. Am început sæ mai ascult cu øi mai mare atenflie.
Era ocazia mea de aur! Am început sæ-mi caut prin minte toate întrebærile
care mæ preocupaseræ sau la care nu gæsisem ræspuns, iar El mi-a ræspuns
la fiecare, aøa cum a gæsit de cuviinflæ. Dupæ o oræ, epuizasem toate
întrebærile. Apoi m-am rugat: “Doamne, te rog sæ mæ inspiri cu alte întrebæri
pe care sæ fii le pun”.

Øi m-a inspirat.
Am fost dezamægitæ când mi s-au terminat întrebærile. Am gustat

puflin din experienfla lui Moise. Dupæ douæ ore, Jim s-a trezit øi m-a întrebat
cum mæ descurcam. Fusesem atât de atentæ øi într-o legæturæ atât de strânsæ
cu Dumnezeu, încât am putut povesti totul, aproape pânæ la ultimul detaliu.
Mai târziu, am descoperit cæ tot ceea ce mi se spusese în acea noapte era
adeværat. Dumnezeu doreøte sæ aibæ o relaflie la fel de personalæ cu fiecare
dintre noi, dacæ vom vorbi cu El ca øi cu un prieten øi dacæ vom crea
ocazii de comunicare.

Una dintre ocaziile mele preferate de “a urca pe munte” era în timpul
unei bæi fierbinfli, seara, când Jim stætea cu bæieflii. Mamele ocupate nu
prea au timp sæ mediteze sau sæ se gândeascæ la ale lor. Acest obicei
constituia timpul meu special cu Dumnezeu. Obiønuiam sæ-i spun “cada
mea baptismalæ”. Aici aveam ocazia sæ-mi evaluez øi sæ-mi recapitulez
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atitudinile de peste zi øi sæ mor faflæ de mine însæmi. Am învæflat sæ-I permit
lui Dumnezeu sæ-mi atingæ zonele sensibile – adicæ defectele mele de
caracter – øi am descoperit cæ e dispus sæ mæ ajute sæ mæ schimb. Dupæ ce
tratam problema defectelor, eram gata sæ-mi værs sufletul înaintea lui
Dumnezeu cu privire la copiii mei. La rândul Lui, Dumnezeu îmi oferea
adesea idei deosebite de schimbare a træsæturilor negative ale copiilor, cu
ajutorul înflelepciunii øi îndrumærii Sale. Era o experienflæ extraordinaræ,
care a dat rezultate! Mæ simfleam ca øi când un general mæ ajuta sæ concep
planul de atac øi nu aveam cum sæ dau greø. Când mi-am pus credinfla în
Hristos, aceasta a mutat muntele eului – øi nu numai al meu, ci øi al copiilor
mei. Din aceastæ “experienflæ a muntelui în cada cu apæ” mæ întorceam
întotdeauna o mamæ nouæ pentru familia mea. Cred cæ la fel Se simflea øi
Isus – cu bateriile încærcate pentru o nouæ zi, dupæ ce avea comuniune cu
Tatæl Sæu.

Dar petreceam timp cu Dumnezeu nu numai seara, în cada cu apæ
fierbinte. Dimineafla, de asemenea, Dumnezeu mæ ajuta sæ-mi planific
ziua. Cu El, puteam stabili pânæ øi lucrurile care trebuiau neapærat fæcute,
cele pe care trebuia sæ le amân øi ce metode de educaflie trebuia sæ folosesc.
Sunt înclinatæ sæ muncesc prea mult, aøa cæ eu øi Dumnezeu aveam un
plan øi pentru relaxare, pentru a gæsi un echilibru. Toate acestea le stabileam
la începutul zilei, la întâlnirea mea specialæ cu Dumnezeu.

A face planuri e bine, dar ce e cu adeværat bine e sæ gæseøti un echilibru
în activitæflile de zi cu zi. Am învæflat sæ împletesc armonios timpul petrecut
cu copiii, în dezvoltarea unor deprinderi practice de muncæ, în activitæfli
de învæflare, de dezvoltare a caracterului øi, de asemenea, de relaxare
împreunæ. Am învæflat sæ nu mai fiu atât de dogmaticæ øi sæ nu mæ mai
închid într-un colfl, cu zelul meu de a corecta øi a condamna. Aøadar,
uneori las observafliile pe mai târziu. Din dorinfla de a face totul aøa cum
mi-a arætat Dumnezeu, uneori uitam sæ-L iau pe Isus cu mine, astfel încât
sæ ræmân sensibilæ la sentimentele copiilor mei øi la nevoia de echilibru.
Aøa cæ, pentru a mæ asigura cæ îmi filtram gândurile øi cuvintele prin
Hristos, trebuia uneori sæ mæ retrag din scenæ. Am descoperit cæ o plimbare
de cinci sau zece minute, în care sæ discut øi sæ reintru în legæturæ cu
Dumnezeu, îmi aduce în inimæ o pace divinæ øi îndrumare în direcflia cea
bunæ. Acest lucru mæ ajutæ sæ-mi abordez copiii într-o manieræ eficientæ
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øi adecvatæ, pentru a-i corecta cum se cuvine, în Hristos. Faptul de a urca
pe munte pentru a cæpæta atitudinea potrivitæ, prin Hristos, îmi dæ ocazia
de a pune la dispoziflia copiilor acelaøi Spirit øi pe acelaøi Dumnezeu
personal.

Moise a urcat pe munte pentru a petrece timp cu Dumnezeu øi s-a
întors cu o nouæ energie øi înflelepciune, gata de a-øi relua rolul de
conducætor al copiilor lui Israel. Dumnezeu a fæcut un legæmânt, cæ El va
fi Dumnezeul lor, iar ei copiii Sæi. I-a eliberat din sclavie øi le-a promis
cæ-i va duce în Canaan. La fel e øi cu noi azi. Dumnezeu ne-a promis cæ,
dacæ auzim glasul Sæu øi Îl ascultæm, El ne va binecuvânta din abundenflæ
øi ne va duce în fiara Fægæduitæ. Eu pot avea pace în suflet, iar copiii mei
pot învæfla sæ asculte de El. Fiecare pærinte este chemat sus pe munte,
pentru a primi îndrumare – instruire directæ din partea lui Dumnezeu, în
ceea ce priveøte educarea copiilor aøa cum doreøte El.

Creøterea copiilor este probabil cea mai solicitantæ activitate din lume.
Moise a dobândit un lucru deosebit în timpul cât s-a aflat pe munte. A
dobândit perspectivæ. El a væzut, din perspectiva lui Dumnezeu,
problemele copleøitoare apærute în “familia” sa – adicæ le-a væzut minore
øi uøor de rezolvat. Astæzi, øi noi ne descurajæm când ne confruntæm cu
dificultæfli în cadrul familiilor noastre. Avem nevoie de perspectiva adoptatæ
de Moise pe munte. Avem nevoie sæ înflelegem ceea ce Dumnezeu poate
face øi va face pentru noi.

Haidefli cu mine øi vefli vedea cum una dintre problemele tipice a
avut o rezolvare neobiønuitæ.

“E vina ta”
“Nu, e vina ta! Te spun la mama.”
Øi i-am auzit venind. Nu puteam sæ nu-i aud. “O, Doamne, sunt sætulæ

de certurile astea între bæiefli. Se ceartæ, dau vina unul pe altul øi nici unul
nu recunoaøte cæ a greøit. Ce sæ mæ fac?”

“Poate te ajutæ Jim”, mi-a øoptit vocea blândæ øi liniøtitæ a lui
Dumnezeu. Aøa cæ am fæcut liniøte øi am mers sæ-l caut pe Jim.

“Sunt atât de frustratæ! Trebuie sæ plec puflin sæ mæ plimb ca sæ mæ
liniøtesc. Ai tu grijæ de bæiefli pânæ mæ întorc? Iar s-au certat. Am nevoie
de o nouæ abordare.”

“Sigur, îi supraveghez eu”, a fost de acord Jim.

MUTAREA LA MUNTE
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Am ieøit ca sæ-I dau lui Dumnezeu gândurile øi emofliile mele
negative. Între timp, Jim i-a luat pe bæiefli deoparte, sæ rezolve
neînflelegerea. I-a cerut ajutorul lui Dumnezeu øi a descoperit o soluflie
extraordinaræ.

“Gata, bæiefli, îmi ajung atâtea explicaflii. Eu nu øtiu cine øi ce a fæcut,
dar voi øtifli adeværul. Vreau sæ punefli capæt neînflelegerii voastre chiar
acum. Matthew, du-te pe veranda din faflæ øi întreabæ-L pe Dumnezeu ce
ar trebui sæ faci tu pentru a rezolva aceastæ situaflie. Andrew, tu du-te pe
veranda din spate øi întreabæ-L pe Dumnezeu ce ar trebui sæ faci tu. Apoi
vreau sæ væ întâlnifli øi væ rezolvafli singuri aceastæ problemæ.

Eu m-am întors când încæ bæieflii erau pe verande. Eram liniøtitæ, dar
nu aveam nici o idee de rezolvare a conflictului. Jim mi-a explicat ce se
întâmplase cât timp fusesem plecatæ øi m-am hotærât sæ fiu atentæ øi sæ
væd rezultatul. Când au fost gata, amândoi bæieflii au discutat calm øi au
ajuns la un rezultat promiflætor. Fiecare fæcuse concesii în favoarea viziunii
celuilalt øi fiecare øi-a cerut scuze pentru ceea ce greøise.

Ne-ar face bine tuturor sæ urcæm acest munte, pentru a fi cu
Dumnezeu!

Dumnezeu trebuie sæ ia parte la rezolvarea tuturor disputelor de acest
gen. A avea credinflæ înseamnæ a crede cæ Dumnezeu poate sæ rezolve
problemele pe care le avem; înseamnæ a avea încredere în El, nu într-o
metodæ de a-i face pe copii sæ suporte anumite consecinfle pentru anumite
greøeli. Prea mulfli pærinfli cred în astfel de metode øi nu-L cunosc pe
Dumnezeu. Mulfli pærinfli mæ întreabæ: “Când copilul meu face asta, eu ce
sæ fac?”  øi aøteaptæ sæ le prescriu cum trebuie sæ decurgæ un anumit proces,
de parcæ acesta ar fi secretul succesului. Când le spun sæ urce pe munte øi
sæ descopere ce doreøte Dumnezeu, aceøti pærinfli sunt în mod sincer
derutafli. Mæ ascultæ øi dau din cap, dar se depærteazæ de Cel care citeøte
gândurile copiilor lor. Uneori mæ întreabæ: “Cum sæ-i fac sæ-øi mænânce
piureul de mazære?”

Trebuie sæ încetæm sæ ne mai închinæm acestui dumnezeu lipsit de
putere, care e propria noastræ înflelepciune, øi sæ învæflæm sæ ne læsæm
conduøi, cu încredere, de Dumnezeu. Nu sunt nicidecum împotriva unei
informæri asupra diferitelor metode øi curente în educaflie. Dar s-ar putea
ca metoda care funcflioneazæ astæzi sæ nu mai fie garantatæ øi mâine.
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Depinde întru totul de inima copilului. Numai Dumnezeu øtie sfârøitul
încæ de la început, iar secretul de a ajunge la inima copilului este sæ cerem
îndrumare de la Dumnezeu.

Când a avut de-a face cu minflile rebele ale lui Core, Datan øi Abiram,
Moise a avut nevoie de înflelepciune în acel moment de crizæ øi conflict.
Ce a fæcut? S-a adresat lui Dumnezeu pentru a afla ræspunsul. A øtiut
Dumnezeu ce trebuia fæcut? Da. Dumnezeu întâi a luat mæsuri blânde øi
apoi le-a dat timp sæ regrete. Când cei trei ræzvrætifli au ales independenfla
de Dumnezeu, El, judecând corespunzætor inimii lor, a apelat la mæsuri
severe – desfæcând pæmântul pentru a fi înghiflifli.

Mai târziu, Îl vedem pe Dumnezeu folosind o altæ metodæ într-un
conflict similar, cu Maria øi Aaron. Maria l-a invidiat pe Moise pentru
poziflia sa de autoritate – aøa cum a fæcut øi Core – fæcându-i observaflii
nemeritate lui Moise. De data aceasta, Dumnezeu nu a mai apelat la mæsuri
blânde iniflial. A îngæduit imediat ca Maria sæ se îmbolnæveascæ de lepræ,
ca o consecinflæ a invidiei øi a geloziei ei. Moise a pledat înaintea lui
Dumnezeu sæ o ierte øi sæ o vindece. Dumnezeu øtia cæ, deøi ea øi Aaron
greøiseræ, ei erau buni la suflet øi voiau sæ se îndrepte. El øtia cæ Moise va
ræspunde cu dragoste la revolta lor, deoarece El pusese iubirea în inima
lui Moise. Tocmai exemplul lui Moise a atins inima lui Maria øi a fæcut ca
aceastæ disputæ sæ aibæ un final fericit. Øi noi trebuie sæ cæutæm îndrumare
la Dumnezeu în orice moment!

Punem noi în practicæ, prin harul øi puterea lui Dumnezeu, ceea ce
cerem din partea copiilor noøtri? Dumnezeu ne poate vindeca de orbire,
surzenie øi paralizie. Cea mai mare influenflæ asupra copiilor o are exemplul
nostru, care îi impresioneazæ mai mult decât o pot face cuvintele. Deseori,
faptele noastre vorbesc atât de tare, încât copiii nu mai pot auzi cuvintele
noastre. Mulfli tineri îmi spun cæ, în casele lor, existæ atâta ipocrizie, încât
ei renunflæ la Dumnezeu, la credinfla în care au fost crescufli øi la biserica
lor, crezând cæ totul e o farsæ. Religia e færæ putere dacæ nu mæ schimbæ pe
mine mai întâi!

A urma exemplul lui Moise, a urca pe munte øi a avea comuniune cu
Dumnezeu este o experienflæ binecuvântatæ øi minunatæ, fiind garantatæ
tuturor acelora care sunt dispuøi sæ facæ efortul de a încerca. Pe mæsuræ ce
voi øi cu mine ajungem sæ auzim vocea lui Dumnezeu care se adreseazæ
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sufletului nostru, vom face din ce în ce mai pufline greøeli øi ne vom mæri
încrederea în conducerea lui Dumnezeu. Aøadar, avefli credinflæ cæ Isus væ
va învæfla, aøa cum l-a învæflat pe Moise: “…Eu voi fi cu tine, cum am fost
cu Moise…” (Iosua 1:5).

CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU
PÆRINfiII SINGURI

Practic, Moise a condus poporul Israel de unul singur, færæ sæ aibæ
prieteni adeværafli. Uneori chiar øi familia pærea sæ-i stea împotrivæ. Numai
Dumnezeu era de partea lui. Pærinflii singuri se simt de prea multe ori ca
Moise: absolut singuri, neînfleleøi sau învinuifli de cei din jur – chiar øi de
copiii lor – pentru situaflia în care se gæsesc.

Existæ speranflæ pentru voi, aøa cum a existat øi pentru Moise. Acelaøi
Isus care l-a îndrumat pe el væ va îndruma øi pe voi, dacæ dorifli acest
lucru. Poate cæ nici un pærinte nu e mai fericit sæ urce pe munte cum e
pærintele singur, care poate gæsi acolo înflelegere pentru problemele lui.
În acelaøi timp, se va bucura de o conversaflie instructivæ øi de o prietenie
cu Împæratul împæraflilor. Dumnezeu nu îfli va reproøa faptul cæ eøti pærinte
singur. El aøteaptæ, chiar øi acum, sæ urci pe munte ca sæ te întâlneøti cu
El.
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Capitolul 6

PICIORUL PE FRÂNÆ!
“Cæci aøa vorbeøte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: ’În liniøte øi odihnæ

va fi mântuirea voastræ, în seninætate øi încredere va fi tæria voastræ.’”
(Isaia 30:15)

“Doamne sunt…”
“Sally”, îmi întrerupe gândurile vocea lui Jim, “mi-ai væzut costumul

gri închis?”
“O, Jim. Îmi pare ræu. Am ajuns asearæ târziu din oraø øi, cu siguranflæ,

l-am uitat din greøealæ în maøinæ, dupæ ce l-am luat de la curæflætorie. Mæ
duc sæ væd dacæ-l gæsesc.” Bineînfleles cæ umeraøul e agæflat deasupra
locurilor din spate, în maøinæ. În timp ce i-l duc lui Jim, regret cæ va trebui
sæ îmbrace costumul rece ca gheafla. Îl pun lângæ sobæ øi într-un minut
aprind focul pentru a-l încælzi un pic. Dar nu serveøte la nimic, fiindcæ
Jim e prea græbit sæ mai aøtepte. Mæ întorc la gândurile øi rugæciunile
mele, regretând faptul cæ am uitat.”

“Doamne, mæ simt depæøitæ de situaflie. Viafla mea e prea plinæ. Pur
øi simplu simt cæ nu mai suport. Gândurile mele încep sæ se încâlceascæ,
din cauza atâtor lucruri care mi se învârt prin minte: treburile ce le am de
fæcut, listele de cumpæræturi øi familia. E suficient cât sæ…”

“Mamææ…” E rândul lui Andrew. A coborât în bucætærie øi a început
sæ serveascæ micul dejun. Capul mi se învârte, deøi sunt gata sæ mæ implic
într-o altæ activitate care îmi distrage atenflia de la ceea ce încercam sæ
fac. Rezolv øi problema lui Andrew.

Øi mæ întorc la rugæciune. “Doamne, sincer, mæ stræduiesc din
ræsputeri. Eficienfla mea a crescut dramatic, precum øi viteza, dar, totuøi,
nu reuøesc sæ duc la bun sfârøit toate lucrurile importante care îmi apar în
cale, pe perioada unei zile. Locuiesc în naturæ, atunci cum poate viafla
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mea sæ fie atât de aglomeratæ? Ce sæ mæ fac? O, Doamne, scuzæ-mæ, trebuie
sæ ræspund la telefon.”

Întorcându-mæ de la telefon, cu greu mi-am recæpætat liniøtea, stând
øi neavând parte de nici un cuvânt sesizabil din partea lui Dumnezeu.
Nici o soluflie, nici o comunicare, nimic sæ soluflioneze fræmântærile mele.
Aøadar… încercând sæ nu mai amân, mæ ridic øi mæ întorc la interminabilele
mele treburi. “Timp insuficient, niciodatæ nu am destul timp”, bâlbâi eu,
plângându-mi de milæ.

În timp ce deretic prin casæ, gândurile continuæ în aceeaøi tonalitate.
“De ce Dumnezeu îmi dæ toate aceste lucruri? Aøteaptæ din partea mea sæ
lucrez atât de mult øi atât de asiduu, færæ nici o pauzæ, færæ sæ am suficient
timp mæcar sæ primesc un ræspuns din partea Lui? Chiar totul trebuie fæcut
în grabæ?” Chiar sunt supæratæ pe Dumnezeu cæ e atât de lipsit de logicæ.
În schimb, eu gândesc logic în timp ce trag concluzia cæ Dumnezeu e cu
siguranflæ nedrept; totuøi nu mæ simt prea împæcatæ cu aceastæ concluzie.
Instinctiv, simt cæ Dumnezeu nu e nedrept øi nici nerezonabil. Totuøi,
întrebærile mele sunt rezonabile øi meritæ un ræspuns. Analizez lucrurile
cu care îmi ocup timpul øi ajung la concluzia cæ nu e nimic ræu sau greøit
în legæturæ cu ele. Doar cæ sunt prea multe! Cu siguranflæ cæ Dumnezeu e
cel puflin la fel de rezonabil øi de inteligent ca mine. Dacæ eu pot sæ-mi
dau seama cæ am prea multe lucruri de fæcut, mai mult ca sigur cæ øi
Dumnezeu o øtie – iar El nu mi-ar cere sæ fac mai mult decât aø putea
face. M-am simflit mult mai bine dupæ aceastæ concluzie, dar mi-a ridicat
o altæ întrebare: dacæ nu Dumnezeu pune pe umerii mei aceste munci øi
aceste poveri, atunci cine le pune?

“Doamne, undeva am citit cæ, dacæ voi face numai acele lucruri
necesare pentru întreflinerea casei øi a familiei, voi avea suficient timp sæ
citesc Biblia øi sæ-mi desævârøesc caracterul prin Tine. Dar experienfla
mea nu prea susfline aceastæ teorie. Dezvoltarea caracterului meu se aflæ
în coada listei cu lucruri pe care le am de fæcut – øi nu din lipsæ de interes,
ci din lipsæ de timp. Pur øi simplu nu îmi mai ajunge timpul øi pentru asta.
Încerc sæ le modelez caracterul lui Andrew øi lui Matthew, øi asta pare
sæ-mi ocupe fiecare minut pe care îl am. În plus, trebuie sæ le ajut øi pe
doamnele care mæ sunæ øi-mi cer ajutorul cu copiii lor. La urma urmei,
aøa e creøtineøte. Apoi, mai sunt øi activitæflile sociale de la bisericæ –



79

pentru cæ mi se cere sæ mæ implic. Concep planul de subiecte pentru grupele
de copii de la bisericæ – doar intræ în atribufliile mele, nu-i aøa? În plus,
gætesc øi fac øcoalæ cu copiii acasæ. Nu vreau sæ mæ plâng, dar nu am
suficient timp. Alerg toatæ ziua, în fiecare zi! Pânæ øi o superfemeie ar
avea greutæfli în îndeplinirea atâtor sarcini. Iar eu nu sunt nici o superfemeie.
Sunt doar Sally-femeia øi sunt obositæ, Doamne!”

“Eøti siguræ cæ toate aceste activitæfli fac parte din planul Meu pentru
tine?” a întrebat vocea Lui blândæ øi liniøtitæ.

“Pæi, la ce ar trebui sæ renunfl – la spælatul rufelor, la cælcat, la gætit,
la fæcut curæflenie sau poate chiar la spælatul vaselor”, am spus eu, încercând
sæ mæ apær.

“Dacæ ai face doar ceea ce e neapærat necesar… Sally, chiar toate
sunt necesare? Nu e nimic ce pofli schimba?”

Am început sæ mæ gândesc la câteva texte, dintre care unul spune,
“’În liniøte øi odihnæ va fi mântuirea voastræ, în seninætate øi încredere va
fi tæria voastræ’” (Isaia 30:15). Mi-a særit imediat în ochi cuvântul “odihnæ”.
Da, de odihnæ aveam eu nevoie. M-am întors cu gândul la Maria, mama
lui Isus. Ea nu era implicatæ într-o mulflime de activitæfli la bisericæ – sau
într-un alt tip de muncæ excesivæ – care sæ o împiedice sæ-øi realizeze
obiectivul principal. Nu alflii L-au crescut pe Isus al ei. De fapt, ea øi Iosif
fuseseræ obligafli sæ petreacæ o parte din anii de formare a lui Isus într-o
flaræ stræinæ, departe de prieteni, influenflele familiale øi lucruri care sæ le
distragæ atenflia. Chiar øi dupæ ce s-au întors în flara natalæ, nu se spune
despre Maria cæ a lucrat pentru alflii, decât dupæ ce Hristos a ajuns la
maturitate. Prioritæflile ei pæreau sæ se încadreze perfect în timpul pe care
îl avea la dispoziflie. Iatæ cæ aveam câteva lucruri la care sæ meditez.

Avem cu toflii la dispoziflie douæzeci øi patru de ore. Numai douæzeci
øi patru. Depinde de mine dacæ realizez în aceste ore ceea ce consider a fi
important. Dumnezeu nu doreøte ca împrejurærile sæ mæ alerge øi sæ mæ
chinuiascæ. Trebuie sæ punem piciorul pe frânæ øi sæ vedem unde suntem
øi încotro dorim sæ ne îndreptæm – în loc sæ continuæm sæ mergem în
direcflia øi în ritmul în care mergem acum.

“Doamne, m-am gândit la ce ai spus. Îmi pare ræu cæ mi-am apærat
poziflia. Acum væd câteva lucruri pe care ar trebui sæ le schimb.” Am
hotærât sæ scurtez puflin timpul petrecut cu spælatul rufelor, determinându-i
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pe bæiefli sæ nu mai dea absolut totul la spælat, ci sæ analizeze dacæ lucrul
respectiv e într-adevær murdar sau nu. Faptul de a purta încæ o datæ o
pereche de pantaloni acceptabil de curafli, sau o cæmaøæ nu însemna
sacrificarea igienei personale, ci mæ scutea pe mine de mult timp petrecut
cu spælatul – care s-ar scurta aproape la jumætate. Cu cât mæ gândeam mai
mult, cu atât mi se pærea mai logic. Am început sæ mæ întreb ce altceva
mai puteam face.

“Te iert, Sally. Te descurci bine, analizând dacæ tot ce faci e necesar.
Fæ doar ce e necesar.”

 “Doamne, vrei sæ spui cæ nu e nevoie sæ fac tot ceea ce fac?” M-a
dat gata acest gând. “Cu alte cuvinte, nu tot ceea ce mi se cere sæ fac vine
din partea Ta. O, câtæ nevoie am de înflelepciunea Ta divinæ pentru a
determina ce lucruri ar trebui sæ elimin din viafla mea! Trebuie sæ petrec
timp cu Tine, ca sæ-mi dau seama care sunt lucrurile pe care e nevoie sau
nu e nevoie sæ le fac. La urma urmei, nu ai nici o pretenflie din partea mea
sæ fiu o superfemeie? Atunci cu siguranflæ cæ Satana e cel care mæ împiedicæ
sæ lucrez la dezvoltarea caracterului meu.”

“Sally, ai nevoie sæ învefli sæ spui un “nu” amabil, la timpul potrivit.
Nu fiecare telefon vine de la Mine. Nu fiecare nevoie e de obligaflia ta sæ
o împlineøti. Nu fiecare plâns de copil trebuie sæ fie pedepsit de tine. Nu
fiecare obligaflie de la bisericæ trebuie îndeplinitæ de tine. Trebuie sæ
gæseøti un echilibru între toate aceste activitæfli. Cautæ-Mæ øi filtreazæ
prin Mine toate aceste lucruri, pentru a gæsi echilibrul pe care îl caufli.”

“Doamne, dar mi-e atât de greu sæ spun “nu”! Te rog, ajutæ-mæ sæ
învæfl sæ spun acest cuvânt!”

Øi Dumnezeu m-a ajutat, deøi nu aøa cum mæ aøteptasem. Cu mare
plæcere, Jim m-a trimis pe veranda din faflæ sæ învæfl sæ spun “nu”. La
început, m-a obligat sæ spun “nu” amabil. Apoi într-un ton moderat. Apoi
ferm. Apoi foarte ferm. Într-un sfârøit, a trebuit sæ învæfl sæ spun: “Nu,
mulflumesc. Nu sunt disponibilæ în aceastæ perioadæ.” Am fæcut exerciflii,
simflindu-mæ foarte ciudat. Dar Jim m-a ajutat sæ consider casa øi øcoala
pe care o fæceam cu bæieflii ca fiind locul meu de muncæ. În timpul orelor
de serviciu, nu aveam sæ permit ca ceva sæ mæ facæ sæ-mi pierd
concentrarea. Dacæ îngæduiam sæ-mi fie distrasæ atenflia, educaflia copiilor
cædea pe locul doi sau chiar avea de suferit. Aøadar, de atunci înainte,
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când cineva suna la telefon øi voia sæ-mi facæ o vizitæ, îi spuneam: “Îmi
pare ræu, nu pot vorbi acum. Dacæ mæ sunafli mai târziu, o sæ putem sta de
vorbæ.” Øi metoda a funcflionat. Majoritatea oamenilor au înfleles, deoarece
se luptæ cu aceeaøi problemæ. Dumnezeu mi-a dat discernæmânt când sæ
spun “da” øi când sæ spun “nu”. Dacæ nu reuøifli sæ spunefli “nu”, încercafli
sæ facefli exerciflii cu voce tare. La început e puflin jenant, dar væ e de ajutor
când apar momente de slæbiciune – øi vor apærea.

Sunt atât de multe lucruri în viafla voastræ, cum au fost øi într-a mea,
care fac sæ cadæ pe planul al doilea copiii øi Dumnezeu! Dacæ e aøa, atunci
nu e la întâmplare. E planul duømanului sufletelor noastre sæ ne flinæ peste
mæsuræ de ocupafli, pânæ e prea târziu ca ceva sæ mai poatæ fi fæcut.
Dezvoltarea unui caracter ceresc nu are loc pur øi simplu. Dacæ ar fi aøa,
atunci am fi cu toflii mult mai asemænætori cu Tatæl nostru din ceruri.
Educarea copiilor, pentru a-L urma øi sluji pe Hristos, este un lucru aproape
uitat pe planeta noastræ astæzi, din cauzæ cæ presupune o schimbare a inimii,
nu numai o ascultare exterioaræ sau o amabilitate aparentæ. Experienfla
locuirii Duhului Sfânt øi schimbarea inimii sunt lucruri rar cæutate în ziua
de azi, pânæ øi de cei care susflin cæ-L urmeazæ. Cu atât mai pufline øanse
sunt sæ gæseøti pe cineva care încearcæ practic øi stæruitor sæ aibæ aceastæ
experienflæ. În consecinflæ, ne mulflumim cu formele exterioare ale
creøtinismului – ceremonii, manifestæri publice, zâmbete de complezenflæ øi
ascultare de formæ – care înlocuiesc adeværata lucrare a lui Hristos în inimæ.

Caracterul înseamnæ totul. Caracterul înseamnæ gândurile,
sentimentele øi motivele noastre. Viafla pe care o ducem zi de zi ne
determinæ viitorul, pe mæsuræ ce, minut cu minut, timpul ni se scurge
imperceptibil printre degete. Profitæm noi de fiecare ocazie pentru a modela
caracterul copiilor noøtri, sau læsæm sæ ne scape acest lucru? Suntem purtafli
pe aripile timpului, iar secundele devin ani, care alunecæ øi ei, pærând cæ
trec mai repede cu fiecare zi, ca un tren care coboaræ în vitezæ un deal.

Dacæ vrefli ceva cu totul diferit pentru voi øi copiii voøtri, trebuie sæ
începefli chiar acum, punând piciorul pe frânæ. S-ar putea sæ vi se paræ
imposibil, din cauza atâtor obligaflii øi responsabilitæfli øi a reacfliilor care
vor apærea. Dar putefli gæsi un echilibru venit din cer, dacæ Îl cæutafli pe
Dumnezeu øi luafli legætura cu El. Cum va putea Dumnezeu sæ væ aranjeze
prioritæflile? El doreøte sæ væ creeze dupæ chipul Sæu. Doreøte sæ petrecefli
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cu El suficient timp. În aceastæ legæturæ stæ toatæ puterea de a væ schimba
pe voi øi pe copiii voøtri. A doua prioritate, dupæ Dumnezeu, este partenerul
de viaflæ, iar a treia e familia. Restul lucrurilor se claseazæ dupæ acestea
trei, inclusiv locul de muncæ. O mie de lucruri cautæ sæ væ reflinæ atenflia øi
sæ væ consume din timp, dovedindu-se a fi lucruri færæ o importanflæ veønicæ.
Avem numai de câøtigat dacæ luæm piciorul de pe acceleraflie øi îl putem
pe pedala de frânæ.

Când Dumnezeu a clarificat toate aceste lucruri în mintea mea, am
spus: “Bine, Doamne. Dar cum sæ øtiu ce sæ scot øi ce sæ las dintre
activitæflile mele? Dacæ mi-e greu sæ renunfl pânæ øi la îmbræcæmintea în
plus din dulap, cum sæ sortez atunci niøte activitæfli, care sunt cu mult mai
importante?”

“Sally, multe activitæfli pot fi evaluate punând în dreptul lor
întrebarea: Este aceasta o datorie faflæ de oameni sau faflæ de Dumnezeu?”

Aplicasem deja acest principiu în ræspunsurile pe care le dædeam la
invitafliile de a vorbi în diferite locuri. Dar era ceva cu totul nou sæ-l aplic
øi în activitæflile mele de acasæ øi în cele cu copiii.

Suntem chemafli în atâtea locuri, încât niciodatæ nu am reuøi sæ
mergem pretutindeni unde suntem aøteptafli. Când a început sæ fie aøa,
Jim mi-a spus: “Sally, dacæ acceptæm fiecare invitaflie, o sæ ne pierdem
sænætatea de atâta muncæ. Øi chiar dacæ nu ne-am îmbolnævi, tot ne-am
aglomera foarte mult programul øi nu am mai avea timp pentru Isus. Øi
atunci, cine ne-ar mai conduce? Pe cine am mai vesti de la amvon? Pe
Hristos sau pe noi înøine?”

Ne-am hotærât deci sæ nu permitem nici unei alte activitæfli sæ-L
împingæ pe Isus pe locul doi. Chiar dacæ ni se oferæ ocazii extraordinare,
trebuie sæ ne læsæm conduøi de Dumnezeu øi sæ pæstræm echilibrul. Desigur,
Satana vrea sæ ne ademeneascæ sæ muncim în exces, aøa cæ încearcæ sæ
facæ sæ ne simflim vinovafli pentru faptul cæ nu acceptæm fiecare invitaflie.
Dar Dumnezeu doreøte sæ ne asumæm ræspunderea pentru administrarea
propriei viefli, cu logicæ øi consideraflie, consultându-ne cu El la fiecare
pas. E decizia noastræ: sæ facem multe lucruri mai puflin bine sau sæ facem
pufline lucruri foarte bine. Acest demers, de a spune “da” sau “nu”, în
funcflie de cum ne îndrumæ Dumnezeu, înseamnæ a pune piciorul pe frânæ
øi a încetini ritmul vieflii noastre frenetice.
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Øi exact aøa am fæcut. Dumnezeu ne-a ajutat sæ ne gæsim echilibrul,
în funcflie de situaflia în care ne aflam în acea perioadæ a vieflii. Este un
nivel de echilibru care continuæ sæ se schimbe, pe mæsuræ ce øi noi ne
schimbæm. Nu puteam lua exemplu de la alflii în aceastæ privinflæ. Un alt
frate sau o altæ soræ poate face mai mult sau mai puflin decât mine. Deci,
nu e bine sæ ne comparæm unii cu alflii. Noi a trebuit sæ aflæm ce doreøte
Dumnezeu de la Jim øi Sally, iar voi ar trebui sæ aflafli ce doreøte Dumnezeu
de la voi. Oamenii din jur au o anumitæ influenflæ øi deschid anumite ocazii,
dar decizia finalæ trebuie luatæ în funcflie de Dumnezeu øi de voi. Fiecare
chemare vine de la Dumnezeu? Nu luafli o decizie pe loc. Rugafli-væ pentru
îndrumare. Discutafli cu soflul sau cu soflia opfliunile pe care le avefli.
Acordafli-væ suficient timp, încât sæ putefli vedea imaginea de ansamblu,
fæcând în aøa fel încât sæ nu tot adæugafli lucruri bune, de altfel, în programul
vostru, pânæ când ajungefli în punctul de a ceda. Nu greøifli deloc dacæ
încercafli sæ evitafli dezmembrarea familiei, din cauza lipsei de echilibru.

Când am luat în considerare posibilitatea de “a pune piciorul pe
frânæ”, eram convinsæ cæ aveam nevoie de a investi în dezvoltarea
caracterului meu øi a copiilor mei. M-am gândit øi iar m-am gândit, pânæ
când am ajuns la concluzia cæ devoratorul meu de timp sunt cursurile pe
care le fac cu bæieflii. Aici era zona în care resimfleam cea mai mare presiune,
deoarece indiferent cât timp aø fi petrecut cu ei, tot nu reuøeam sæ fac
totul. “Sally, draga mea copilæ, în primul rând trebuie sæ realizezi faptul
cæ ai tendinfla de a exagera. Îfli aduci aminte câte materii voiai sæ acoperi
cu fiul tæu numai în clasa întâia?”

Nu am putut sæ mæ abflin sæ nu râd cu voce tare. “Da, Doamne, îmi
aduc aminte. Am ales unsprezece materii. Dar pânæ la urmæ am renunflat
la trei dintre ele. Øi toate erau materii folositoare – domenii pe care voiam
sæ le abordez!”

“Bine, Sally, hai sæ stæm puflin sæ judecæm logic. Practic vorbind,
puteai acoperi toate aceste materii? De cât timp aveai nevoie pentru
fiecare materie?”

Am stat sæ mæ gândesc. “Pæi, o oræ pentru fiecare materie... adicæ
unsprezece ore pe zi.” Unsprezece ore! Uau, nu analizasem niciodatæ
lucrurile din aceastæ perspectivæ. Dacæ ar fi fost dupæ mine, nu aø mai fi
avut timp pentru nimic altceva, de exemplu pentru curæflenie, gætit sau
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joacæ. Ce mai, pentru nimic! “Nu e de minare cæ mæ simt frustratæ! Încerc
sæ fac prea multe! Chiar øi cele opt ore pe zi pe care le dedicæm în prezent
øcolii sunt prea mult. Mult prea mult pentru un copil de clasa întâia.
Exagerez. Doamne, nu e de minare cæ sunt nemulflumitæ øi niciodatæ nu
ajungem sæ terminæm. Încerc sæ fac imposibilul.”

Dumnezeu m-a ajutat sæ gæsesc echilibrul valabil în dreptul meu.
M-am hotærât sæ lucræm foarte bine doar câteva materii. M-am axat pe
cinci materii de bazæ. Fiecare trebuia bine însuøitæ. Nu pot exprima în
cuvinte bucuria care ne-a cuprins pe tofli, odatæ cu noul program de øcoalæ,
care era echilibrat, în Isus. Presiunea pe care eu o exercitasem artificial
asupra întregii familii dispæruse. Aveam cu toflii timp pentru Dumnezeu
øi unii pentru alflii. A tæia e sænætos atunci când cuflitul e în mâna lui
Dumnezeu øi se ajunge la echilibru.

Poate cæ voi nu facefli øcoalæ acasæ cu copiii voøtri. Dar cu siguranflæ
cæ suntefli implicafli în ceva. Evaluafli-væ timpul øi vedefli dacæ petrecefli
suficient pentru dezvoltarea caracterului. Avefli timp sæ stafli de vorbæ cu
Dumnezeu – øi avefli timp sæ aøteptafli øi ræspunsul? În ce domeniu facefli
excese? Ce anume væ devoreazæ energia unei zile øi dæ la o parte lucrurile
mult mai importante? Adresafli-væ Ajutorului vostru øi vefli gæsi ræspunsul
echilibrat de care avefli nevoie.

Când am început sæ-mi evaluez modul în care îmi foloseam timpul,
nu mi-a trebuit mult ca sæ înlætur lucrurile rele øi excesele pe care le fæceam.
Dumnezeu m-a provocat sæ tai lucruri care nu erau neapærat rele, ci care
puneau pe locul doi lucrurile de primæ importanflæ. E ca øi cum ai avea
grijæ de o grædinæ. Nu e suficient doar sæ o uzi, ci trebuie sæ mai tai øi
unele plante sænætoase øi bune, sacrificându-le, pentru ca celelalte sæ se
poatæ maturiza øi sæ rodeascæ. În acelaøi fel, nu væ fie teamæ sæ væ evaluafli
activitæflile – chiar øi pe cele bune. Læsafli-L pe Dumnezeu sæ acflioneze øi vefli
gæsi o pace øi mai mare.

Odatæ ce am început sæ fac aceste schimbæri, Isus m-a învæflat un alt
adevær preflios cu privire la administrarea timpului. “Sally, tu ai nevoie sæ
învefli arta scæderii. Ai deja o farfurie plinæ, da? Atunci înseamnæ cæ,
pânæ nu iei ceva de pe ea, nu mai pofli adæuga nimic. Dacæ cineva vine øi
vrea sæ introducæ ceva în programul tæu, trebuie sæ te gândeøti ce trebuie
sæ scofli, pentru a putea adæuga acel lucru.”



85

Nu mult dupæ aceea, am fost rugatæ sæ ajut la pregætirea unei mese
comune. M-am gândit mult înainte de a spune “da” sau “nu”. Mi-am dat
seama cæ era nevoie de nouæ seri pentru pregætiri, plus ajutor la bucætærie
în seara în care se flinea masa respectivæ. Punând în practicæ noua metodæ
de adunare øi scædere, am analizat ce ar trebui sæ scot, pentru a introduce
aceastæ nouæ activitate. Ar fi trebuit sæ renunfl, în trei seri, la timpul dedicat
închinærii øi activitæflilor recreative împreunæ cu familia. Era clar ce aveam
sæ aleg. Trebuia sæ spun “nu”, ceea ce am øi fæcut.

Dar sæ nu credefli cæ acest tip de program înseamnæ sæ spui întotdeauna
“nu”. Într-o zi, am fost rugatæ de câteva familii aflate în tabæræ, sæ le
supraveghez copiii timp de douæ ore, cât ei erau la o întrunire. Aceastæ
întrunire se suprapunea cu timpul nostru liber øi cu cel dedicat activitæflilor
recreative cu familia. Aøadar, am decis sæ transformæm aceastæ ocazie
într-o plimbare, putând în acelaøi timp sæ-i întreflinem øi pe copiii care
erau læsafli singuri. Avea sæ fie un eveniment social pentru bæiefli øi o
perioadæ de destindere pentru toatæ lumea. Am hotærât de comun acord cæ
puteam începe altarul familial un pic mai târziu decât de obicei, astfel
încât nimic sæ nu fie omis sau trecut cu vederea. Am discutat cu toflii
aceste lucruri, ne-am rugat øi am ræspuns pozitiv.

Dumnezeu mi-a arætat cæ puteam merge øi mai departe cu arta
scæderii. El dorea sæ o folosesc pentru a-i face pe bæiefli sæ aibæ anumite
deprinderi øi atitudini, esenfliale pentru o viaflæ productivæ øi fericitæ. Iatæ
ce mi-a spus exact Dumnezeu:

“Sally, operaflia de scædere poate de asemenea sæ-fli micøoreze
volumul de muncæ din gospodærie, bæieflii putând sæ preia o parte dintre
responsabilitæfli, în funcflie de vârsta øi de capacitatea lor. Trebuie sæ-i
învefli pe copii cum sæ-øi asume partea de sarcini care le revin în domeniul
practic, pentru a te uøura pe tine de obligafliile pe care le ai.”

Începusem sæ mæ gândesc la o menajeræ care sæ mæ ajute, dar trebuia
mai întâi sæ încerc soluflia lui Dumnezeu. Curând, am gæsit ocazia de a-i
chema pe bæiefli de la joacæ øi a-i ruga sæ mæ ajute la împæturitul hainelor
curate. A trebuit sæ fac faflæ la lipsa lor de dispoziflie, dar Dumnezeu m-a
ajutat în acest demers, iar ei au împæturit hainele cu toatæ inima. Era
începutul unui proces neîntrerupt de eliberare în ceea ce mæ privea. Ce
altæ cale mai bunæ existæ de a-i pregæti pe copiii noøtri pentru a-øi asuma
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responsabilitæfli pentru când vor fi adulfli? Pe mæsuræ ce au început sæ se
descurce cu diferite treburi, i-am pus responsabili pe întregul sector de
rufe, de mese ale unei zile sau de treburi gospodæreøti. Ei au descoperit
bucuria lucrului bine fæcut øi au început sæ fie încrezætori în ei înøiøi, cæ
pot duce la bun sfârøit øi responsabilitæfli mai mari. Arta scæderii este spre
binele copiilor noøtri øi pentru plæcerea lor.

Punerea piciorului pe frânæ væ va afecta viafla într-o aøa mæsuræ, încât
mulfli oameni vor crede cæ suntefli departe de normalitate. S-ar putea sæ væ
înfleleagæ greøit motivele øi vor încerca sæ væ convingæ cæ greøifli. De fapt,
puflini dintre cei care nu au trecut pe aici pot aprecia, øi chiar înflelege,
avantajele øi bucuria de lungæ duratæ care îi aøteaptæ pe cei care acceptæ
aparentele sacrificii atunci când renunfli la lucruri bune, pentru altele mai
bune. Ca una care am parcurs acest drum de ceva timp, væ asigur cæ, sub
îndrumarea lui Dumnezeu, este singura øi cea mai bunæ cale de a atinge
fericirea øi pacea veønicæ.

CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU
PÆRINfiII SINGURI

Øtiu cæ pe parcursul acestei cærfli, v-am spus lucruri tranøante – øi
le-afli suportat admirabil. Acum, în sfârøit, avefli posibilitatea de a tæia
câteva puncte de pe lista cu obligaflii. Voi, mai mult decât oricine, meritafli
sæ væ bucurafli de puflin timp liber. Nu væ fie teamæ sæ gândifli dincolo de
“pætræfloøenia” gândirii celor din jur. Nu le facefli nici un ræu copiilor atunci
când rezervafli un timp special pentru un cæmin fericit øi liniøtit. Lucrafli
împreunæ cu copiii, pentru a le oferi timp sæ facæ ceea ce-øi doresc cu
adeværat.

Asigurafli-væ cæ cei mici væd rezultatele muncii lor. Dacæ trebuie sæ
væ ajute cu ceva, asigurafli-væ cæ cel puflin o parte din timpul investit va fi
recompensat cu o porflie suplimentaræ de atenflie øi joacæ împreunæ cu mama
lor. Am fost uimitæ sæ descopær inventivitatea unor pærinfli singuri, care
reuøesc sæ gæseascæ tot felul de metode de a compensa timpul petrecut
departe de copii. Nu uitafli cæ Dumnezeu înflelege circumstanflele în care
væ gæsifli. Când voi facefli tot posibilul, El va umple golurile.
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Capitolul 7

CUM SÆ-MI EXERCIT
VOINfiA

“Supunefli-væ dar lui Dumnezeu. Împotrivifli-væ diavolului, øi el va fugi de la
voi.” (Iacov 4:7)

“Sally, sunt programatæ sæ susflin un punct muzical special, pe 18
luna aceasta. N-ai vrea sæ facem un duet împreunæ?” m-a întrebat Sherry,
plinæ de speranflæ.

“O, Sherry, ultima datæ când am cântat în duet, eu am falsat.”
“Ai avut emoflii. De data asta o sæ iasæ bine”, a spus ea cu o siguranflæ în glas.
“Nu øtiu Sherry… o sæ te sun eu.” Øi am închis repede telefonul, iar

gândurile au început sæ-mi umble rapid prin minte. “Doamne, pur øi simplu,
nu pot! Roøesc când îmi aduc aminte ce s-a întâmplat. M-am ridicat sæ
cânt øi frica m-a copleøit pe moment. Nu mi-am putut aduce aminte
versurile øi de-abia dacæ am reuøit sæ scot un sunet. A fost groaznic. M-am
simflit atât de umilitæ, Doamne! Nu-i aøa cæ nu vrei sæ cânt cu ea?”

“Ba da, mi-ar plæcea sæ cânfli. Ce te împiedicæ, Sally?”
“Auzi, ce mæ împiedicæ! Pæi, nu øtiu sæ cânt!”
“Sally, øtii sæ cânfli.”
Øtiam cæ afirmaflia mea nu era întru totul adeværatæ, aøa cæ am încercat

din nou. “Doamne, Tu øtii cæ îmi place sæ cânt – fiie, în particular. Nu pot
sæ cânt în fafla atâtor oameni. Mæ præbuøesc. Mi-e teamæ sæ nu falsez øi
apoi chiar falsez. Îmi tremuræ genunchii. Mi-e teamæ cæ o sæ uit versurile,
chiar dacæ fac multe repetiflii, le uit mai mult ca sigur!”

“Deci, fli-e fricæ?”
“Daaa, nu am folosit niciodatæ chiar cuvântul acesta, dar cred cæ

într-adevær mi-e fricæ.”



88

EDUCAfiIE PENTRU PÆRINfiI

“De ce fli-e fricæ?”
“De oameni. Când mæ uit la feflele lor, ræmân înflepenitæ.”
“Ce anume te sperie la  feflele lor?”
Nu eram siguræ unde voia Dumnezeu sæ ajungæ cu toate aceste

întrebæri, dar în final am ræspuns: “Ar putea sæ mæ respingæ. Mi-e teamæ
sæ nu creadæ cæ sunt nepregætitæ sau cæ nu merit sæ mæ aflu în faflæ. Dacæ
mi-ar spune sæ stau jos? Aø muri de ruøine.”

“Ce se întâmplæ când ai atâtea emoflii înainte de a cânta?”
“Doamne, øtii cæ am goluri în stomac. Mi se usucæ gâtul. Mi-e teamæ

cæ nu voi putea cânta nici o notæ. Devin atât de agitatæ când mæ uit la
oameni! Jim îmi spune sæ-fii cânt fiie øi sæ mæ uit la tavan, nu la ascultætori.
Mæ ajutæ ceva-ceva, dar tot øtiu cæ se aflæ cu toflii în salæ!”

“Data viitoare când cânfli, dæ-Mi Mie acele goluri din stomac. Eu
pot sæ le îndepærtez øi tu pofli cânta foarte bine. Acele goluri reprezintæ de
fapt temerile tale. ’Nu te teme de ei; cæci Eu sunt cu tine ca sæ te scap’
(Ieremia 1:8). ’În dragoste nu este fricæ; ci dragostea desævârøitæ izgoneøte
frica; pentru cæ frica are cu ea pedeapsa’ (1 Ioan 4:18).”

“Øtiu din propria experienflæ cæ frica este o pedeapsæ, dar vrei sæ spui
cæ pot scæpa de temerile mele? Sunæ extraordinar, dar cum?”

De data aceasta nu a mai venit nici un ræspuns.
Într-un sfârøit, mi-am dat seama cæ El îmi spusese deja ce trebuie sæ

fac. Cuvântul-cheie era dæ-Mi. M-am hotærât sæ încerc.
Tremurând, am sunat-o pe Sherry øi i-am spus cæ o sæ cânt împreunæ

cu ea. Dar când a sosit momentul, m-am întrebat dacæ nu cumva îmi
pierdusem minflile. “Oare de ce mæ aflu eu aici?” mi-am zis în gând.
Genunchii îmi erau moi øi tremurau. Pur øi simplu, eram siguræ cæ o sæ
falsez sau o sæ uit cuvintele. Simfleam un imbold puternic sæ fug. Øi ca øi
când nu era de ajuns, golurile din stomac s-au adæugat la dilema mea.

În mijlocul acestei furtuni interioare, Dumnezeu m-a bætut pe umær, dacæ pot
spune aøa, cu un gând: “Sally, nu vrei sæ-Mi dai Mie golurile tale din stomac?”

“O, ar fi minunat! Da, da, da! fii le dau. Sunt toate ale Tale.” Dar
încæ le mai simfleam. Erau încæ acolo. “Scuzæ-mæ, Doamne, dar cred cæ ai
uitat sæ-mi iei acele goluri!”

“O sæ le iau, ai încredere în Mine! Tu trebuie sæ te relaxezi ca o
mamæ în timpul naøterii.”
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“Deci sæ mæ relaxez. Sæ mæ liniøtesc. Bine, mæ liniøtesc. O sæ-mi
relaxez umerii fiindcæ sunt foarte încordafli.” Dupæ câteva minute, golurile
din stomac au dispærut, la fel øi uscæciunea gâtului øi am început sæ sper.
“E minunat, Doamne. Îfli mulflumesc!”

Eu øi Sherry ne-am îndreptat spre amvon pentru a cânta, dar am
început sæ simt din nou goluri în stomac. “Doamne, n-ar trebui sæ se
întâmple aøa ceva!” am strigat eu în mine, în timp ce încercam sæ cânt.
Am falsat puflin, dar nu la fel de ræu ca de multe ori înainte.

Fæcând o pauzæ pentru a respira, am auzit acea voce blândæ: “Sally,
dæ-Mi Mie golurile tale. O sæ le iau din nou, ai încredere în Mine.”

“Pofli sæ le iei, Doamne! Te rog sæ le iei. Sunt ale Tale.” Din nou,
golurile au dispærut suficient cât sæ-mi îngæduie sæ continuu. M-am uitat
la tavan øi I-am cântat lui Isus, încercând din ræsputeri sæ-mi øterg din
minte feflele tuturor celor prezenfli øi sæ-L væd doar pe El. Atunci am cântat
cel mai bine în public. Dumnezeu a fost într-adevær Ajutorul meu la nevoie.

Mai târziu, meditând la aceastæ experienflæ, mi-am spus: “Voinfla mea
depinde de alegerea pe care o fac. Pot alege ce sæ cred, ce sæ spun, ce sæ
fac sau chiar ce sæ simt. Nu sentimentele reprezintæ voinfla mea. În fiecare
moment, alegerea îmi aparfline.” Citind din Biblie, am ajuns la textul din
Iacov 4:7, “Supunefli-væ dar lui Dumnezeu. Împotrivifli-væ diavolului, øi
el va fugi de la voi.”

Asta era! Aici greøeam eu! Mæ luptam cu diavolul singuræ. Dar el nu
voia sæ se depærteze de mine, pentru cæ eu nu eram legatæ de Isus, care are
toatæ autoritatea. Diavolul nu a vrut sæ se depærteze de mine. Trebuie sæ urmez
paøii prezentafli în acest text: întâi sæ mæ supun lui Dumnezeu øi sæ fiu dispusæ
sæ cred ceea ce spune El. Când aleg sæ-L urmez pe Isus, am puterea Lui.
Diavolul se va depærta de mine, pentru cæ Isus îi spune sæ plece. Asta e! Când
încerc sæ mæ lupt singuræ cu temerile mele, eøuez deoarece nu fac ceea ce
trebuie, fiind departe de Hristos. Dacæ aleg cu toatæ voinfla mea sæ mæ supun
lui Isus øi sæ Îi dau Lui toate golurile din stomac øi temerile, câøtig lupta,
deoarece Isus îi spune diavolului cæ trebuie sæ plece. Dar când uit sæ am
încredere sau când aleg sæ nu am încredere, simt din nou goluri în stomac,
pentru cæ Satana nu ascultæ de Sally færæ Isus. În mod cert, din aceastæ cauzæ,
am avut experienfla aparifliei øi disparifliei golurilor din stomac. Vreau sæ învæfl
sæ fiu într-o legæturæ continuæ cu Isus.

CUM SÆ-MI EXERCIT VOINfiA



90

EDUCAfiIE PENTRU PÆRINfiI

Când aleg sæ cooperez øi sæ am gânduri bune, Isus genereazæ în mine
simflæminte bune, iar aceste noi gânduri øi sentimente acflioneazæ împreunæ,
pentru a forma în mine un nou caracter dupæ chipul lui Dumnezeu. Apoi
pot reacfliona în mod corespunzætor nu pentru cæ am ceva bun în mine, ci
pentru cæ Dumnezeu transformæ gândurile øi sentimentele mele, înlocuind
teama cu încrederea.

Nu conteazæ cine suntefli, care e moøtenirea voastræ geneticæ, ce
obiceiuri rele avefli sau la ce metode greøite de rezolvare a problemelor
recurgefli, aceastæ exercitare simplæ a voinflei umane, în cooperare cu
înflelepciunea øi îndrumarea divinæ, væ va ajuta. Væ putefli schimba. Odatæ
ce afli înfleles puterea voinflei dintr-un punct practic de vedere, îi putefli
învæfla øi pe copiii voøtri sæ facæ la fel. Capacitatea de a-øi exercita corect
voinfla e probabil cea mai importantæ moøtenire pe care le-o putem læsa
copiilor noøtri!

Timp de ani de zile, am crezut cæ a-mi exercita voinfla însemna a
încerca sæ-mi înæbuø gândurile rele, cuvintele sau faptele rele, dar
credefli-mæ, e ca øi când aø încerca sæ cânt în public având goluri în stomac.
E ca øi când ai încerca sæ pui capacul peste o oalæ cu apæ ce clocoteøte. Nu
reuøeøti niciodatæ, iar gândurile rele, asemenea apei care fierbe, reuøesc
sæ iasæ øi sæ dea în foc, de obicei în cel mai nepotrivit moment.

“Departe de Mine”  – spune Domnul – “suntefli supuøi naturii voastre
øi fiecare efort de acest gen e sortit eøecului! Încercarea de a crea o bunæ
impresie pe dinafaræ, færæ a trata ceea ce e în interior, poate pærea un
lucru bun, dar inima în esenflæ este rea. Eu mæ uit la inimæ. Dacæ mæ
læsafli sæ væ curæfl inima – gândurile øi sentimentele nepotrivite – frustrærile
voastre vor dispærea cu totul, nu doar se vor ascunde. Atunci, vefli fi curafli
pe dinæuntru øi pe dinafaræ. Trebuie sæ înflelegefli mai bine cum sæ-Mi
predafli Mie voinfla voastræ”.

“Cred cæ înfleleg. Tot înæbuøind frustrærile în mine e ca øi când aø
lupta singuræ cu pæcatul øi orice efort de acest gen va eøua. Voinfla mea nu
trebuie sæ se lupte cu pæcatul, ci trebuie, mai degrabæ, sæ lase în seama Ta
ræul, adicæ pæcatul, pentru ca Tu sæ-l distrugi, sæ-l izgoneøti øi sæ-l anihilezi.
Având colaborarea mea, tu îmi micøorezi øi neutralizezi frustrærile,
înlocuindu-le cu grijæ øi compasiune, în timp ce eu am încredere în Tine.
Dupæ ce inima mea e golitæ de træiri nepotrivite, atitudinea øi
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comportamentul determinat de acestea dispar, deoarece în locul lor existæ
acum grijæ øi compasiune, care dau naøtere unor altfel de sentimente øi
reacflii. Tu vrei sæ mæ curefli pe interior, ca sæ fiu cu adeværat curatæ pe
dinafaræ. Acum, exemplul meu devine demn de urmat. Tu nu ai nevoie de
prefæcætorii, de un comportament exterior, ci de o manifestare exterioaræ
a schimbærii produse în interior. Îmi place cum sunæ!”

Nu dupæ mult timp, am avut ocazia de a-mi exercita voinfla într-un
mod foarte precis.

Afli avut vreodatæ una dintre acele diminefli în care totul pare mohorât
øi væ picæ prost aproape orice cuvânt ce vi se adreseazæ? Eu tocmai aveam
una dintre aceste diminefli, iar soflul meu îmi dæduse o replicæ nepotrivitæ
chiar înainte de micul dejun. Acum cælcam øi dacæ mi-afli fi putut vedea
expresia feflei, mi-afli fi putut citi uøor gândurile. Repetam de nenumærate
ori cuvintele spuse de Jim. Mæ jignise, iar acum îmi dirijam propriul cor
de autocompætimiri, devenind din ce în ce mai tristæ.

“Sally, dacæ vrei, pofli fi fericitæ”, mi-a øoptit Domnul.
“Ce vrei sæ spui, Doamne? Fericitæ, cu un asemenea sofl insensibil?

Cred cæ glumeøti.”
“Tu alegi sæ fii tristæ sau veselæ. Pofli alege sæ fii veselæ, dacæ vrei.

Eu sunt aici sæ te ajut.”
“Nu mæ simt deloc fericitæ, Doamne. Tu øtii ce mi-a spus Jim. Tu

poate vrei sæ fiu bucuroasæ øi sæ zâmbesc, dupæ care o sæ mæ schimbi pe
dinæuntru øi o sæ faci bucuria mea realæ, nu-i aøa? Pæi, nu sunt prea siguræ
dacæ asta vreau.”

“Sally, singura persoanæ pe care o ræneøti eøti tu însæfli. Dæ-mi mie
tristeflea, iar Eu îfli dau bucuria Mea.”

“Deci sæ afiøez un zâmbet de plastic øi sæ fiu Sally Creøtina”, am
protestat eu, forflând un zâmbet doar din muøchii feflei. A durat aproximativ
cinci secunde. “Sunt penibilæ. Nu e autentic. Sunt supæratæ. În plus, vreau
ca Jim sæ vadæ ce ispravæ mare a fæcut! Faptul cæ mæ prefac fericitæ mæ
face sæ mæ simt o ipocritæ. Øi nu vreau sæ fiu ipocritæ. Sunt ceea ce sunt.”

“De ce nu cânfli tu o melodie veselæ, læsându-Mæ pe Mine sæ mæ
ocup de aceste sentimente negative?”

“Dar mæ simt bine aøa tristæ. Sunt obiønuitæ. În plus, îmi dæ ocazia
de a repeta în gând greøelile lui Jim. Am tot dreptul sæ mæ simt aøa.”

CUM SÆ-MI EXERCIT VOINfiA
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Desigur, øtiam cæ nu ar fi trebuit sæ gândesc øi sæ acflionez în acest
fel, dar aøa mæ simfleam. Domnul nu m-a contrazis, ci a aøteptat pânæ când
furia a început sæ se mai diminueze, ceea ce s-a øi întâmplat câteva minute
mai târziu. Am început sæ mæ gândesc la faptul cæ doream într-adevær
sæ-L ascult pe Dumnezeu øi cæ-L rugasem în acea dimineaflæ sæ mæ flinæ pe
calea Sa. “Bine, Doamne, Îfli dau fiie toatæ supærarea mea, ca sæ o distrugi
Tu. Dar treaba cu cântatul… O melodie veselæ? A da, îmi aduc aminte
una.” Era un refren scurt, pe care îl învæflasem de multæ vreme. Aøadar,
am început sæ cânt: “Sunt foarte fericitæ, sunt foarte fericitæ, sunt fericitæ,
fericitæ, fericitæ, fericitæ…” În timp ce cântam, mæ simfleam cea mai mare
prefæcutæ din lume, pentru cæ nu mæ simfleam deloc fericitæ. Dar am
continuat: “Sunt foarte fericitæ, sunt fericitæ. Isus m-a salvat din…
pæcatele… mele.”

“O, Doamne, æsta e un pæcat.”
“Da, e, dar în Mine, poate fi supus.”  (Vezi Evrei 2:8)
Am cântat pentru a doua oaræ cântecul. Øi a treia oaræ. Când am

ajuns sæ-l cânt a patra oaræ, eram deja sincer bucuroasæ, cu toatæ inima, øi
pe dinæuntru øi pe dinafaræ. Isus a fæcut o minune în mine, pentru cæ I-am
cedat Lui sentimentele mele nepotrivite øi am cooperat cu puterea Sa. “Îfli
mulflumesc, Doamne! Îl iubesc pe Jim al meu; e un sofl atât de bun!”

Exercifliul meu de voinflæ a însemnat, în primul rând, alegerea de a-L
læsa pe Dumnezeu sæ înlæture supærarea mea øi, în al doilea rând, cooperarea
cu El øi dispoziflia de a cânta la cererea Sa. Scriptura spune: “Iatæ, Eu sunt
Domnul, Dumnezeul oricærei fæpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?”
(Ieremia 32:27).

Noi vrem ca micuflii noøtri sæ ne asculte de bunævoie. Dar pentru a-i
învæfla cum sæ cedeze în fafla voinflei noastre øi a lui Dumnezeu øi cum sæ
facæ ce e bine, trebuie mai întâi ca noi, pærinflii, sæ øtim din propria
experienflæ cum sæ cedæm în fafla voinflei lui Dumnezeu.

“Doamne, te rog ajutæ-mæ sæ înfleleg aøa cum trebuie textul din Iosua
24:15”, m-am rugat eu. Iatæ ce spune: “...alegefli astæzi cui vrefli sæ slujifli:
sau dumnezeilor cærora le slujeau pærinflii voøtri dincolo de râu [engl.,
potop]...” øi m-am oprit. “La ce dumnezei se referæ oare textul?” m-am
întrebat într-o zi. “Adam øi Eva au træit înainte de potop, iar Eva s-a închinat
sentimentelor øi poftelor ei. Atunci înseamnæ cæ ceilalfli dumnezei sunt
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sentimentele øi poftele”, am tras eu concluzia.
Am continuat sæ citesc versetul: “...sau dumnezeilor amoriflilor în a

cæror flaræ locuifli...” Cine sunt amoriflii? Amoriflii se læsau în voia emofliilor
lumeøti øi fireøti, a înclinafliilor pervertite øi a dorinflelor øi a poftelor. Atunci
înseamnæ cæ toate acestea erau “dumnezeii” lor.

Am terminat de citit textul: “Cât despre mine, eu øi casa mea vom
sluji Domnului.” Domnul este Dumnezeul cerului. Asemenea israeliflilor
la Iordan, trebuie sæ luæm decizii importante. Eu Îl vreau pe Dumnezeul
cel autentic, nu un dumnezu fals.

Privind la schema care urmeazæ, vom vedea mai bine la ce anume se
referea Iosua ca fiind “ceilalfli dumnezei”. Vom face mai claræ diferenfla dintre
fals øi autentic, dintre vocea lui Dumnezeu øi vocea firii. Aceastæ schemæ ne
va ajuta sæ înflelegem care sunt alegerile pe care trebuie sæ le facem.

OMULOMULOMULOMULOMUL
Puterile superioare – pe baza Cuvântului lui DumnezeuPuterile superioare – pe baza Cuvântului lui DumnezeuPuterile superioare – pe baza Cuvântului lui DumnezeuPuterile superioare – pe baza Cuvântului lui DumnezeuPuterile superioare – pe baza Cuvântului lui Dumnezeu
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Duhul Sfânt comunicæ prin...

Firea comunicæ prin...

= 1 vot

= votul decisiv

= 1 vot

Rafliune
Intelect

Conøtiinflæ

VOINfiA
Gusturi – Emoflii – Sentimente

Pasiuni – Pofte
Preferinfle – Dorinfle

   Puterile inferioare   Puterile inferioare   Puterile inferioare   Puterile inferioare   Puterile inferioare

Forul de luare a deciziilor        “Voinfla”       “Alegerea noastræ”Forul de luare a deciziilor        “Voinfla”       “Alegerea noastræ”Forul de luare a deciziilor        “Voinfla”       “Alegerea noastræ”Forul de luare a deciziilor        “Voinfla”       “Alegerea noastræ”Forul de luare a deciziilor        “Voinfla”       “Alegerea noastræ”

   Voinfla mea este “puterea” primitæ de la Dumnezeu pentru a lua decizii.   Voinfla mea este “puterea” primitæ de la Dumnezeu pentru a lua decizii.   Voinfla mea este “puterea” primitæ de la Dumnezeu pentru a lua decizii.   Voinfla mea este “puterea” primitæ de la Dumnezeu pentru a lua decizii.   Voinfla mea este “puterea” primitæ de la Dumnezeu pentru a lua decizii.
   Voinfla mea este principala putere a naturii umane.   Voinfla mea este principala putere a naturii umane.   Voinfla mea este principala putere a naturii umane.   Voinfla mea este principala putere a naturii umane.   Voinfla mea este principala putere a naturii umane.
   Voinfla are votul decisiv!   Voinfla are votul decisiv!   Voinfla are votul decisiv!   Voinfla are votul decisiv!   Voinfla are votul decisiv!

Ilustraflie adaptatæ prin bunævoinfla lui Ty Gibson, © 1986 Light Bearers. Folositæ cu
permisiune.
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Existæ douæ forfle care ne influenfleazæ: puterile superioare øi puterile
inferioare. Puterile superioare sunt acele mijloace, prin intermediul cærora
comunicæ Dumnezeu cu noi – rafliunea øi conøtiinfla. Aici trebuie sæ
domneascæ Hristos. Totul îøi are originea în intelect. Când trebuie luatæ o
decizie, Dumnezeu lucreazæ prin aceste mijloace pentru a ne sugera o
cale mai bunæ, mai potrivitæ decât cursul actual al lucrurilor. Aøadar,
puterile de sus au un vot. Desigur cæ nu fiecare gând e de origine divinæ,
dar dacæ suntem dispuøi sæ ascultæm, Dumnezeu foloseøte aceste cæi,
dându-ne idei cu privire la ce trebuie sæ facem. El nu dicteazæ niciodatæ,
ci ne oferæ îndrumare prin intermediul sugestiilor bazate pe Cuvântul Sæu,
læsându-ne libertatea de a alege.

Puterile inferioare comunicæ prin intermediul sentimentelor,
emofliilor, poftelor, pasiunilor, înclinafliilor øi dorinflelor. Acestea sunt
mijloace pe care Satana încearcæ sæ le foloseascæ pentru a ne influenfla
deciziile. Nu e nimic ræu în a avea emoflii øi sentimente; doar Dumnezeu
ni le-a dat, nu-i aøa? El doreøte sæ avem pofte, sentimente øi emoflii bune
øi sænætoase. Satana, pe de altæ parte, perverteøte gusturile noastre,
împingându-le spre exces, dincolo de limitele stabilite de Dumnezeu. Când
puterile noastre inferioare sunt pervertite øi læsate libere, ele pornesc ræzboi
împotriva puterilor superioare. Când trebuie sæ luæm o decizie, au øi ele un
vot, dar în loc sæ ne sugereze politicos ce ar trebui sæ facem, aøa cum acflioneazæ
Dumnezeu prin puterile superioare, aceste puteri se comportæ adesea ca niøte
copii indisciplinafli, încæpæflânându-se sæ facæ totul aøa cum vor ei.

Voinfla noastræ se aflæ între cele douæ centre de influenflæ, aøa cum
ilustreazæ schema anterioaræ. E ca un judecætor – cântærind între bine øi
ræu. Ascultæ pærerea ambelor pærfli øi se consultæ cu Duhul Sfânt pentru a
decide în ce direcflie sæ meargæ. Voinfla are votul decisiv, aceea ce o face
atât de importantæ. Suntem liberi sæ alegem încotro sæ mergem, sub
influenfla cærui set de puteri ne vom plasa, indiferent de situaflie, sentimente
sau emoflii. Asemenea lui Iosua, suntem liberi înaintea Domnului sæ alegem
pe cine sæ slujim.

Cred cæ acesta e un lucru minunat! Înseamnæ cæ nu sunt obligatæ sæ
mæ supun lui Satana, indiferent cât de tare mæ împinge de la spate øi mæ
ispiteøte. Înseamnæ cæ nu trebuie sæ ascult de temerile mele, care îmi dau
atâtea goluri în stomac atunci când vreau cæ cânt. Nu sunt obligatæ sæ
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ascult nici mæcar de gândurile pe care le am, care îmi spun cæ sunt
incapabilæ øi nedemnæ. Plasându-mi voinfla de partea lui Dumnezeu,
deciziile mele primesc putere – toatæ puterea cerului.

Ræzboiul deciziilor începe din momentul în care ne trezim dimineafla.
Pot alege fie sæ am încredere în Dumnezeu øi sæ-mi supun puterile
inferioare lui Dumnezeu, fie sæ le permit sæ mæ controleze ele pe mine. E
alegerea mea, dar puterea de a lua o asemenea decizie vine numai de la
Dumnezeu. Aøa se explicæ minunea disparifliei golurilor din stomac, astfel
încât sæ pot cânta; aøa se explicæ, desigur, capacitatea mea de a fi bucuroasæ,
când sunt înclinatæ sæ fiu supæratæ. Ambele victorii le-am reuøit datoritæ
alegerii de a sta de partea lui Hristos øi de a primi puterea Sa. Dumnezeu
poate transforma orice lucru ræu pe care I-l dau în primire. În acest fel, El
ne recreeazæ dupæ chipul Sæu.

Când am fost adolescentæ, am avut ocazia sæ conduc niøte
camioane imense. Îfli trebuie puterea unui uriaø ca sæ pofli suci de volan.
N-aø fi putut cu nici un chip sæ le conduc singuræ, pentru prea multæ
vreme. Nu aveam suficientæ putere. La fel mæ simt uneori øi când
trebuie sæ-mi conduc propria fire – puterile inferioare. Când apare
vreo curbæ strânsæ øi trebuie sæ virez la dreapta sau la stânga, nu trece
mult øi pierd controlul volanului. A fi într-o legæturæ permanentæ cu
Dumnezeu e ca øi când ai adæuga un sistem servo acelor camioane
mari øi vechi. Chiar øi Sally, slabæ cum e, poate conduce un camion
acflionat cu sistem servo. Nu mai pierd controlul atunci când trebuie
sæ virez într-o curbæ. Avem nevoie de “sistemul servo” al lui
Dumnezeu, pentru a fline sub control natura noastræ umanæ.

Când Adam øi Eva au cæzut în pæcat øi au ales sæ facæ voia lor, nu
voia lui Dumnezeu, au fost semænate seminflele neascultærii. Aceasta este
moøtenirea noastræ, trecutæ de la o generaflie la alta øi deteriorându-se
constant. Dupæ ce pæcatul a intrat în familia omeneascæ, înclinaflia noastræ
naturalæ – voinfla noastræ – ne plaseazæ automat sub controlul lui Satana,
atâta vreme cât nu suntem ajutafli de puterea divinæ. Voinfla noastræ este în
mâna lui Satana, iar noi ne supunem lui, gândind cum gândeøte el øi simflind
cum simte el. Ca urmare, adoptæm caracterul lui. Iatæ de ce ne e atât de
uøor sæ acflionæm în mod egoist øi de ce suntem atât de slabi când vine
vorba de a face ce e bine.

CUM SÆ-MI EXERCIT VOINfiA
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Voinfla noastræ liberæ, aceastæ mare binecuvântare divinæ, e atât de
deterioratæ din cauza contactului cu pæcatul, încât, dacæ nu este luminatæ
de Duhul lui Dumnezeu, avem tendinfla de a face alegeri greøite. Înclinaflia
spre ræu este atât moøtenirea noastræ, cât øi obiceiul nostru cultivat. Ca sæ
alegem împotriva lui Satana, prinflul acestei lumi, noi trebuie sæ ne punem
voinfla în mâna lui Isus. El ne-o va curæfla øi ne-o va da înapoi purificatæ.
Dacæ nu învæfl sæ mæ las condusæ de Hristos azi, moment de moment, sunt
automat condusæ de Satana. Nu existæ cale de mijloc.

Când ne-am mutat în Montana, duceam o viaflæ foarte simplæ, cu
bani puflini. Mergeam la oraø o datæ pe lunæ. Când mergi atât de rar, lista
cu locurile unde trebuie sæ ajungi øi cu lucrurile pe care sæ le cumperi este
foarte lungæ. Eu øi Jim am învæflat sæ fim eficienfli, acoperind fiecare o
anumitæ zonæ a oraøului øi împærflind treburile pe care le aveam de rezolvat.
Ne simfleam foarte bine lucrând împreunæ. Când nu am lucrat împreunæ…
sæ vedefli ce s-a întâmplat.

“Jim, am nevoie sæ merg în trei locuri în aceastæ zonæ. Dacæ mæ
laøi aici, mæ pofli lua mai târziu de dincolo. În cât timp pofli veni dupæ
mine?”

“Pæi, trebuie sæ mæ duc la biroul de eliberare a autorizafliilor, care o
sæ-mi ia patruzeci de minute. O, øi înainte de a merge la treburile tale, aø
vrea sæ înapoiezi cartea asta la bibliotecæ øi sæ o iei pe cea pe care am
pus-o deoparte data trecutæ. Ai încæ destul timp la dispoziflie.”

Gata, pânæ aici a fost! Eul meu nu voia sæ se supunæ de data asta!
“Dar Jim, nu vreau sæ mæ duc la bibliotecæ. O sæ te duci tu, cât timp

eu sunt în altæ parte. Nu îmi place sæ mæ duc la bibliotecæ, doar øtii bine!”
Øi obraznicul de Jim a oprit pur øi simplu maøina în fafla bibliotecii,

punându-mi cartea în brafle øi zâmbind. “Ce tupeu”, m-am gândit eu, “sæ
aøtepte din partea mea sæ fac treaba lui!” Nici mæcar nu am vrut sæ mæ uit
la el. Am deschis portiera maøinii, am coborât øi am închis-o frumos. Nu am
trântit-o! Nu am rostit nici un cuvânt cu furie! Pe dinafaræ pæream bine dispusæ,
dar voinfla mea era predatæ oare lui Dumnezeu? Nicidecum! A nu lua o decizie
este tot o decizie. În mod automat îmi exercitam voinfla fæcând un ræu,
urmându-mi pur øi simplu înclinaflia de a mæ opune soflului meu.

“Øi Jim æsta, întotdeauna trebuie sæ iasæ totul cum vrea el!” am
ræbufnit în mine însæmi, în timp ce treceam strada spre bibliotecæ. “Nu-mi
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place sæ merg la bibliotecæ, iar el o øtie foarte bine. Nu øtiu de ce, dar
nu-mi place. Jim e problema, nu ciudæfleniile mele, chiar dacæ nu au nici o
justificare.”

“Sally, nu e mare lucru!” a început Dumnezeu sæ Se adreseze
conøtiinflei mele.

“Nu e mare lucru… Ba da, e mare lucru.”
În timp ce urcam treptele bibliotecii, Dumnezeu mi-a øoptit: “Sally,

nu aøa trebuie sæ procedezi. Øtii unde duce acest fel de gândire. Dacæ
vrei, pofli sæ faci sæ nu fie un lucru mare. Eu sunt aici, ca sæ te ajut.”

Puterile inferioare øi-au exercitat dreptul de vot, forflându-mi
sentimentele øi gândurile. “Nu vreau! Jim se ocupæ întotdeauna de asta.
Nu e drept! El se duce într-un singur loc, în timp ce eu mæ duc în patru.”
Toate acestea nu erau altceva decât scuze, încercæri de a-mi justifica
sentimentele.

Øi puterile superioare îøi exercitau dreptul de vot, sugerând rafliunii
mele øi conøtiinflei: “Nu e mare lucru! E un lucru frumos pe care îl pofli
face pentru Jim! Nu e chiar aøa de ræu!” În fiecare dintre cazuri, mi-am
folosit voinfla, nedorind sæ urmez calea lui Hristos. Astfel, implicit, am
ales sæ mæ las dusæ de fluxul gândurilor inspirate de puterile inferioare.
De fiecare datæ când nu luæm decizia de a ne alætura lui Hristos, noi am
luat, de fapt, o decizie.

Am înapoiat cartea øi m-am aøezat la rând sæ o iau pe cea rezervatæ
deja, de data trecutæ. Am continuat în acelaøi fel, gândindu-mæ la fiecare
lucru ræu fæcut de Jim – real sau imaginat – øi m-am simflit îndreptæflitæ
pentru atitudinea luatæ.

“Sally, nici mæcar nu eøti fericitæ. Øtii foarte bine, cu cât insiøti mai
mult asupra acestor gânduri, cu atât mai greu îfli va fi sæ le îndepærtezi
din minte. Chiar vrei sæ continui la fel? Eu te pot ajuta.”

Domnul a reuøit în sfârøit sæ pætrundæ prin tulburarea mea sufleteascæ
øi mi-am dat seama cæ tot ceea ce spuneam în sinea mea despre Jim erau
niøte exageræri, doar de dragul de a mæ simfli îndreptæflitæ sæ fiu nervoasæ
pe el. Jim e un om bun, lucru pe care îl øtiam foarte bine. “Nu, Doamne,
nu vreau sæ continuu în felul æsta. Isuse, am nevoie de Tine sæ mæ scofli
din starea asta sufleteascæ. Îfli predau voinfla mea, ca sæ o schimbi Tu. Nu
vreau sæ fiu condusæ de Satana. Vreau sæ fiu din nou copilul Tæu.” Când
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mi-am exercitat voinfla øi am ales binele, inima mi-a fost inundatæ de pace.
Dar mai aveam încæ træiri negative plutind pe ici, pe colo.

Domnul øtia acest lucru øi m-a abordat: “Trebuie sæ încetezi sæ mai
gândeøti negativ cu privire la Jim. Gândeøte pozitiv!”

“Bine, Doamne, hai sæ gândim pozitiv. Stai sæ mæ gândesc la ceva
bun despre el. Deci, ceva bun despre Jim. Hmmm, cu siguranflæ cæ sunt
lucruri bune cu privire la el. Øtiu cæ sunt, dar nu îmi vine nici unul în
minte. O, Doamne, pofli sæ mæ ajufli? Toate aceste gânduri negative au
eliminat lucrurile bune din mintea mea!”

“Îfli aduci aminte cum Jim te îmbræfliøeazæ øi te særutæ în timp ce eøti
la computer, în fafla chiuvetei în bucætærie sau oriunde altundeva, pentru
nici un motiv în afaræ de acela de a te face sæ te simfli iubitæ?”

“O, da, cum am putut uita? E o plæcere sæ lucrezi sau sæ te joci cu el.
Viafla e plictisitoare færæ Jim. De curând, mi-a cules chiar un bucheflel de
flori sælbatice.” Mi-a fost greu sæ schimb direcflia gândurilor, dar Dumnezeu
le-a curæflat de tot negativismul øi mi le-a dat înapoi purificate. Am fost
mult mai fericitæ luând aceastæ decizie. Mæ simflisem cu adeværat nefericitæ
concentrându-mæ numai asupra eului.

Care credefli cæ ar fi fost atitudinea mea faflæ de Jim, dacæ ar fi venit
sæ mæ ia cu maøina în timp ce aveam acele gânduri negative despre el?
Indiferent ce mi-ar fi zis, aø fi fost rezervatæ, tæcutæ øi plinæ de critici. Ca
supusæ a lui Satana, aø fi manifestat doar træsæturile lui de caracter.
Atitudinea noastræ depinde exclusiv de cel pe care îl urmæm sau de
gândurile pe care le avem.

Ce credefli cæ s-a întâmplat când Jim a venit øi m-a luat, dupæ ce
fusese la biroul de eliberare a autorizafliilor? Eu deja aveam în minte numai
gânduri øi sentimente pline de iubire. L-am salutat veselæ, cu un særut øi o
îmbræfliøare. I-am povestit lupta mea din bibliotecæ øi triumful meu final,
când mi-am exercitat voinfla øi am ales sæ fiu de partea lui Dumnezeu. Nu
exista nici o rupturæ între noi, nici o rezervæ tæcutæ din partea mea, nici un
resentiment sau animozitate împotriva lui, pentru cæ mæ trimisese la
bibliotecæ. În Isus, aceastæ responsabilitate devenise într-adevær “nu mare
lucru”, pentru cæ eu am ales sæ fie aøa øi L-am læsat pe Dumnezeu sæ mæ
elibereze de gândirea negativistæ.

Când i-am îngæduit lui Dumnezeu sæ-mi recreeze voinfla, El a fæcut
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o lucrare extraordinaræ în mine. Pavel, în 2 Corinteni 10:4,5, spune: “Cæci
armele cu care ne luptæm noi, nu sunt supuse firii pæmânteøti, ci sunt
puternice, întærite de Dumnezeu ca sæ surpe întæriturile. Noi ræsturnæm
izvodirile minflii øi orice înælflime, care se ridicæ împotriva cunoøtinflei lui
Dumnezeu, øi orice gând îl facem rob ascultærii de Hristos.” “...Potrivit
cu bogæflia slavei Sale, sæ væ facæ sæ væ întærifli în putere, prin Duhul Lui,
în omul dinæuntru” (Efeseni 3:16). Iatæ ce doreøte Dumnezeu în dreptul
meu øi al vostru!

Zilnic, noi trebuie sæ ne plasæm gândurile sub controlul lui Dumnezeu.
Într-o zi, mi-am luat bæieflii pentru o plimbare în pædure. Jim nu a putut
veni cu noi. Nu am mers nici douæ minute øi am fost lovitæ de panicæ. “Ce
s-ar întâmpla dacæ ne-ar ieøi în cale un urs chiar acum?” m-am întrebat în
sinea mea. Instantaneu, panica m-a cuprins ca o furtunæ cu vârtejuri. Eu
nu voiam sæ fie aøa. Nu mæ gândisem la nimic de care sæ mæ sperii øi nici
nu avusesem presimfliri sumbre. Øi totuøi, eram în panicæ! Trebuia sæ fac
ceva, dar mintea îmi era inundatæ de negativism. Un urs poate alerga øi cu
øaizeci øi cinci de kilometri pe oræ. Nu era chiar gândul încurajator de
care aveam nevoie în acel moment!

M-am uitat în spate la cabana noastræ øi m-am gândit: “Nici mæcar
n-aø putea ajunge pânæ acasæ înainte sæ mæ înhafle, mai ales cæ am øi doi
copii mici.” Se spune cæ trebuie sæ te cafleri în copac, ca sæ scapi de urs.
Dar copacii de aici, din Montana, cei suficient de înalfli pentru a te putea
scæpa de urs, erau imenøi øi færæ crengi cel puflin trei metri de la pæmânt!
Dacæ salvarea de urs depindea de urcatul meu într-un copac, atunci nu ar
fi trecut mult øi nu numai copacii ar fi fost “færæ crengi”! Mi se pærea cæ
fiecare copac ascundea un urs, care ar fi særit sæ mæ mænânce! Jim îmi
spusese de nenumærate ori: “Dumnezeu nu ne-a adus aici, ca sæ te mænânce
pe tine un urs!” Dar eu nu eram aøa siguræ. Øi ca sæ fie øi mai ræu, eu foarte
rar observam animalele sælbatice – urøi, lei de munte sau cæprioare – înainte
ca vreunul dintre bæiefli sau Jim sæ mi-i arate. Mi-am imaginat plæcerea
urøilor de a ne urmæri, spre disperare mea, øi de a se apropia de noi,
legænându-øi corpurile dupæ bunul lor plac. Øtiam cæ se vor uita la carnea
mea roz øi moale de oræøeancæ øi îøi vor imagina un “McSally Happy
Meal”, bucurându-se cæ nu au de-a face cu o viefluitoare cu coarne, copite
sau blanæ. Nu îmi doream decât sæ fug acasæ øi sæ mæ ascund!

CUM SÆ-MI EXERCIT VOINfiA
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“Îfli aduci aminte textul pe care te-am îndemnat sæ-l citeøti, despre
fiarele sælbatice din pædure?” m-a întrebat Dumnezeu.

“Da, mi-l aduc aminte, Ezechiel 34:24,25: ‘Eu, Domnul, voi fi
Dumnezeul lor... Voi încheia cu ele un legæmânt de pace, øi voi îndepærta
din flaræ toate fiarele sælbatice; ele vor locui în liniøte în pustie, øi vor
putea dormi în mijlocul pædurilor.’ Dar Doamne, îmi vine greu sæ cred
acest text. Tu îmi spui cæ mæ pot aøeza pe jos øi pot dormi chiar aici, iar
Tu o sæ mæ pæzeøti de toate animalele sælbatice. Sper cæ nu-mi ceri aøa
ceva! Vreau sæ øtiu ce sæ fac cu temerile mele, care mæ împing sæ fug
înapoi acasæ!”

“Sally, ai încredere în Mine?” m-a întrebat Domnul cu blândefle.
M-am luptat sæ ræspund la aceastæ întrebare. Când ne aflæm în bisericæ,

e uøor sæ spunem cæ avem încredere în Dumnezeu, dar în pædure... e altæ
poveste. “Doamne, ce mi-ai cere sæ fac, dacæ un urs ar ieøi din pædure
chiar pe-acolo?” Øi am arætat cu degetul spre un loc dintre mine øi casæ.

“Dacæ fli-aø cere sæ te ascunzi dupæ acel copac, te-ai ascunde?”
“Ce copac?” Întorcându-mæ, mi-am dat seama la ce copac fæcea

Dumnezeu referire. I-am evaluat imediat grosimea. Era mai lat decât
mæsuram eu în øolduri, aøa cæ m-am gândit: “Urøii nu væd bine, iar
Dumnezeu ar putea face ca vântul sæ batæ în cealaltæ direcflie, ca ursul sæ
nu simtæ mirosul nostru. Aø putea sta în spatele copacului, iar pe Matthew
øi pe Andrew i-aø pune în spatele meu. Da, Doamne, pot avea încredere în
Tine.” M-am simflit uøuratæ, aøa cæ am întrebat: “Doamne, nu-i aøa cæ am
trecut testul? Acum mæ pot întoarce acasæ?”

“Nu, Sally, vreau sæ facefli aceastæ plimbare pe care ai plænuit-o. O
sæ fiu cu tine. Vreau sæ te învæfl øi alte câteva lucruri.”

“O, nu, e atât de greu! Nu cred sæ fi existat cineva care sæ fi scæpat de
genul de fricæ pe care o am eu. Ce sæ mæ fac?”

“Ia-Mæ de mânæ øi o sæ ne plimbæm împreunæ.”

Plinæ de groazæ, am luat decizia împotriva impulsurilor mele øi am
pornit în direcflia opusæ casei, având încredere cæ Isus putea face ceva cu
temerile mele – deøi nu îmi imaginam ce. Eram moartæ de teama ca nu
cumva, pentru aceastæ lecflie, sæ trebuiascæ sæ dau nas în nas cu un urs.
“Doamne, picioarele mæ ascultæ, dar gândurile mele se îndreaptæ tot spre
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fricæ. Ce sæ fac cu ele?”
“Continuæ sæ crezi øi sæ te încrezi în Mine!”
Am început sæ cânt øi i-am încurajat pe bæiefli sæ cânte øi ei. Am

cântat imnuri øi cântæri inspirate din texte biblice, care erau despre liniøte
øi despre biruinflæ. Am recitat texte biblice: “Cheamæ-Mæ în ziua necazului
øi Eu te voi izbævi, iar tu Mæ vei proslævi!” (Psalmi 50:15). “În dragoste
nu este fricæ; ci dragostea desævârøitæ izgoneøte frica...” (1 Ioan 4:18).
“...nu te teme, cæci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, cæci Eu sunt
Dumnezeul tæu; Eu te întæresc” (Isaia 41:10). Dupæ cinci minute, frica
mea era considerabil mai micæ, aøa cæ ne-am continuat drumul. Dupæ alte
zece minute, pacea øi încrederea au luat locul fricii. M-am întors acasæ
victorioasæ, dar nu era un ræzboi cu o singuræ luptæ. Pe mæsuræ ce temerile
mele s-au întors, Dumnezeu a folosit alte ocazii pentru a mæ învæfla sæ fac
faflæ propriei frici, alegând sæ fiu de partea Sa, având încredere în El øi
væzând salvarea Sa de nenumærate ori. Lupta cu frica devenea tot mai
uøoaræ. Procesul de învæflare e important, dar vine vremea atingerii unui
vârf de creøtere alæturi de Dumnezeu. Examenul meu final a avut loc
într-un mod foarte interesant.

Am auzit cæ în zonæ era o ursoaicæ cu trei pui, iar la altarul familial
bæieflii s-au rugat sæ avem ocazia sæ-i vedem. Eu am adæugat: “Doamne,
dæ-ne ocazia sæ-i vedem în siguranflæ.” Uneori, primim ræspunsuri rapide
la rugæciuni. Chiar în aceeaøi dimineaflæ, în timp ce puneam micul dejun
pe masæ, am væzut pe fereastræ un pui de urs mic øi negru. Apoi i-am
væzut øi pe ceilalfli – mama øi alfli doi pui. Era evident cæ erau urøi bruni,
uøor de deosebit de urøii grizzly, din cauza formei diferite a capului, a
umerilor øi a mærimii mai mici – deøi ideea cæ sunt mai mici e absolut
relativæ. “O, ce drægufli sunt!” am exclamat eu. Øi ne-am uitat cu toflii cum
se urcæ într-un copac, performanfla lor convingându-mæ de inutilitatea
gestului de a te urca în copac atunci când eøti atacat de un urs brun. Apoi
mama-urs øi-a ridicat botul øi a pornit-o spre spatele casei noastre. Øtiam
ce vrea, fiindcæ eu fæceam vafe cu porflie dublæ de vanilie. “Mæ duc sæ
închid uøa din spate”, m-am gândit eu. Uøa cu plasæ nu avea zævor øi chiar
dacæ ar fi avut, tot nu ar fi reuøit sæ opreascæ ursoaica, dacæ aceasta ar fi
vrut sæ intre.

Când am ajuns la uøæ, am flinut neapærat sæ væd ce fæcea. Nu m-am
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simflit deloc în pericol, la urma urmei, Dumnezeu o trimisese, nu? Am
deschis uøa cu plasæ øi am scos capul afaræ, doar pentru a vedea o ghearæ
øi apoi încæ una prinzându-se de balustradæ. Apoi, cu o graflie surprinzætoare
pentru o creaturæ atât de mare, a særit pur øi simplu peste balustradæ, pe
terasæ, ca øi când ar vizita zilnic asemenea case. Am dat drumul uøii cu
plasæ, care s-a închis în fafla mea. Dar uøa interioaræ a ræmas deschisæ.
Eram înmærmuritæ. Ea stætea de partea cealaltæ a uøii cu plasæ, cu jumætate
de metru mai înaltæ decât mine, între noi fiind o distanflæ de un metru. “O,
ce frumoasæ eøti” am øoptit eu. M-am uitat îndeaproape la ea øi i-am chemat
pe bæiefli sæ vinæ øi sæ o vadæ. Nu au vrut sæ vinæ, dar eu eram prea fascinatæ
ca sæ fiu atentæ la altceva.

“Salivezi!” am øoptit eu. “Vrei øi tu din vafele mele. Nu-fli pot da.
Vai ce umeri mari ai! Acum înfleleg cum te pofli urca pe munflii æia înalfli.
Da’ ce gheare… cred cæ au cinci centimetri.” Îøi flinea labele într-o manieræ
atât de politicoasæ øi elegantæ, încât îmi aducea amintea de un animal de casæ.

Am privit-o cu mare tristefle în timp ce se îndepærta. Numai atunci
m-am întors spre familia mea øi am întrebat: “De ce nu afli venit sæ o
vedefli?”

Bæieflii se uitau la mine uimifli, iar Jim într-un sfârøit m-a întrebat:
“Sally, te simfli bine?”

Nu mi-am dat seama decât atunci cæ nu-mi fusese fricæ deloc de
ursoaicæ. Ce fæcusem? Între noi nu fusese decât o uøæ de plasæ. Acflionasem
ca øi când Isus ar fi deflinut controlul total asupra vieflii mele. Nu aveam
de ce sæ mæ tem de acea fiaræ sælbaticæ. Satana nu a gæsit în mine nici un
pic de teamæ pe care sæ o stârneascæ. Dumnezeu o îndepærtase pe toatæ.
“Minunea minunilor, sunt liberæ!” am exclamat eu. Øi deøi nu pot dovedi,
øtiu cæ Isus a zâmbit în acel moment.

Øi voi avefli aceeaøi responsabilitate de a væ preda voinfla lui Isus.
Fæcând acest lucru, Dumnezeu va prelua controlul imediat øi va lucra în
voi, astfel încât toate dorinflele øi faptele voastre sæ fie subordonate Lui.
Întreaga fiinflæ se va afla sub controlul Spiritului lui Hristos. Chiar øi
gândurile voastre se vor supune Lui. Nu væ putefli fline sub control
impulsurile øi emofliile, dar væ putefli controla voinfla, care va produce
schimbæri esenfliale în viafla voastræ. Dar voinfla personalæ trebuie sæ
coopereze cu voinfla lui Dumnezeu, pentru ca aceastæ minune sæ aibæ loc.
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Unii creøtini sinceri mi-au spus cæ, în viitor, o forflæ supranaturalæ va
apærea în viafla noastræ øi ne va ridica în sferele înalte. Atunci, lupta cu
pæcatul va fi mai simplæ, nu va fi nevoie de ræstignirea eului. De fapt,
aceøti creøtini cred cæ lupta împotriva eului øi a puterilor inferioare este
legalism.

Lucrurile nu stau însæ deloc aøa. Dacæ, într-adevær, ne-am lupta
cu pæcatul prin forflele proprii, ei ar avea dreptate. Lupta noastræ nu ar
avea nici un sens øi ar fi din start o cauzæ pierdutæ. Dar avem un
Dumnezeu, care ne oferæ puterea øi mântuirea Sa, nu doar într-o sferæ
viitoare cereascæ, ci chiar acum. Dacæ zæbovim pe terenul Satanei,
aøteptând o victorie câøtigatæ uøor în viitor, vom pieri odatæ cu fæcætorii
de rele. Færæ supunerea voinflei în fafla lui Hristos, nu vom câøtiga nici
acum øi nici pe viitor.

Adeværata exercitare a voinflei înseamnæ a ne lupta direct cu temerile
øi slæbiciunile noastre, læsându-L pe Hristos sæ ne arate personal calea de
ieøire. La început, te temem sæ ne încredem în Isus, dar, pe mæsuræ ce El
dezleagæ funiile pæcatului øi ne elibereazæ de slæbiciunile care ne-au flinut
captivi atâta timp, devine o experienflæ din ce în ce mai plæcutæ.

În deschiderea acestui capitol, am amintit despre teama mea de a
cânta în bisericæ. Dumnezeu mi-a dat multe ocazii de a mæ lupta cu aceastæ
fricæ. La început, trebuia sæ îndur golurile din stomac, doar pentru cæ mæ
bazam pe mine însæmi. Dar pe mæsuræ ce am început sæ cooperez cu
Dumnezeu, am devenit mult mai dispusæ sæ-I dau Lui acele goluri. Øi
odatæ date Lui, am fost eliberatæ de ele. De ce nu am scæpat de ele pentru
totdeauna? “Doamne”, m-am rugat, “de câte ori trebuie sæ-fli mai dau
golurile din stomac, înainte sæ le iei Tu de tot?”

“Pânæ când dispar complet. Mai devreme sau mai târziu. Depinde.”
O bunæ prietenæ de-a mea se cæsætorea øi m-a rugat sæ cânt la nunta

ei. Habar nu avea cât de mult mæ luptam cu ideea de a cânta în public. Îmi
doream foarte mult sæ-i fac un dar special, dar pur øi simplu nu øtiam dacæ
o sæ reuøesc. Nu aø fi îndræznit sæ stric programul la nuntæ! I-am spus cæ
mæ voi ruga øi cæ îi voi da un ræspuns.

M-am aøezat pe genunchi øi L-am chemat pe Dumnezeu din toatæ
inima: “Doamne, ce sæ fac?” Ræspunsul a fost scurt øi rapid.

“Cred cæ ar fi foarte frumos sæ cânfli. O sæ fiu cu tine!”

CUM SÆ-MI EXERCIT VOINfiA
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“O, nu, Doamne, nici nu øtii ce-mi ceri.” M-am îngrijorat pentru o
vreme, dupæ care am consimflit, având încredere cæ Dumnezeu øtie mai
bine. Am ales unul dintre cele mai sensibile øi mai pline de semnificaflie
imnuri øi l-am repetat cu multæ consecvenflæ, cu rugæciune øi de multe ori.
Ziua a venit øi m-am predat lui Dumnezeu cât de mult am putut. Mæ
simfleam bine, dar un pic neliniøtitæ. Când a început programul, stæteam
pe ultimul rând. Am început sæ simt goluri mari în stomac, mai mari decât
în orice altæ ocazie anterioaræ. În minte a început sæ mi se strecoare
nesiguranfla. “Dumnezeu nu e alæturi de tine”, mi-am zis. “L-ai înfleles
greøit. Nu fli-a dat niciodatæ permisiunea sæ te implici în felul æsta, iar
Satana o sæ aibæ câøtig de cauzæ. Nu o sæ pofli cânta øi sæ o strici toatæ
nunta prietenei tale!” Golurile din stomac au început sæ fie atât de
dureroase, încât m-am gândit dacæ nu cumva m-am îmbolnævit. “Doamne,
ce se întâmplæ? Dacæ nu eøti cu mine, sunt pierdutæ!” am rostit eu în gând.

“Sunt cu tine”,  m-a asigurat Domnul plin de iubire. “Iar te chinuiesc
golurile alea în stomac. Hai, dæ-mi-le Mie!”

“Dar nu prea seamænæ cu ceea ce simfleam pânæ acum. Eøti sigur cæ
vrei sæ fli le dau fiie?”

“Sally, ai încredere în Mine. Relaxeazæ-fli muøchii!”
“Bine, Doamne, o sæ mæ relaxez”. Øi am încercat sæ mæ liniøtesc, cu

toatæ voinfla øi puterea mea, având încredere cæ Isus va acfliona în interiorul
meu. Øi bineînfleles cæ starea de neliniøte a dispærut. Aøadar, puterile
inferioare vociferau øi voiau sæ-øi impunæ votul lor – bætându-øi joc de
mine øi spunându-mi cæ Dumnezeu nu e cu mine øi cæ îmi era fricæ, fiind
condamnatæ la eøec. Sentimentele mele confirmau aceste gânduri. Satana
este instigatorul îndoielii. Îi place la nebunie sæ ne intimideze øi sæ ne
descurajeze. De øapte ori în urmætoarele cincisprezece minute, i-am dat
lui Dumnezeu acele goluri din stomac. De fiecare datæ golurile reveneau
tot mai mici øi dispæreau tot mai repede. Puterile superioare m-au încurajat
imediat, prin intermediul rafliunii, cæ Dumnezeu era într-adevær cu mine!
Am tot repetat în gând versete biblice. Totuøi, nu a fost deloc o bætælie
uøoaræ.

La scurt timp, mi-a venit rândul sæ cânt. Din nou, Satana mi-a tulburat
sentimentele øi emofliile, pentru a mæ face sæ mæ îndoiesc øi sæ-mi pierd
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încrederea. Dumnezeu m-a impulsionat sæ ræmân tare pe poziflie øi sæ îndur
în continuare.

Am intrat în luptæ fæcând totul aøa cum øtiam mai bine øi
încredinflându-mi propria persoanæ în palmele Sale. Mi-am simflit gâtul
atât de uscat, încât nu am crezut cæ o sæ pot scoate vreun sunet. Mæ durea
din nou stomacul, pe mæsuræ ce nervozitatea mæ bântuia din toate pærflile.
“Doamne, mæ uit în sus, pentru cæ Tu eøti cel care m-a rugat sæ cânt cu
aceastæ ocazie. Ia în primire temerile mele. Fæ ce crezi Tu de cuviinflæ. Mæ
las cu totul pe seama Ta”, am øoptit eu øi am înaintat spre amvon pentru a
cânta.

Când am deschis gura øi am cântat, o muzicæ superbæ øi armonioasæ
a umplut biserica. “Asta sunt oare eu?” m-am gândit. În timpul acelui
cântec, am fost complet liberæ. Energia, controlul respirafliei øi inima au
lucrat armonios, ca niciodatæ înainte. A fost minunat! Eram liberæ! Iar
feflele lor – mæ puteam uita la fafla fiecæruia, færæ sæ-mi fie teamæ. “Slavæ
lui Dumnezeu! Slavæ lui Dumnezeu!” Am cântat din inimæ, cu o liniøte
perfectæ în suflet!

Cântând acel imn de nuntæ pentru cei care se cæsætoreau, am simflit
cum mæ cæsætoream eu însæmi cu Hristos într-un mod foarte tangibil øi cæ
El mæ elibera de ultimele temeri care mæ flineau prizonieræ. Mæ gândisem
sæ-i fac prietenei mele un cadou deosebit, dar, în realitate, Dumnezeu s-a
folosit de rugæmintea ei pentru a-mi da libertatea de a cânta færæ teamæ.
Niciodatæ de atunci nu am mai fost “atacatæ” de golurile din stomac.
Niciodatæ nu mi-a mai fost fricæ sæ mæ uit la feflele celor care mæ ascultau.
Niciodatæ nu am mai crezut cæ sunt incapabilæ sæ cânt în fafla unui auditoriu!
A lui Dumnezeu sæ fie gloria!

Cât de des trebuie sæ Îi dæm lui Isus temerile noastre? Pânæ dispar.
Fie ca aceasta sæ fie øi experienfla voastræ!

CUM SÆ-MI EXERCIT VOINfiA
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CUVÂNT  SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU
PÆRINfiII SINGURI

Nu existæ nimic în acest capitol ce nu poate fi fæcut de un pærinte
singur. Mulfli pærinfli sunt în situaflia de a-øi creøte singuri copiii – chiar øi
atunci când au un sofl sau o soflie. Probabil cæ ceea ce væ dæ cele mai multe
probleme este situaflia cu care mæ confruntam øi eu. Nimeni nu vrea sæ fie
considerat un pærinte “ræu”, mai ales când acesta regretæ nespus faptul cæ
e nevoit sæ petreacæ mult timp la serviciu, departe de copii. A fi pærinte
înseamnæ a avea obiectivitatea de a lua decizii grele, de a ne priva de ceea
ce ne-ar plæcea – pentru binele copiilor noøtri – øi de a decide ce e mai
bine pe termen lung, în loc sæ ne satisfacem nevoile imediate de iubire øi
acceptare. Luptafli-væ pentru echilibru, în Isus. Lipsa unui partener face sæ
fie øi mai grea încercarea de a le refuza copiilor ceea ce cer, mai ales cæ ei
sunt singurele persoane apropiate care v-au mai ræmas. Iatæ de ce e atât de
important ca Isus sæ joace un rol activ øi real în viafla voastræ. Timpul
petrecut în comuniune cu Dumnezeu este un dar pe care vi-l facefli nu
numai vouæ înøivæ, ci øi copiilor voøtri, care vor aveam un pærinte mai
bine echipat pentru a lua deciziile corecte – nu un pærinte care cedeazæ
din cauza oboselii. Concentrafli-væ asupra relafliei cu Isus, iar El væ va
ajuta sæ facefli acele schimbæri necesare, în funcflie de situaflia în care væ
aflafli.
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Capitolul 8

POMPA DE GÂNDURI
“Cæci el este ca unul care îøi face socotelile în suflet…” (Proverbe 23:7)

“Matthew, treci imediat înapoi în pat!”
Dar el stætea sfidætor în uøa de la dormitor. Mæ ocupasem de el øi îi

citisem obiønuita povestire de searæ. Trecusem prin procesiunea bæutului
apei, a cântecelor de leagæn øi a tot ceea ce încearcæ pærinflii sæ facæ pentru
a-i determina pe copii sæ se culce. Dar nimic nu a avut efect. Am încercat
sæ-l forflez, dar cu cât încercam mai mult, cu atât era mai hotærât sæ nu
doarmæ, iar eu eram mai nervoasæ. În disperare de cauzæ, l-am trântit în pat,
l-am certat øi i-am spus, arætând cu degetul: “Eøti un bæiat foarte obraznic.
Te rog sæ fii cuminte øi sæ te culci. Dacæ nu…” Nu øtiam exact ce anume
însemna “dacæ nu…” dar eram la capætul puterilor øi speram ca ameninflarea
cu o pedeapsæ necunoscutæ sæ-l sperie øi sæ-l facæ sæ mæ asculte.

Ieøind din cameræ øi coborând scærile, în urma mea s-a aøternut
liniøtea. A, în sfârøit, victorie! M-am uitat în urmæ sæ-mi savurez triumful,
dar el stætea în uøa dormitorului, uitându-se la mine.

Am urcat cu paøi apæsafli scærile, strigând: “Matthew, nu tu mæ conduci
pe mine, ci eu pe tine. Eu sunt mama, iar tu eøti copilul. Tu trebuie sæ mæ
asculfli. Ai înfleles?” Fiul meu de doi ani nu înflelegea øi, adeværul e, cæ nici
eu. De ce nu voia fiul meu sæ mæ asculte? Sperând în ciuda oricærei speranfle
cæ va obosi øi, în cele din urmæ va adormi, l-am læsat în camera lui. Nu am
øtiut ce altceva sæ fac. Am coborât scærile târându-mi picioarele, iar
întrebarea “de ce” îmi ræsuna în cap ca un ecou.

Acum øtiu ceva mai mult decât øtiam atunci. Acum øtiu cæ unul dintre
motivele pentru care fiul meu nu voia sæ mæ asculte era spiritul meu diferit
de spiritul lui Hristos. Nu Hristos îmi controla viafla, ci eu. Matthew nu
fæcea decât sæ oglindeascæ propria mea furie øi frustrare. Nu înflelesesem
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cæ, pentru a mæ bucura de o ascultare de bunævoie øi din inimæ din partea
lui, trebuia ca mai întâi sæ-i cuceresc inima pentru Isus.

Stând pe un scaun øi analizând în gând lucrurile, am început sæ aud o
voce blândæ repetând: “Cucereøte-i inima!”

“Ce sæ însemne acest lucru?” m-am întrebat.
Isus mi-a readus în minte un verset biblic: “Fiule, dæ-mi inima ta…”

(Proverbe 23:26). Am început sæ mæ gândesc, încercând sæ corelez cele
douæ lucruri, ca sæ pot înflelege ceva. Am început sæ pricep cæ aceastæ
“cucerire a inimii” e esenfla educærii copilului pentru Hristos. Øtiam cæ,
dacæ Isus îi câøtigæ inima, aveau sæ se întâmple minuni. Inimi aveau sæ fie
schimbate, iar rezultatul va fi o ascultare autenticæ. Aøadar, am început sæ
mæ gândesc la inimi. Ce anume legat de inima omeneascæ voia Isus sæ
înfleleg?

Din punct de vedere fiziologic, inima este o pompæ care împinge
fluxul sanguin în corp. Am fost asistentæ øi îmi aduc aminte de unii dintre
pacienflii a cæror inimæ era serios afectatæ de un stil de viaflæ greøit øi de o
boalæ. Indiferent de starea în care se aflau, inima lor, totuøi, nu refuza sæ
pompeze sânge. Inima nu face discriminæri între sângele “bun” øi cel “ræu”,
ci doar îl pompeazæ. Odatæ cu sângele bun, inima hræneøte o viaflæ veselæ
øi sænætoasæ. Am luat acest lucru ca pe un simbol al vieflii øi al caracterului
lui Hristos, care trebuiau sæ curgæ prin mine øi sæ fie manifestate în exterior,
prin fapte øi cuvinte amabile. Odatæ cu sângele ræu, inima hræneøte o viaflæ
chinuitæ, bolnavæ. Acesta e un simbol pentru viafla øi caracterul lui Satana
circulând prin viafla mea øi aducând boala – un caracter defectuos. Biblia
spune cæ omul “îøi face socotelile în suflet”  (Proverbe 23:7). Din punct
de vedere spiritual, inima reprezintæ gândurile mele. Aøadar, mintea mea
trebuie sæ fie o “pompæ de gânduri”. Inima pe care o doreøte Dumnezeu e
reprezentatæ de gânduri øi sentimente.

Odatæ cu înflelegerea acestei idei, am înfleles un lucru øi mai nou.
Oare pompa de gânduri funcflioneazæ ca inima øi pompeazæ numai ceea
ce punem acolo, bun sau ræu? Gândurile mele circulæ, aducând viaflæ sau
moarte. Apoi am înfleles un lucru absolut înspæimântætor: aceste gânduri
pot fi foarte uøor transferate copiilor mei. Ce fel de gânduri le-am dat, ca
sæ fie pompate prin sistemul lor? Øi cu ce efecte? Dacæ nu îmi filtrez prin
Hristos gândurile, înainte de a le exprima, pot fi folositæ de Satana pentru
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a reproduce caracterul lui în copilul meu. Matthew nu avea caracterul lui
Hristos când încercam sæ-l pun la culcare. Dar cum ajunsese aøa? Prin
mine! El nu fæcea altceva decât sæ reflecte ceea ce îi oferisem eu din
punct de vedere fizic, mintal øi spiritual.

“Doamne, deci din acest motiv apelezi atât de des la inima mea.
Încerci sæ mæ învefli cum sæ-fii dau gândurile mele rele, în schimbul
gândurilor Tale bune, astfel încât sæ pot sæ le ofer, la rândul meu, copiilor
mei. Vrei sæ mæ foloseøti pentru a-i cuceri inima copilului meu, ca sæ aibæ
puterea Ta de a mæ asculta øi de a face ceea ce eu, ca pærinte, îi spun. Øi nu
mæ pofli folosi pentru acest lucru decât dacæ øi eu trec prin acelaøi proces.”

Viafla m-a învæflat cæ, dacæ aud sau afirm un lucru suficient de des,
ajung sæ îl cred. Nu conteazæ dacæ e bun sau ræu. Acum, aplicafli acest
principiu la familia voastræ. Dacæ eu cred cæ am un copil obraznic, atunci
gândurile mele se vor reflecta în sentimentele mele øi îl voi trata pe copil
cu ræcealæ. Voi fi neglijentæ, aspræ øi pusæ mereu pe criticat, nu pentru cæ
îmi propun sæ fiu în acest fel, ci pentru cæ gândurile mele determinæ
comportamentul øi reacfliile pe care le am, iar copilul va recepfliona mesajul,
indiferent dacæ acesta e conflinut în cuvinte sau în limbajul corporal. Dacæ
primeøte aceste mesaje negative în mod repetat, va crede despre el cæ e
obraznic, chiar dacæ nu e în realitate. Eu îmi pot determina copilul sæ
creadæ despre el cæ e ræu, iar gândurile pe care le pun în pompa lui de
gânduri se vor concretiza într-un comportament nepotrivit, deoarece el
devine ceea ce crede cæ e. Noi, pærinflii, avem cea mai mare influenflæ în
viafla copiilor noøtri. Trebuie sæ înflelegem cæ ei sunt ceea ce noi înøine
i-am fæcut sæ fie, nu altcineva.

Dar, dacæ Îi permit lui Dumnezeu sæ-mi schimbe gândurile, dacæ voi
crede øi voi stærui asupra gândului cæ fiul meu poate fi bun, faptele,
gândurile øi atitudinile mele se vor îndrepta în aceastæ direcflie. Îi voi spune
de repetate ori copilului meu ce poate fi, prin Isus. Voi avea rolul øi
atitudinea de ajutor pentru copilul meu, nu de judecætor, jurat sau executor
judecætoresc.

Modul în care gândim este, de cele mai multe ori, responsabil pentru
modul în care acflionæm. Când ne gândim la cât de supærætor e
comportamentul copilului nostru, cum vom reacfliona? În general, ne vom
supæra. Când ne gândim la greøelile øi la comportamentul irascibil al

POMPA DE GÂNDURI
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copiilor noøtri, cum ne vom comporta cu ei? Desigur, vom fi irascibili øi
vom face greøeli. Când suntem frustrafli, dintr-un motiv oarecare, cum
vom reacfliona, atunci când voinfla noastræ nu se potriveøte cu cea a copiilor
noøtri? Gânduri pline de frustrare ne vor inunda øi vom reacfliona faflæ de
ei într-un mod agresiv, chiar dacæ nu ei sunt cauza furiei noastre. Aceasta
e vocea firii, sau a lui Satana.

Când ne gândim la comportamentul frumos al copilului nostru, cum
ne raportæm la el? Eu una îi adresez cuvinte frumoase, îi zâmbesc plinæ de
mulflumire øi am o stare de spirit plinæ de încurajæri. Când avem gânduri
constructive despre neputinfla copilului nostru, cum reacflionæm? Când
identificæm slæbiciunile copilului nostru, pentru a-l ajuta sæ le depæøeascæ,
øi când plænuim, în rugæciune, sæ cultivæm o anumitæ træsæturæ de caracter
într-o legæturæ cu Dumnezeu, care e atitudinea noastræ? Nutrind aceste
gânduri pozitive, ascultæm de vocea lui Dumnezeu, iar amabilitatea inundæ
pompa noastræ de gânduri.

Cine reuøeøte sæ pætrundæ în gânduri pætrunde øi în inimæ – în
sentimente, emoflii, obiceiuri, înclinaflii, dorinfle – pe scurt, în toatæ fiinfla
noastræ. Atât Dumnezeu, cât øi Satana se luptæ pentru poziflia dominantæ
în interiorul gândurilor noastre – øi ale copiilor noøtri.

Dumnezeu a pus în inima fiecærui copil dorinfla de a-i bucura pe
pærinfli øi, ca urmare, øi pe Dumnezeu – a cærui reprezentanfli sunt pærinflii.
Misiunea noastræ e aceea de a face operaflionalæ aceastæ opfliune. Le oferim
noi copiilor un model demn de urmat, care îi va face sæ spere cæ îøi pot
controla gândurile? Înainte sæ adopte exemplul nostru bun, copiii au nevoie
sæ cunoascæ un Salvator personal øi sæ se convingæ cæ noi Îl cunoaøtem pe
acest Salvator. Gândurile pe care eu le am genereazæ în copilul meu
atitudini øi sentimente care îi formeazæ caracterul. Dacæ gândurile mele
sunt rele, atunci totul va fi ræu.

Cu toflii avem nevoie sæ ne simflim iubifli øi sæ fim tratafli cu înflelegere
øi iubire atunci când am comis o greøealæ. De ce acflionæm uneori de parcæ
acest lucru nu ar fi valabil øi în dreptul copiilor noøtri? Dacæ simt cæ ne-am
dat bætufli în ceea ce priveøte educaflia lor, ei înøiøi se vor da bætufli. Dacæ
simt cæ nu am renunflat, atunci nu renunflæ nici ei. Dacæ ne purtæm frumos,
dacæ îi încurajæm øi îi ajutæm, atunci manifestæm caracterul lui Hristos
faflæ de ei, ceea ce va micøora posibilitatea ca ei sæ-L respingæ pe Dumnezeu.
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Acest lucru înseamnæ sæ înflelegem la nivel practic ideea de “pompæ de
gânduri” øi posibilitatea ca Dumnezeu sæ ne ia inima în stæpânire.
Capacitatea de a-l face pe copil sæ aleagæ gânduri øi sentimente pozitive,
în Isus, este baza oricæror metode de educaflie. Færæ Hristos în noi, nu
putem câøtiga lupta împotriva gândurilor mincinoase øi a emofliilor
pervertite, pe care ni le stârneøte Satana.

Într-o zi, când Matthew era foarte mic, l-am luat cu mine la
cumpæræturi. Pentru un copil de doi ani, un magazin e un loc al minunilor.

“Mami, mami, vreau…!” a strigat el, arætând entuziasmat cu degetul.
S-a ridicat din cæruciorul de cumpæræturi, aproape flopæind de fericire.

“Matthew, stai puflin! Fii cuminte øi stai jos, ca sæ pot cumpæra tot ce
am pe listæ.”

“Mami, mami! Vreau…!”
“Nu! Înceteazæ sæ mæ mai deranjezi!”
“Mami, cumpæræ-mi…!”
Am încercat sæ-l potolesc øi sæ-mi væd de treabæ. Când m-am apropiat

de un alt raft, Matthew s-a întins øi a apucat o pungæ, ce fusese suficient
de aproape încât sæ ajungæ la ea øi sæ o punæ în cærucior. Apoi s-a aøezat øi
øi-a savurat realizarea. Poate cæ “mami” nu øtia exact ce trebuie fæcut în
magazin, aøa cæ el se hotærâse sæ se distreze puflin!

“Matthew, ce faci?” am întrebat eu, de parcæ nu era deja evident.
“Øtii bine cæ nu ai voie sæ faci aøa ceva.” Øi am luat mica lui comoaræ,
spunându-i cu fermitate: “Înceteazæ! Nu mai fi aøa o pacoste pe capul
meu!”

El s-a uitat la mine de parcæ s-ar fi întrebat: “Oare ce are mami azi?”
“Îmi iei…” a continuat el, încercând sæ se ridice.
“Nu! Stai jos øi taci din guræ” i-am spus, aøezându-l apæsat în cærucior.

“Nu vreau sæ mai aud nici un cuvânt de la tine!”
Øi-a læsat cæpøorul în jos øi s-a bosumflat, iar eu mi-am terminat

cumpæræturile în liniøte øi pace. Reuøisem sæ obflin o ascultare exterioaræ,
datoritæ disciplinærii mele severe, dar inima nu i-o cucerisem. Fusesem
mulflumitæ cæ se conformase dorinflelor mele. Nu am luat în calcul urmærile
comportamentului meu asupra atitudinii øi modului lui de gândire. Dar
curând aveam sæ le aflu. În timp ce îl aøezam în scaunul din maøinæ,
egoismul lui a explodat. A început sæ plângæ, împingându-mæ øi
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nelæsându-mæ sæ-i leg centura. Nu am øtiut ce sæ-i fac. Încerca tot ce putea
pentru a se depærta de mine. Îi rænisem sufletul, iar acum era supærat.

“Matthew, opreøte-te øi dæ-mi voie sæ te aøez în scaun! Trebuie sæ
faci liniøte!” Dar el se lupta øi mai tare. Eram disperatæ. “Doamne, sunt
foarte obositæ. Toatæ noaptea stau treazæ cu Andrew, iar ziua mæ ocup de
Matthew. Dupæ numai douæ luni, sunt epuizatæ. Cum sæ mai procedez cu
acest copil? Nu-l pot face sæ mæ asculte.”

“Ai vrea sæ te ajut?” Nu a fost o voce pe care sæ o pot auzi, ci mai
degrabæ un gând în mintea mea. Vorbeam cu Dumnezeu, dar eu nu
aøteptam neapærat un ræspuns.

Nevoia în care mæ aflam m-a împins sæ ræspund: “Da!”
Apoi Isus a spus: “Pune-L pe Matthew în braflele Mele!”
“Bine, Doamne. Ia-l – cu mintea, inima øi voinfla lui – totul e al Tæu.”
“Spune-i lui Matthew cæ nu se poate comporta în felul acesta. Trebuie

sæ aleagæ sæ facæ binele, încrezându-se în Isus.”
“Dar nu aøa am fæcut pânæ acum?”
“Ba da. Dar faci acest lucru cu asprime øi furie. Aøa nu o sæ meargæ.

Spune-i într-o manieræ plinæ de dragoste.”
“Vrei sæ spui cæ trebuie sæ-i spun ‘nu’ într-un mod afectuos?” Eram

atât de disperatæ, încât am început sæ-L contrazic pe Dumnezeu. “Nu o sæ
meargæ deloc. E foarte supærat. Am mai trecut prin asta. O explicaflie nu o
sæ ajute la nimic. E atât de jenant. Suntem în parcare. Dacæ mæ vede cineva
luptându-mæ în felul æsta cu copilul meu?”

“Sally, ai încredere în Mine. Eu sunt Ajutorul tæu în vreme de necaz.
În primul rând, dæ-Mi inima ta.”

“Bine, o sæ încerc.” În primul rând, i-am dat lui Dumnezeu emofliile,
sentimentele øi temerile mele øi – o, da – gândurile mele.

Apoi am spus cu afecfliune: “Matthew nu e voie sæ te comporfli aøa.
Dacæ te încrezi în Isus, pofli alege sæ faci binele øi sæ mæ laøi sæ-fli pun
centura.”

Nu s-a potolit nici mæcar o clipæ. Mæ împingea øi mæ îmbrâncea,
încercând sæ coboare. “Doamne, ce sæ fac?” (Vezi Fapte 9:6.) M-am
descurajat repede, pentru cæ prima încercare eøuase.

“Spune-i cæ a ales sæ primeascæ o palmæ peste fund, din cauzæ cæ nu
a fost ascultætor…” Domnul era calm, dar ferm.
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“Doamne, nu o sæ meargæ. Îl aflâflæ øi mai tare când e în starea asta.
Am încercat de multe ori øi de fiecare datæ mi-a pærut ræu cæ am recurs la
aceastæ metodæ! În plus, dacæ mæ vede cineva cæ-mi bat copilul? Bætaia e
bunæ întotdeauna sau doar când e vorba de o greøealæ?

“Nu sunt împotriva bætæii, dacæ e administratæ cu atitudinea
cuvenitæ. Nu am bætut eu poporul Israel – dacæ se poate spune aøa –
pentru cæ nu a fost ascultætor? Pedeapsa pe care a primit-o l-a motivat
sæ aleagæ binele øi sæ descopere harul Meu ræscumpærætor. Bætaia færæ
asprime øi furie – în supunere faflæ de Mine – va avea alt efect decât
atunci când o administrezi de una singuræ. De ce nu vrei mæcar sæ
încerci?”

“Doamne, în ziua de azi, dacæ îfli bafli copilul în public, pofli fi decæzut
din drepturile pærinteøti.”

“Da, Satana este împotriva bætæii, pentru cæ aceasta îl împiedicæ pe
copil sæ intre în slujba lui. Dar adu-fli aminte, majoritatea oamenilor pun
în practicæ tipul greøit de bætaie, care e o manifestare a furiei øi a frustrærii
adultului. Desigur, acest fel de bætaie nu este deloc eficient, dar Satana
speræ sæ se foloseascæ de aceastæ imagine falsæ, pentru a înlætura orice
fel de restricflie. Ai de gând sæ permifli ca teama de oameni sæ te împiedice
sæ ai încredere în Mine?”

Mæ luptam cu aceste gânduri în timp ce mæ luptam øi fizic cu fiul
meu, care se zvârcolea. Luând în sfârøit o decizie, am acflionat cât de bine
am øtiut, dându-i o palmæ peste fund, færæ asprime sau furie. Apoi i-am
spus: “Trebuie sæ-I dai lui Isus egoismul tæu, iar El îfli va schimba inima øi
træirile.”

Mæ aøteptam sæ izbucneascæ cel de-al treilea ræzboi mondial. În
schimb, Matthew s-a uitat direct în ochii mei. Væzând iubire, s-a liniøtit øi
a încetat sæ se mai agite. Apoi am fæcut amândoi o rugæciune simplæ.
“Acum, te rog sæ mæ laøi sæ-fli pun centura”, iar el m-a læsat calm sæ-i pun
centura. Toatæ agitaflia, lupta øi plânsul au dispærut. Am privit uimitæ la
fiul meu. Nu mai væzusem niciodatæ o schimbare atât de miraculoasæ în
dispoziflia lui. Sub ochii mei, încetase sæ se mai împotriveascæ. Apoi mi-a
øi zâmbit.

Urcându-mæ în maøinæ øi pornind spre casæ, m-am tot uitat în
oglinda retrovizoare, ca sæ mæ conving cæ minunea era realæ. “Ce
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anume din ce am fæcut a fost bine?” m-am întrebat. “Orice ar fi fost,
vreau sæ mai fac.”

Nu fæcusem altceva decât sæ ascult vocea lui Dumnezeu, care Se
oferise sæ mæ ajute. M-am supus gândului trimis de Dumnezeu, am ales
sæ-l pun în practicæ øi m-am conformat Spiritului lui Dumnezeu, având
încredere cæ Isus va face o minune în inima mea øi, speram eu, øi în inima
fiului meu. Fæcând tot ce øtiam cæ trebuie fæcut, I-am cerut lui Dumnezeu
sæ calmeze spiritul copilului meu øi sæ-l facæ blând øi liniøtit. De ce m-a
surprins oare faptul cæ Dumnezeu mi-a ræspuns la rugæciune?

Modul în care se exteriorizeazæ un copil îi aratæ pærintelui care sunt
gândurile lui. E posibil ca uneori copiii sæ asculte, obligafli fiind de mæsurile
luate de pærinfli, dar acest lucru nu le deschide câtuøi de puflin inimile.
Mulfli pærinfli spun despre copiii lor cæ sunt încæpæflânafli, egoiøti sau
ræzvrætifli øi este posibil ca aøa sæ øi fie, dar deseori, realitatea e cæ gândurile
negative ale pærinflilor, cuvintele øi faptele lor stau la originea
comportamentului copiilor. Ce semænæm, aceea seceræm (vezi Iov 4:8).
Felul seminflei determinæ recolta, iar când alegem sæ-L læsæm pe Dumnezeu
sæ ne controleze gândurile øi sæ domneascæ în inimile noastre, nu facem
altceva decât sæ-I dæm mânæ liberæ pentru a le transmite bunævoinflæ copiilor
noøtri, schimbându-le dispoziflia prin puterea Sa divinæ. Dacæ micuflii noøtri
ne væd cæ alegem sæ ne supunem lui Dumnezeu, vor fi încurajafli sæ facæ
de bunævoie aceeaøi alegere. Aceasta este cheia succesului nostru. Puterea
divinæ nu înlocuieøte efortul omenesc. Ambele sunt esenfliale, dar puterea
divinæ detroneazæ egoismul, atunci când ne unim cu Hristos.

Iatæ ce spune Biblia despre pompa de gânduri – inima: “O inimæ
veselæ este un bun leac, dar un duh mâhnit usucæ oasele” (Prov. 17:22).
Când avem gânduri pozitive, inima pompeazæ vindecare în corp. Când
avem gânduri negative, ni se usucæ oasele. Pærinflii au cea mai mare influenflæ
asupra modului de gândire al copiilor lor – fie spre bine, fie spre ræu.

Aøadar, cum sæ am gânduri pline de iubire øi sæ-mi exprim dragostea
faflæ de familia mea, atunci când e nevoie sæ aplic o pedeapsæ? Dumnezeu
S-a folosit de receptivitatea mea pentru a mæ învæfla o lecflie valoroasæ.
Bæieflii se jucau în fafla mea, pe jos, iar eu mæ odihneam cu picioarele ridicate
pe un scaun. La un moment dat, au început sæ se certe pentru o jucærie.
Ridicându-mæ pentru a vedea ce se întâmplæ, gândurile mi-au fost întrerupte.
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“Sally, mai întâi vezi care este starea lor de spirit…”
Am bænuit cæ Dumnezeu vrea sæ mæ învefle ceva, dar rafliunea mea se

împotrivea chemærii lui Dumnezeu. “Sæ væd care e starea lor de spirit? E
ridicol, Doamne! Ce vrei sæ fac? Sæ-i las sæ se batæ în fafla mea øi sæ nu fac
nimic?”

“Sally, vezi care este starea lor de spirit.”
“Sæ væd care este starea lor. De fapt, ce înseamnæ ‘stare de spirit’?

Nu e vorba doar de gânduri, sentimente øi de modul natural în care ne
purtæm?” M-am uitat în ochii lui Matthew øi am înfleles ce voia Dumnezeu
sæ fac. El nu voia sæ mæ ocup doar de conflictul exterior apærut, ci voia sæ
înfleleg de ce reacflionaseræ în acel fel. Dumnezeu nu era atât de preocupat
de comportamentul lor, cât era de faptul de a mæ face sæ væd imaginea de
ansamblu a ceea ce se petrecea în mintea lor. Dându-mi seama de acest
lucru, mi-am început analiza. “Matthew nu e supærat”, mi-am spus “ci
încearcæ sæ-l convingæ pe fratele lui cæ jucæria îi aparfline lui de drept. El
vrea jucæria. E amabil, dar îl dominæ pe fratele lui. Andrew e supærat.
Încearcæ fizic sæ obflinæ jucæria, dar smuciturile lui sunt inutile, fiindcæ
fratele lui e mai puternic. Am mai trecut prin situaflia asta. Andrew øtie cæ
fratele lui de obicei câøtigæ. O, ce privire are acum! A renunflat øi pare
trist. Mæ întreb de ce. Înfleleg, nu e vorba atât de mult de jucærie, ci crede
cæ nu poate învinge øi cæ viafla înseamnæ nefericire. Îl lasæ pe fratele lui sæ
ia jucæria øi pleacæ sæ poatæ fi trist de unul singur. Bietul copil!”

 De-abia atunci am înfleles importanfla cunoaøterii stærii lor de spirit.
Am început sæ mæ gândesc ce mæsuri trebuie luate. Matthew trebuie sæ
renunfle uneori, nu sæ domine întotdeauna. Trebuie sæ învefle sæ-l punæ pe
fratele lui pe primul loc. Liderul trebuie sæ învefle sæ fie slujitor, pentru a
echilibra personalitatea lui puternicæ. Ar fi trebuit sæ-l învæfl sæ vadæ viafla
din perspectiva fratelui sæu. Gândurile pozitive vor genera stæri de spirit
pozitive.

Personalitatea mea mæ fæcea sæ fiu pe aceeaøi lungime de undæ cu
Andrew, care credea cæ nu poate fi la fel de bun ca fratele lui, øi atunci
mai bine renunfla. Nu-i puteam doar spune cæ e bun, trebuia sæ-l determin
sæ vadæ cæ Dumnezeu îl iubeøte – cæ eu îl iubesc – øi cæ alæturi de Isus
avea sæ se descurce, fiind mulflumit cu cine era. Andrew trebuia sæ învefle
sæ fie mai puternic øi sæ nu renunfle aøa de uøor. Era posibil sæ fie nevoie
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de o disciplinæ strictæ pentru a contracara efectul gândurilor false pe care
le avea. Adeværul øi Dumnezeu trebuiau sæ devanseze, în mintea lui,
minciunile lui Satana. De asemenea, era nevoie sæ-i aræt niøte modalitæfli
mai eficiente de rezolvare a conflictelor, nu simpla renunflare. În loc sæ-l
las pe Andrew sæ renunfle, trebuia sæ-l învæfl sæ persevereze. Trebuia sæ-i
aræt lui Matthew cum sæ fie mai blând. Am discutat cu bæieflii chiar atunci,
pe loc, øi i-am pus sæ reconstituie scena anterioaræ, punând în practicæ
tehnici mai bune de rezolvare a problemelor. A fost un început promiflætor.

Într-o altæ ocazie, eu øi prietena mea Crystal stæteam împreunæ de
vorbæ, dupæ masa de prânz. La un moment dat, fiul ei dulce øi jucæuø,
Jesse, a venit în fugæ sæ caute ceva interesant de fæcut. Punând ochii pe o
furculiflæ øi asigurându-se cæ a fost væzut de mama lui, astfel încât sæ aibæ
ocazia sæ se joace împreunæ de-a prinselea, a pus mâna pe ea øi a fugit
chicotind spre sufragerie. “Se duce pânæ în fundul sufrageriei” a exclamat
Crystal. “Sigur o sæ cadæ. Opreøte-te!” øi s-a lansat în cursa prinderii din
urmæ a fiului ei.

Prinzându-l pe micuflul zâmbærefl, i-a smuls furculifla din mânæ øi l-a
pus peste genunchii ei, dându-i palme peste fund, cu toatæ frustrarea øi
furia cauzate de gestul lui. “Ce copil ræu” i-a spus ea, dupæ ce l-a aøezat
drept în picioare. “Sæ nu mai faci aøa ceva niciodatæ! Acum du-te øi te
joacæ!”

Sentimentele øi gândurile ei o conduceau, iar ea se læsa condusæ. Ce
pusese ea în pompa de gânduri a copilului ei? Fricæ, nu-i aøa? El nu a
înfleles de ce a fost pedepsit atât de sever. Nu fæcuse altceva decât sæ se
joace. Nu-øi dæduse seama cât de periculos era ceea ce fæcuse. S-a simflit
foarte nedreptæflit. Punefli-væ în locul lui. Când pærintele e nedrept, când
eøti certat øi bætut, cu nervi, te simfli rænit pânæ în adâncul sufletului – mai
ales când eøti tratat aøa de persoana pe care o iubeøti cel mai mult øi de
care depinzi total.

M-am uitat în ochii acestui copil øi i-am væzut aceastæ reacflie. S-a
dat înapoi, distanflându-se de ea cu teamæ øi confuzie în ochi. Mama lui
pusese fricæ în pompa lui de gânduri. Îi spusese cæ e un copil ræu. Simflul
lui de dreptate îi spusese cæ fusese tratat nedrept. Satana nu pierde astfel
de ocazii pentru a induce în mintea copiilor gânduri mincinoase, de genul:
“Mama ta nu te iubeøte!” De fiecare datæ când mama lui avea o privire
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furioasæ, gândul mincinos era confirmat în mintea lui: “Mama nu mæ
iubeøte.” Acest lucru nu e adeværat, dar copilul nu se ghideazæ decât dupæ
comportamentul mamei faflæ de el. Viziunea negativæ cu privire la sine
este confirmatæ. Nu conteazæ dacæ se bazeazæ pe un fapt real sau nu.

Haidefli sæ reconstituim scena cu Crystal, de data aceasta ea fiind
dispusæ sæ se aøeze sub controlul lui Hristos, în loc sæ reacflioneze automat,
færæ sæ se gândeascæ bine înainte.

Când Jesse ia furculifla ca sæ se joace de-a prinselea, prima ei reacflie
e de teamæ pentru siguranfla lui, dorind sæ-l salveze de el însuøi. Doar cæ
de data aceasta se opreøte un moment øi aceastæ binecuvântatæ întârziere
îi aduce urmætorul gând: “Nu alerga dupæ el. Rezolvæ problema calm. Eu
voi fi cu tine.”

Ea se îndreptæ încet spre el øi îl strigæ veselæ, alegând sæ se lase
condusæ de Hristos. Acum, preocuparea ei majoræ e sæ-l facæ sæ înfleleagæ
de ce a luat furculifla, în loc sæ-l alarmeze din cauza pericolului.

“Jesse, e periculos sæ fugi cu o furculiflæ în mânæ. Pofli sæ te loveøti.
Dæ la mami furculifla!”

Jesse încæ vrea sæ se joace. Ideea lui aproape a funcflionat. A reuøit
sæ-i capteze mamei atenflia. Aøa cæ el adoptæ atitudinea “vino øi ia-o”!

Întrebându-L pe Dumnezeu ce sæ facæ, Crystal se simte impresionatæ
sæ ia loc øi sæ-l cheme la ea pe Jesse. Ideea aceasta a venit de la Dumnezeu,
iar rezultatele sunt peste capacitatea ei de a înflelege. Tocmai a emis un
mesaj nonverbal foarte puternic: nu se va juca de-a prinselea pentru o
furculiflæ. În acelaøi timp, coborându-se la nivelul lui, ea s-a fæcut mai
puflin ameninflætoare. Cererea ei, rostitæ pe un ton politicos øi vesel, îi dæ
de înfleles fiului ei ce importanflæ are el în ochii ei. El încæ vrea sæ se joace,
dar mama îi acordæ atenflie – poate chiar îl va lua în brafle – lucru care e o
ofertæ prea bunæ pentru a fi refuzatæ. Vine øi se cuibæreøte la ea în brafle,
având încæ furculifla în mânæ. Crystal nu face nici o încercare de a i-o lua,
dorind ca el sæ ia singur aceastæ decizie, nu sæ fie forflat.

“Vrei sæ te joci cu mami?” întreabæ ea.
“Da”, dæ el din cap, “vreau sæ mæ joc.”
“Îmi place sæ mæ joc cu tine. Îmi place sæ mæ joc de-a prinselea, dar

e periculos sæ alergi cu furculifla în mânæ. Dæ-mi mie furculifla øi sæ mergem
sæ luæm o minge, sæ ne jucæm cu ea.” El renunflæ de bunævoie la furculiflæ.
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Ascultând de mama lui, copilul îøi dæ seama cæ dorinflele inimii lui sunt
împlinite. Crystal se fline de cuvânt øi se joacæ cu el. Chiar dacæ Jesse ar fi
devenit încæpæflânat, refuzând sæ dea drumul la furculiflæ, tot ar fi fost mai
bine sæ fie pedepsit sau chiar lovit peste fund cât încæ o avea în mânæ,
decât ca aceasta sæ-i fie luatæ cu forfla.

Putefli vedea diferenfla dintre cele douæ metode de disciplinare.
Înseamnæ oare cæ nu trebuie niciodatæ sæ intervenim rapid, pentru a evita
rænirea copilului? Bineînfleles cæ nu. Dumnezeu v-a dat o minte, pentru a
rafliona øi Se aøteaptæ sæ væ folosifli mintea în mod înflelept. Mai ales, vefli
avea nevoie de înflelepciune în educarea copiilor cu nevoi speciale, care
au de luptat nu numai cu înclinaflia de a face ræu, ci øi cu minfli uneori
tulburate øi uneori cu deficienfle fizice. Ajutafli-i sæ fie niøte copii cât se
poate de buni, în Isus. Învæflafli-i, educafli-i øi lucrafli cu ei pentru a auzi
vocea lui Dumnezeu. El poate comunica cu ei într-un mod dincolo de
capacitatea øi înflelepciunea omeneascæ. Mai mult ca sigur cæ Dumnezeu
va fi cu voi la nevoie. Aceøti copii sunt deja afectafli foarte mult, iar voi
vrefli sæ fie cât se poate de disciplinafli, în Isus. Purtafli-væ cu ei în raport cu
înflelegerea øi capacitatea lor, dar avefli grijæ sæ-L implicafli øi pe Isus. Tofli
pærinflii trebuie sæ fie fermi, consecvenfli øi dispuøi sæ-i lase pe copii sæ
suporte unele dintre consecinflele faptelor lor, pentru a învæfla. Nu-i
disciplinafli niciodatæ pe copii cu asprime sau cu furie.

Dacæ nu avefli obiceiul de a væ preda lui Isus, dar la un moment dat
învæflafli sæ væ predafli Lui, vi se va pærea cæ afli gæsit fericirea puræ. Dar nu
dupæ mult timp vefli descoperi cæ mai este nevoie de încæ ceva: arta
cooperærii. Dispoziflia de a coopera væ leagæ de Hristos, sursa puterii; este un
factor care face ca alegerile voastre sæ aibæ o importanflæ realæ, garantându-væ
puterea divinæ de a duce la bun sfârøit deciziile pe care le-afli luat.

Într-o ocazie, în timp ce ne aflam la cumpæræturi, am trecut pe lângæ
un raft plin pânæ la refuz cu gumæ de mestecat dintre cele mai atrægætoare
– guma gumelor, ce mai – øi era cu autoservire, pentru cæ bunica fæcea
cinste! Lui Andrew nu-i plæcea foarte mult la cumpæræturi, dar alegerea
gumei era una dintre plæcerile lui. Întotdeauna scotocea în tot raftul,
asigurându-se cæ a luat cele mai bune douæ gume – una pentru el øi una
pentru fratele lui. Aproape cæ acesta devenise un ritual pe vremea când eu
øi bunica fæceam cumpæræturi împreunæ. Iar Andrew de-abia aøtepta.
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Problema era cæ luasem decizia ca bæieflii sæ nu mai consume zahær
øi, ca urmare, sæ nu mai cumpæræm gumæ. Aøa cæ am fost nevoitæ sæ spun:
“Mamæ, noi am hotærât sæ nu mai cumpæræm gumæ de mestecat!”

“Dar care e problema cu guma de mestecat?” a întrebat ea.
“Nu e bunæ din cauza zahærului. Øtii, dinflii øi sænætatea lor...”
“Nu pofli sæ faci o excepflie de data asta?” a pledat mama, væzându-l

pe Andrew cæ deja era cu gumele în mânæ.
“Nu, trebuie sæ le punæ la loc. Îmi pare ræu cæ nu fli-am spus înainte,

mamæ. Dacæ vom face o excepflie de data asta, va fi øi mai greu data
viitoare.”

Andrew a fost foarte drægufl. S-a stræduit sæ fie ascultætor. Îøi flinea
mâna dolofanæ deasupra raftului, uitându-se la mine cu ochi rugætori,
sperând ca mæcar de data aceea sæ cedez, astfel încât sæ nu trebuiascæ sæ
punæ gumele la loc.

“Mami, vreau puflinæ gumæ de mestecat”, a spus el suav. Nu mi-a
plæcut deloc, dar a trebuit sæ aræt din deget cæ nu. Punând guma la loc, øi-a
bægat degetul în guræ, øi lacrimi au început sæ-i curgæ pe obraji. Mi s-a
sfâøiat inima în douæ.

Apoi Matthew a întrebat øi el: “Nu am putea mæcar de data asta?”
“Nu”, am ræspuns eu, cu mai multæ convingere pe buze decât în minte.
Toatæ lumea tæcea în timp ce ne îndreptam spre maøinæ. Mama era

foarte supæratæ. Ea nu e de acord cu noi, dar, Domnul sæ o binecuvânteze,
ne-a sprijinit întotdeauna în deciziile pe care le-am luat. Nu acflioneazæ
împotriva dorinflelor noastre, chiar dacæ acestea sunt împotriva inimii øi
concepfliilor ei.

În timp ce mergeam cu maøina, Andrew s-a aøezat în genunchi, cu
coatele pe bancheta din spate, chiar lângæ mama. A început sæ se roage
arzætor øi cu voce tare lui Dumnezeu, în marea lui încercare: “O, dragæ
Isuse, vreau gumæ de mestecat. Ajutæ-mæ sæ nu mai vreau. Mama spune
cæ nu am voie, dar eu vreau. O, dragæ Isuse, vreau sæ o ascult pe mama.
Vreau gumæ de mestecat. Vreau sæ o ascult pe mama. Vreau gumæ de
mestecat!”

Asta era lupta lui. În timp ce se ruga, Andrew plângea, iar noi am
fost cu toflii martori la agonia lui. Matthew plângea øi el pentru fratele lui
øi pentru el. Mama plângea øi ea în ascuns, încercând sæ nu se amestece.

POMPA DE GÂNDURI
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Eu eram cu inima sfâøiatæ øi cu lacrimi pe obraji. Nu øtiam cum sæ-l ajut
pe fiul meu!

“Andrew, dragul meu”, am spus eu øi mi-am pus mâna pe spatele
lui, încercând sæ-l liniøtesc cât puteam de bine. “Acum du-te øi aøeazæ-te
din nou pe scaunul tæu. O sæ fie bine, dragul meu!”

S-a aøezat pe scaun, dar a continuat sæ plângæ pentru multæ vreme.
Toatæ seara a fost trist øi dezamægit. Nimic nu l-a ajutat sæ se liniøteascæ –
nimic în afaræ de trecerea timpului.

De ce e atât de greu sæ faci ceea ce trebuie? În acea situaflie, i-am
oferit lui Andrew ocazia de a câøtiga experienflæ în ceea ce priveøte
rugæciunea øi predarea voinflei lui Dumnezeu. Asemenea multor creøtini,
el øtia ce trebuie fæcut øi dorea sæ asculte, dar singura lui sursæ de putere
era sæ strângæ din dinfli øi sæ-øi oblige firea ostilæ sæ se supunæ deciziei pe
care el o luase. Instinctiv, el øtia cæ Dumnezeu era soluflia. S-a rugat. Din
nefericire, pe vremea aceea eu încæ nu øtiam cum Dumnezeu poate înlætura
sentimentele pe care nu ni le dorim. Aøadar, nu l-am putut ajuta prea mult
în aceastæ experienflæ de a alege sæ facæ ce e bine, prin puterea lui Isus.

Dilema lui Andrew se aseamænæ cu zborul unui vultur care îøi
foloseøte doar o aripæ, motiv pentru care el nu se putea ridica deasupra
firii sale øi deasupra dorinflei de a mânca gumæ de mestecat. Zborul cu o
singuræ aripæ – a supunerii – te face sæ te învârfli pe loc. A doua aripæ –
cooperarea – este vitalæ pentru zborul deasupra firii noastre. Andrew a
simflit nevoia sæ strige la Dumnezeu øi sæ facæ ceea ce El i-ar fi spus.
Aceasta înseamnæ “a fi în Hristos”. În acest fel, Dumnezeu ne ajutæ sæ
ducem bætælia prin puterea Lui divinæ, împotriva pæcatului øi a eului,
înnoindu-ne gândurile, træirile øi dorinflele. Dumnezeu acflioneazæ din
interior spre exterior, nu numai în ceea ce priveøte supunerea noastræ –
acceptarea mintalæ a faptului cæ El are dreptate – ci øi în ceea ce priveøte
cooperarea noastræ. Dumnezeu nu ne va forfla împotriva voinflei noastre.
Færæ punerea în funcfliune a celei de a doua aripi, noi nu suntem eliberafli
øi ne dæm seama cæ nu avem puterea de a ne schimba pe noi înøine.

În cazul lui Andrew, aceasta ar fi însemnat sæ depunæ aceleaøi eforturi
pentru a face ce trebuia, însæ sæ aleagæ sæ se supunæ în mod repetat lui
Dumnezeu øi sæ-I dea Lui acele dorinfle. Apoi, cooperând cu Isus øi cu
gândurile de a renunfla la dorinfla dupæ gumæ, el ar fi avut victoria. Nu



121

guma era duømanul, ci gândurile lui. Dar pe atunci, eu nu înflelegeam
acest lucru.

Astæzi, aø folosi “principiul substituirii” pentru problema lui Andrew
cu guma. El trebuia sæ aleagæ sæ fie mulflumit cu un mær sau cu un suc øi
sæ-L roage pe Dumnezeu sæ facæ minunea de a-l determina sæ fie mulflumit
(vezi Evrei 13:5). Acest schimb ar fi devenit concret pentru Andrew. Când
totul se desfæøoaræ la un nivel abstract, e greu pentru cei mici sæ înfleleagæ
bætælia spiritualæ în care suntem cu toflii implicafli.

Câfli dintre copiii noøtri cresc încercând sincer sæ asculte? Câfli
încearcæ din ræsputeri sæ fie cuminfli øi sæ facæ ce e bine, dar au experienfla
lui Andrew din maøinæ, nereuøind sæ simtæ cæ au învins øi sæ fie împæcafli?
Poate cæ pærinflii lor cunosc multe lucruri despre Dumnezeu, dar pentru cæ
nu Îl cunosc în mod personal, ei nu le pot spune copiilor cum sæ câøtige
bætælia. Trebuie ca noi înøine sæ-i eliberæm pe copiii noøtri de firea lor,
punându-i în legæturæ cu Dumnezeu. Dacæ reuøesc sæ aibæ aceastæ
experienflæ, vom avea niøte tineri curajoøi øi plini de viaflæ.

E atât de trist cæ mulfli dintre tinerii cu care stau de vorbæ au o viziune
întunecatæ cu privire la creøtinism. Majoritatea nu vor sæ facæ nimic cu
religia pe care o cunosc. De ce? Pentru cæ nu au dus lupta lui Andrew – øi
nici pærinflii lor – an de an, pânæ când au ajuns sæ renunfle la religia lor, la
biserica lor, la pærinfli øi uneori chiar øi la ei înøiøi. Tofli aceøti tineri vor
din tot sufletul gumæ de mestecat, dar nu gæsesc puterea de a lupta contra
voinflei lor. Noi i-am fæcut sæ se închine unui dumnezeu lipsit de putere,
într-o religie øchioapæ. Iatæ cum s-a exprimat un adolescent: “Chestia asta
cu religia poate funcflioneazæ la alflii, dar eu am încercat øi am încercat,
dar la mine nu merge. Cu siguranflæ cæ la mine e problema. Dumnezeu
nu-mi ræspunde la rugæciuni. Tata e un ratat, iar eu sunt la fel. Tofli îmi
spun aøa. Nu existæ speranflæ pentru mine. Aøa cæ n-are rost sæ mai încerc
sæ fiu amabil øi de treabæ. E posibil ca într-o zi sæ ard în focul iadului, dar
nu pot face nimic sæ schimb starea asta de lucruri.”

E vreo mirare cæ se lasæ înøelafli de aceste gânduri mincinoase ale lui
Satana, când ei nu au un Dumnezeu personal øi nu au puterea de a-øi duce
la bun sfârøit deciziile? Ei nu øtiu cum sæ intre în legæturæ cu Dumnezeu øi
cum sæ coopereze cu El, pentru a primi puterea Sa. Copiii noøtri meritæ sæ
primeascæ drept moøtenire un Dumnezeu personal øi o viaflæ plinæ de putere.

POMPA DE GÂNDURI
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Într-o mare mæsuræ, faptele noastre, ale pærinflilor, vor decide dacæ la
maturitate ei vor fi copii ai Împæræfliei cereøti sau vor fi supuøi ai împæræfliei
întunericului.

Dacæ vrefli ca gândurile voastre øi, ca urmare, øi ale copiilor voøtri sæ
se schimbe, trebuie sæ væ supunefli deciziile înflelepciunii unui Dumnezeu
atotøtiutor. Fæcând acest lucru, vefli vedea cæ se vor produce mari
transformæri în caracterul øi în atitudinea copiilor voøtri, indiferent de
vârsta pe care o au. Putefli fi cheia care descuie comorile de binecuvântæri
cereøti reværsate asupra familiei voastre.

Meritæ efortul? Dacæ afli vedea mæcar o transformare, afli spune cæ
meritæ toate eforturile øi chiar mai multe. Tatæl nostru ceresc va turna
peste voi gândurile Sale, dacæ suntefli dispuøi sæ le acceptafli. Când vom
sta împreunæ la intrarea în cer, sæ nu ræmânefli øocafli atunci când væ vefli
da seama cæ prin inimile noastre – prin pompele de gânduri – am fost
transformafli øi am primit cele mai mari binecuvântæri. Slavæ lui Dumnezeu
cæ ne-a garantat o cale de a ne elibera de sub puterea gândurilor negative!

CUVÂNT  SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU
PÆRINfiII SINGURI

Dintre toate lucrurile pe care le-am împærtæøit în cadrul øedinflelor
de consiliere de-a lungul anilor, aceastæ idee cu privire la modul în care
gândurile noastre afecteazæ gândurile copiilor e, probabil, una dintre cele
mai utile idei pentru un pærinte singur. De ce? Pentru cæ atât de mulfli
pærinfli singuri au resentimente, simt mânie øi vinovæflie pentru situaflia în
care se gæsesc. Ei speræ øi se roagæ ca cei mici ai lor sæ nu devinæ la fel de
frustrafli øi înverøunafli, însæ nu øtiu cæ e aproape sigur cæ exact lucrul acesta se
va întâmpla, dacæ inima lor – pompa lor de gânduri – nu se va schimba.

Situaflia în care væ gæsifli e o situaflie grea, dar avefli în acelaøi timp o
minunatæ øansæ de care nu se pot bucura familiile cu doi pærinfli. Voi avefli
cea mai mare influenflæ asupra pompei de gânduri a copilului. Nu avefli
nici o forflæ rivalæ. Dacæ ideile pe care le introducefli în pompa lor sunt de
origine cereascæ, acele gânduri se vor îndrepta în sus. Mæ rog lui Dumnezeu
sæ putefli face paøii necesari, pentru ca mintea voastræ sæ-i ofere copilului
un flux curat de gânduri cereøti.
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Capitolul 9

PROGRAMUL ZILNIC
VÆ OGLINDEØTE
PRIORITÆfiILE?

“Toate îøi au vremea lor, øi fiecare lucru de sub ceruri îøi are ceasul lui.”
(Eclesiastul 3:1)

Ne aflam la capætul celælalt al lumii, ca ræspuns la invitaflia lui Sadie
de a le împærtæøi øi altora câteva dintre ideile noastre. Ajungând la ea
acasæ, unde urma sæ stæm o sæptæmânæ, au fost câteva lucruri care m-au
surprins, însæ cel mai mult m-a surprins ea însæøi. Era o mamæ singuræ,
având o activitate intensæ în afara casei. Era o femeie energicæ øi entuziastæ,
dar aproape instantaneu, am simflit cæ ceva nu era în regulæ.

În casæ nu era ordine øi nici curæflenie. Mesele se serveau târziu øi la
ore diferite. Mi-am zis cæ poate Sadie era copleøitæ de atâtea sarcini øi
m-am oferit sæ o ajut. Dar când am væzut mai în amænunt ce avea în
bucætærie, mi-am dat seama cæ nu erau suficiente alimente pentru a pregæti
o masæ îndestulætoare. Øi nu era vorba cæ Sadie nu øi-ar fi putut permite
anumite alimente! Problema era cæ, pentru ea, hrana familiei nu era un
lucru foarte important, în comparaflie cu lucrarea pe care o fæcea pentru
Dumnezeu. Aøadar, mâncau cu toflii ce apuca ea sæ încropeascæ pe moment.

Dacæ cineva nu-i supraveghea îndeaproape copiii, aceøtia læsau totul
baltæ øi treburile nefæcute. Nu puteau suporta nici cea mai micæ pedeapsæ.
Erau cei mai nedisciplinafli copii din bisericæ. Stæteau întinøi pe scaune în
timpul serviciilor divine øi nimeni nu-i putea face sæ se astâmpere. Mama
lor era la amvon, explicând cât de reuøitæ era lucrarea ei øi cât de mult
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lucrau copiii ei acasæ. Mæ întrebam cum putea sæ se pæcæleascæ singuræ!
Dintr-un punct de vedere obiectiv, situaflia copiilor ei ridica semne de
întrebare cu privire la lucrarea ei øi la modul în care îøi organiza timpul.
Pærea de necrezut faptul cæ ea nu-øi dædea seama cæ familia øi casa ei nu
erau deloc aøa cum le fæcea sæ paræ.

Autoanaliza nu e un lucru ræu, la fel cum nici analiza sinceræ a situafliei
reale nu e ceva ræu. Putefli fifli siguri cæ Dumnezeu încerca sæ-i deschidæ
ochii lui Sadie, dar programul ei era prea încærcat pentru a-i da lui
Dumnezeu ocazia de a-i aræta adeværul despre ea însæøi. Ea afirma în mod
repetat cæ bæieflii ei erau cel mai important lucru din viafla ei. Atunci unde
îøi petrecea cea mai mare parte din timp? Era epuizatæ de lucrarea pentru
alflii, în timp de câmpul de misiune din casa ei ræmânea necultivat, fæcând
ca moøtenirea ei sæ fie serios afectatæ – totul în numele lucrærii Domnului!
Lipsa ei de implicare în educaflia copiilor i-a oferit lui Satana ocazia de a
planta seminflele caracterului lui în inimile lor, iar eu pot da mærturie cæ
grædina lui Satana era foarte înfloritoare. Lipsa de sinceritate ducea la
ruina lui Sadie. Programul ei supraaglomerat excludea posibilitatea de a
se læsa condusæ de Dumnezeu. Ea credea cæ lucreazæ pentru alflii, în timp
ce læsa nefæcutæ adeværata lucrare a Domnului. Programul ei oglindea
prioritæflile pe care declara cæ le are? Ce-i va spune Dumnezeu într-o zi?
Mai important decât atât, ce ne va spune Dumnezeu mie øi vouæ într-o zi?
Programul pe care îl avem oglindeøte prioritæflile noastre?

A fost o vreme când øi eu obiønuiam sæ spun: “Îmi iubesc copiii mai
mult decât orice”, în timp ce programul meu spunea exact opusul. Dar
într-o zi, am descoperit cæ acesta nu se potrivea cu prioritæflile mele. Am
vorbit cu multe femei care aveau aceeaøi problemæ: relaflia cu Dumnezeu
era pe linia de plutire øi nu reuøeau sæ îndeplineascæ importanta lucrare ce
trebuia fæcutæ pentru salvarea lor øi a celor din familia lor. Încercaseræ în
repetate rânduri sæ preia controlul asupra propriului program, dar eøuaseræ
lamentabil. Apoi, sentimentul inerent cæ au pierdut totul de sub control
le-a dus la limita disperærii. Concluzia la care am ajuns, în urma discufliilor
purtate cu sute de femei, e cæ lucrul cel mai greu de fæcut este implicarea
lui Dumnezeu în organizarea timpului. Îmi amintesc foarte bine cæ m-am
rugat cu privire la programul meu, øtiind cæ trebuia sæ mæ schimb øi fiind
conøtientæ cæ nu aveam nici o idee cum trebuia sæ fac acest lucru. Domnul
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mi-a arætat cu ræbdare câteva secrete, pe care aø vrea sæ vi le
împærtæøesc.

“Sally, aøtepfli prea mult de la tine în ceea ce priveøte schimbærile.
Din acest motiv eøti atât de neputincioasæ. Uitæ-te la puterea Mea øi fii
doar o oaie care Mæ urmeazæ”, m-a îndrumat Domnul cu blândefle.

“Doamne, am nevoie de atât de multe schimbæri! Cum pot sæ le fac
pe toate? E inutil sæ încerc!”

“Sally, orice drum lung începe cu primul pas. Tu încerci sæ porneøti
la drum fæcând un pas uriaø, dar nu pofli reuøi, oricât de mult sau cât de
asiduu ai încerca. Uitæ-te la limbile unui ceas. În zelul tæu, tu eøti ca
limba micæ ce e în dreptul orei 12, dar eøti neræbdætoare sæ ajungi în
dreptul orei 6. Timpul are o succesiune care trebuie respectatæ, øi la fel øi
umblarea creøtinæ are o succesiune care trebuie respectatæ pentru a reuøi
pe deplin. Ceasul se miøcæ regulat, cu câte un ticæit o datæ. Aøa trebuie sæ
fie øi schimbærile survenite în programul tæu. Trebuie sæ faci o singuræ
schimbare øi sæ iei o singuræ decizie o datæ, pe care sæ le introduci în
programul tæu zilnic – un ticæit o datæ – øi într-o zi, vei reuøi sæ ajungi în
dreptul orei 6, aøa cum îfli doreøti”.

Înainte de a trece la alte subiecte, trebuie sæ ne concentræm øi sæ ne
rugæm în privinfla unui subiect anume, care va constitui cheia schimbærii
în sine. Foarte probabil cæ vom începe sæ operæm schimbæri în activitæflile
care compun ceea ce eu numesc “programul-schelet”. Scheletul nostru
fizic ne susfline corpul øi ne protejeazæ organele interne. În acelaøi fel,
“programul-schelet” susfline viafla familiei, prin consistenfla lui. El asiguræ
o structuræ solidæ øi îi fereøte pe cei din interiorul lui de situaflii care ar
putea sæ pericliteze bazele fizice øi spiritule.

Iatæ care era programul nostru. Dar menirea lui nu e aceea ca voi sæ-l
copiafli, ci sæ-l folosifli drept model. Vor fi diferenfle între programul nostru
øi al vostru. Nu e nici o problemæ dacæ e aøa.

Programul Hohnberger

  5:30 – rugæciune personalæ, studiu øi închinare
  8:00 – altarul familial (în general, 20 de minute interesante)
  8:30 – micul dejun

PROGRAMUL ZILNIC VÆ OGLINDEØTE PRIORITÆfiILE?
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15:00 – cina
18:30 – activitæfli recreative cu familia
20:00 – altarul familial
20:30 – ora de culcare

Pe mæsuræ ce începefli sæ facefli schimbæri, alegefli pentru început un
singur lucru. Sæ spunem cæ alegefli o oræ mai convenabilæ de mers la culcare,
seara. Acum, facefli toate schimbærile necesare pentru a reuøi sæ mergefli
la culcare la ora doritæ. Vefli fi surprinøi sæ descoperifli cât de greu e sæ
menflinefli în program o anumitæ activitate. Singura cale de a reuøi e sæ væ
bazafli pe Dumnezeu øi sæ-I cerefli Lui putere. Principiile pe care le avefli în
vedere, când væ organizafli timpul, øi decizia de a respecta programul stabilit
trebuie sæ surclaseze orice sentiment sau emoflie, care væ asigur cæ vor
acfliona contra acestei schimbæri bruøte.

În realitate, programul fiecærei zile începe cu o searæ înainte. Dacæ
nu mergefli la timp la culcare, în dimineafla urmætoare nu væ vefli putea
închina lui Dumnezeu aøa cum v-afli dori, pentru cæ mintea va fi prea
obositæ pentru închinare. Aproape sigur cæ vefli aflipi sau, în cel mai bun
caz, vefli cædea de epuizare în timpul momentelor devoflionale. Trebuie sæ
stabilifli exact momentul în care mergefli la culcare. Consecvenfla øi
menflinerea legæturii cu Dumnezeu sunt douæ dintre secretele succesului
de lungæ duratæ.

Corpul uman ne demonstreazæ cæ am fost creafli de Dumnezeu pentru
a funcfliona cel mai bine în condifliile unui program fix øi a regularitæflii.
Când servim masa la ore fixe, ne putem baza pe trupurile noastre, care se
pregætesc pentru a primi hranæ, secretând sucuri gastrice. E nevoie de
efort de echipæ pentru ca toate procesele acestea sæ funcflioneze normal.
Dumnezeu a fæcut ca trupurile noastre sæ depindæ de timp. Le place
regularitatea în fiecare aspect al vieflii. Când ne închinæm la ore fixe, minflile
noastre se pregætesc, în atitudine øi dispoziflie, astfel încât sæ putem asimila
mai bine hrana spiritualæ.

Orice program pe care îl stabilifli va avea unele excepflii. Haidefli sæ
vedem cum Domnul m-a ajutat sæ înlætur una dintre problemele mele de
acest gen. Îmi era foarte greu sæ pun micul dejun pe masæ la ora la care ar
fi trebuit. Poate cæ zece minute nu pare mult, dar aceastæ întârziere mæ
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fæcea sæ mæ simt stresatæ øi presatæ, ceea ce mai departe mæ fæcea sæ fiu
neræbdætoare cu copiii øi ne fæcea pe tofli sæ începem ziua cu câteva minute
întârziere. “Doamne, deja am fæcut un obicei din a întârzia cu micul dejun.
Te rog, ajutæ-mæ sæ fiu punctualæ.” Chiar în dimineafla urmætoare, în timpul
momentelor devoflionale, mi-a venit urmætorul gând: “Sally, ce faci cu
micul dejun?”

“Micul dejun?” mi-am spus eu. “O, mai am cinci sau zece minute
pânæ sæ trebuiascæ sæ pregætesc micul dejun.” Øi mi-am luat cartea øi am
început sæ citesc. Cincisprezece minute mai târziu, dædeam în grabæ cærflile
deoparte, fugind spre bucætærie pentru a pregæti masa. Am fæcut totul în
grabæ, întârziind cu zece minute – ca de obicei.

Îl rugasem pe Dumnezeu sæ mæ ajute sæ fiu punctualæ øi m-am trezit
întrebându-L: “Cum ræmâne cu ajutorul Tæu, Doamne?”

“Eu te-am ajutat, Sally. fii-am adus aminte din timp, dar tu M-ai
ignorat.”

“O, vai de mine, când o sæ mæ învæfl minte? Ce sæ fac data viitoare?”
“Nu trebuie sæ te agifli øi sæ disperi, ci doar învaflæ din situaflia

prezentæ, pentru a face schimbærile necesare mâine.”
Asta îmi place în mod deosebit la Dumnezeu. Nu ne imputæ greøelile

prezente, ci doar construieøte împreunæ cu noi pentru un viitor mai bun.
Aøadar, m-am gândit puflin la situaflia mea øi nu a trecut mult pânæ am
realizat cæ îmi planificasem foarte puflin timp pentru a pregæti masa øi cæ,
în realitate, lucrurile foarte rar mergeau ca pe roate. “Doamne, permanent
întârzii cu zece minute, fiindcæ încep cu zece minute mai târziu. Trebuie
sæ fac un alt plan.”

În dimineafla urmætoare, am fæcut vafe. În loc sæ încep la timpul hotærât
în program, m-am hotærât sæ prepar aluatul înainte øi sæ studiez cât timp
se coceau vafele, oprindu-mæ din când în când pentru a scoate una coaptæ
øi a pune în formæ o alta. Am terminat mai devreme! Eram liniøtitæ øi
fericitæ. Am fost surprinsæ cât de mulflumitæ a fost întreaga familie, doar
pentru cæ eu nu mæ simfleam presatæ de timp. Am fost bucuroasæ  sæ învæfl
a-mi læsa timp suficient pentru pregætirea hranei øi, încetul cu încetul,
micul dejun servit la timp a început sæ devinæ unul dintre obiceiurile mele.

Ordinea este prima lege a universului. Fiecare creaturæ, de la cel mai
mic element pânæ la imensul sistem solar, funcflioneazæ pe baza unor reguli
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de ordine øi disciplinæ. Dacæ nu suntefli ordonafli, nu væ facefli griji,
Dumnezeu poate crea ordinea în voi, dacæ vefli crede øi conlucra cu El.
Dacæ nu øtifli sæ fifli punctuali, Dumnezeu væ aratæ cum. Suntefli surmenafli
øi slæbifli? Privifli la puterea Sa. Suntefli dezorganizafli? Rugafli-L sæ væ învefle
ordinea øi modalitæfli de organizare. Nu væ vin idei în ceea ce priveøte
schimbærile pe care trebuie sæ le facefli? Apelafli la Dumnezeu. “Dacæ
vreunuia dintre voi îi lipseøte înflelepciunea, s-o cearæ de la Dumnezeu,
care dæ tuturor cu mânæ largæ øi færæ mustrare, øi ea îi va fi datæ” (Iacov
1:5). Dumnezeu va face aøa cum a promis!

A fi organizat are legæturæ cu egoismul. E nevoie de detronarea eului.
E o lucrare care are loc în inimæ. Trebuie sæ renunfli la poziflia de conducere
øi sæ te laøi condus de Dumnezeu. Rafliunea trebuie sæ surclaseze
sentimentele øi vechile mele obiceiuri.

Dupæ ce v-afli stabilit programul-schelet øi acesta funcflioneazæ bine,
putefli începe sæ construifli pe el. Acest proces va decurge diferit, de la
persoanæ la persoanæ. Unii pot face mai mulfli paøi odatæ, în timp ce alflii
doar câte unul. Important e sæ reuøifli. Vreau sæ væ scutesc de descurajarea
care væ cuprinde atunci când încercafli prea mult dintr-o datæ. Unii au
încercat sæ introducæ foarte multe schimbæri în acelaøi timp – ca øi când ar
fi încercat sæ mænânce un elefant la o singuræ masæ.

Umplerea scheletului este o etapæ în care toate articulafliile øi
tendoanele, care flin laolaltæ clipele vieflii, îøi ocupæ locul potrivit pe
programul-schelet. Trebuie sæ plænuifli cu atenflie, pe hârtie, fiecare lucru
ce trebuie fæcut în fiecare zi. Facefli o listæ. Apoi analizafli-o, asigurându-væ
cæ nimic n-a fost trecut cu vederea. E foarte frustrant sæ faci toatæ aceastæ
muncæ de plænuire øi sæ descoperi la sfârøit cæ ai omis ceva, fiind astfel
obligat sæ o iei de la capæt. Vechea lege a tâmplarului – mæsoaræ de douæ
ori øi taie o datæ – se aplicæ foarte bine aici.

Dupæ ce suntefli siguri de nevoile existente, luafli programul-schelet
øi gæsifli un timp potrivit pentru fiecare lucru. Asigurafli-væ cæ fiecare douæ
mâini au ceva de fæcut, indiferent cât sunt de mici. Chiar øi cei mai mici
pot avea parte de bucuria ajutorului oferit celorlalfli. E plæcutæ muncæ în
echipæ, aøa cæ împærflifli toate activitæflile. Mama nu trebuie sæ fie sclavæ.
Le facefli ræu copiilor atunci când voi doar muncifli, iar ei doar se joacæ.
De asemenea, îi face sæ fie foarte egoiøti. Trebuie sæ muncim împreunæ,
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într-un spirit plin de iubire. Vrem ca cei mici sæ îndrægeascæ timpul petrecut
cu noi, lucrând împreunæ cot la cot.

Programul meu detaliat de dimineaflæ, de pe vremea aceea, aræta cam
aøa:

  5:30 – mama se trezeøte: igiena personalæ, aprinderea sobei pentru
                     gætit

  6:00 – rugæciunea mamei øi timpul de studiu
             bæieflii se trezesc: igiena personalæ
  6:30 – mama supravegheazæ timpul personal de închinare al bæieflilor
  7:30 – mama sau copilul desemnat: pregætirea mesei
             bæieflii: treburi în casæ – mæturat, aruncat gunoiul, sortarea

                     rufelor, facerea paturilor
  8:00 – altarul familial
  8:30 – micul dejun
  9:30 – cu toflii: curæflenie în bucætærie øi alte treburi
10:00 – materie de øcoalæ
11:00 – materie de øcoalæ
12:00 – cincisprezece minute pauzæ: rugæciune øi o povestire
12:15 – bæieflii: muncæ fizicæ pentru casæ, în grædinæ sau în curte
             pærinflii: momentul balansoarului

Iatæ ce fæceam eu în aceste perioade de timp, unele secrete
învæflându-le pe parcurs.

5:30 – 7:305:30 – 7:305:30 – 7:305:30 – 7:305:30 – 7:30 Aprinderea focului în soba cu lemne era un lucru esenflial
în casa noastræ. Toatæ noaptea nu aveam nici un foc øi nici un pic de
cælduræ øi, deøi butucii aprinøi de seara emanau ceva cælduræ, dimineafla
în casæ erau cam 15° C øi cu toflii tânjeam dupæ cældura sobei noastre cu
lemne. Responsabilitæflile importante, cum e aceasta, trebuie sæ-øi gæseascæ
locul în programul zilnic. Dacæ nu, vor ajunge sæ ia din timpul alocat altor
domenii.

Programul meu era influenflat de faptul cæ aveam o singuræ baie. Jim
øi cu mine ne trezeam øi mergeam la baie, dupæ care mergeau bæieflii. Am
alocat cincisprezece minute de persoanæ øi, în cazul nostru, a funcflionat
foarte bine aceastæ metodæ. A fost o adeværatæ provocare sæ-i învæfl pe
bæiefli sæ înalfle o rugæciune, fiecare în colflul lui separat, øi apoi sæ studieze
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Biblia dupæ cum doreau ei, la masa din bucætærie. Acest lucru a pus bazele
unor obiceiuri sænætoase.

7:30 – 8:007:30 – 8:007:30 – 8:007:30 – 8:007:30 – 8:00 În primii ani, mæ ajutau øi bæieflii la pregætirea mesei de
dimineaflæ, dar în principal aceasta cædea în sarcina mea. Toate celelalte
activitæfli gospodæreøti le-am împærflit între noi patru. Andrew trebuia sæ
goleascæ toate coøurile de gunoi, sæ mæture pe veranda din faflæ øi din
spate øi sæ facæ ordine øi curæflenie în baie. Matthew fæcea paturile, dædea
cu aspiratorul, sorta rufele murdare øi dædea drumul la maøina de spælat.

Toate aceste treburi erau fæcute zilnic, pentru a deveni obiceiuri. Nu
era nevoie de mæturat verandele în fiecare zi øi nici de aspirat covoarele,
dar bæieflii aveau nevoie sæ-øi formeze obiceiuri. Mai târziu, când aceste
obiceiuri s-au imprimat bine øi bæieflii au început sæ gândeascæ mai matur,
aceste treburi erau fæcute doar atunci când era necesar.

Fiecare îøi îndeplinea responsabilitæflile timp de o lunæ. Apoi ne
schimbam listele de sarcini între noi, pânæ când am ajuns sæ nu mai folosim
liste scrise, deoarece le øtiam pe de rost. Când totul a început sæ fie o
rutinæ, uneori unul dintre noi îndeplinea sarcina altcuiva, doar pentru a-i
face acestuia o surprizæ sau un dar din dragoste. Odatæ fixate obiceiurile,
totul merge cu precizia unui ceas. Am avut musafiri care au spus cæ
lucrurile importante par sæ fie fæcute automat la noi în casæ. Chiar m-au
întrebat: “Sally, care e secretul tæu?” Secretul este programul respectat cu
strictefle, pe lângæ formarea unor obiceiuri de a sluji øi de a desfæøura
munca în echipæ.

8:008:008:008:008:00 Altarul familial este un moment foarte special al zilei. Facefli-l
interesant. Rugæciunile lungi, lecfliile plictisitoare sau doar citirea unor
pasaje va face ca interesul øi atenflia copiilor øi a tinerilor sæ disparæ rapid.
Am descoperit cæ cititul pe rând este o metodæ bunæ de a le capta atenflia.
Celui care a citit i se cere apoi sæ facæ un rezumat. Discufliile sunt un alt
mijloc de a refline øi a menfline interesul crescut. Încercafli!

Programul nostru va oglindi prioritæflile pe care ni le-am stabilit.
Timpul petrecut cu Dumnezeu e esenfla programului meu de dimineaflæ.
Dacæ lucrurile încep sæ se aglomereze, cine se aflæ la conducere? Dacæ Îl
ignoræm pe Hristos, væ garantez cæ Satana Îi va lua locul øi va face voia lui,
folosind metodele lui. El vrea ca træsæturile lui de caracter sæ-øi facæ loc în
caracterul meu. Prioritæflile voastre se regæsesc în programul pe care îl avefli?
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8:308:308:308:308:30 Facefli din micul dejun un eveniment social plæcut, împreunæ
cu familia. Putefli continua sæ discutafli câteva lucruri interesante din timpul
altarului, analizând subiectul în jurul mesei. Asigurafli-væ cæ discufliile sunt
cât se poate de pozitive. Pærinflii determinæ dacæ atmosfera din casæ e
atractivæ, asemenea lui Hristos, sau neatractivæ. Eu am alocat o oræ pentru
micul dejun. Aici e o zonæ în care e posibilæ flexibilitatea. Dacæ sunæ
telefonul øi trebuie sæ rezolv ceva, am timp suficient, astfel încât sæ nu mæ
simt græbitæ. Dacæ apare un conflict cu unul dintre copii, am timp sæ mæ
ocup de situaflie, færæ vreo presiune externæ. Dacæ în timpul mesei începem
sæ avem o conversaflie foarte beneficæ, avem timp sæ o terminæm, deoarece
acest lucru e întotdeauna binevenit în programul meu. Sau, uneori,
începeam øcoala cu bæieflii mai repede, astfel încât sæ aibæ timp personal
pentru mai târziu. Le plæcea foarte mult acest lucru øi am descoperit cæ în
felul acesta bæieflii mei exersau autodisciplina.

9:309:309:309:309:30 Fæcutul curæfleniei ar trebui sæ fie o activitate plæcutæ pentru
întreaga familie. Putefli cânta, putefli vorbi lucruri interesante sau pur øi
simplu putefli discuta o chestiune pe care sæ væ concentrafli întreaga zi. Væ
putefli lua la întrecere, fæcând munca plæcutæ øi, dacæ vefli diversifica puflin
activitæflile, vefli descoperi øi mai multæ bucurie. La noi în familie, unul
dintre bæiefli øtergea masa, punea la loc mâncarea ræmasæ, mætura în
bucætærie øi aspira în sufragerie, dacæ era necesar. Celælalt, spæla, øtergea
øi punea vasele la loc. Cât timp ei fæceau aceste lucruri, maøina termina øi
ea de spælat rufele, iar cine era liber ajuta la întins øi la împachetat, iar
cælcatul era læsat pe mai târziu. În acest moment al zilei, totul era curat øi
aranjat, iar casa era perfect prezentabilæ.

10:0010:0010:0010:0010:00 Pentru noi, începeau orele de øcoalæ. Am repartizat o oræ pentru
fiecare materie øi începeam cu cea mai grea. La începutul zilei, bæieflii au
foarte multæ energie, aøadar e cel mai bun moment pentru a studia cea
mai grea materie. Pentru bæieflii mei, aceasta era limba englezæ. Dacæ se
concentrau øi dacæ fæceau exercifliile bine øi eficient, în timpul care le mai
ræmânea, puteau merge cu bicicletele, puteau face o plimbare sau puteau
citi o carte la alegere. Din nou, am descoperit cæ aceastæ posibilitate de
autoguvernare era un lucru bun. Se recompensau pe ei înøiøi. Dacæ voiau,
în timpul liber care le ræmânea puteau alege sæ facæ o lecflie suplimentaræ
la aceeaøi materie øi sæ fie înainte, astfel încât sæ poatæ avea liber într-o
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altæ zi, cu cine øtie ce ocazie specialæ.
Dupæ ce le dædeam diferite indicaflii la lecflii, eu fæceam pâine, cælcam,

scriam scrisori øi fæceam alte lucruri. Când îøi terminau exercifliile, le
verificam atent øi le dædeam înapoi pentru a se corecta. Aøadar, în decursul
unei ore, lecflia era predatæ, exercifliile erau fæcute øi apoi corectate. Deci,
nu exista temæ pentru acasæ.

11:0011:0011:0011:0011:00  O altæ materie, studiatæ în acelaøi fel.
12:0012:0012:0012:0012:00  Dupæ mai mulfli ani, am introdus o pauzæ de un sfert de oræ în

programul de øcoalæ. Ne doream cu toflii sæ înælflæm o rugæciune øi sæ citim
o povestire, ca sæ menflinem legætura cu Dumnezeu. Noi, oamenii, avem
tendinfla de a cutreiera aiurea cu mintea. Nu am crezut cæ vom avea timp
pentru aceastæ pauzæ, dar am descoperit cæ era binevenitæ, iar programul
nostru nu pærea a fi deranjat. Læsa-fli-L pe Dumnezeu sæ væ conducæ în
schimbærile pe care le facefli în programul vostru. El vrea sæ fie Directorul
øcolii noastre, iar noi profesorii suplinitori – nu numai la øcoala pe care o
facem acasæ, ci øi pentru tofli pærinflii care vor sæ imprime caracterul lui Hristos
în copiii lor. Avem nevoie de o putere din afara noastræ, care sæ ne conducæ.

12:1512:1512:1512:1512:15 Am descoperit cæ, pentru bæieflii mei, era binevenit un echilibru
între activitatea intelectualæ øi munca fizicæ, ducând la dispariflia multor
probleme care apæreau dacæ îi oboseam doar cu lecflii pentru øcoalæ. Mintea
oboseøte, dar puflinæ muncæ fizicæ în interiorul sau în afara casei face minuni
asupra stærii de spirit øi a deprinderilor practice. Darea zæpezii la o parte,
iarna; sæpat, primævara; tuns gazonul, grædinærit sau muncæ în solar, vara,
sau orice altæ treabæ în jurul casei grantau o arie largæ de posibilitæfli pentru
menflinea acestui echilibru.

În timp ce bæieflii munceau, eu øi Jim ne legænam în balansoar – un
timp special pentru sofl øi soflie, de a se bucura împreunæ øi a menfline
legæturile strânse.

Programul pe care vi-l stabilifli nu va fi perfect peste noapte. Vefli
descoperi cæ circumstanflele væ vor controla viafla øi cæ trebuie sæ facefli,
cu rugæciune, anumite schimbæri. Acestea cer efort, planificare øi un plan
de punere în practicæ. Nu intrafli în panicæ, dacæ programul vostru are
nevoie de câteva trucuri, ca sæ fie cât mai bun posibil. Fiecare ajustare væ
aduce cu un pas mai aproape de idealul dorit. Slævifli-L pe Dumnezeu cæ
væ miøcafli în direcflia bunæ, decizie dupæ decizie, schimbare dupæ
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schimbare, sub îndrumarea lui Dumnezeu. El are ræspuns pentru fiecare
dilemæ sau nedumerire. El are o metodæ de ieøire din orice încurcæturæ.
Încredefli-væ în El pentru toate solufliile.

Încercafli sæ nu devenifli rigizi. Un copac care nu se îndoaie e rupt de
vânt. Acelaøi lucru se întâmplæ øi cu un program prea rigid, atunci când se
confruntæ cu furtuna încæpæflânærii copilului. E nevoie de timp pentru a
rezolva asemenea probleme. Aducefli-væ aminte cæ programul e unealta
voastræ, nu stæpânul vostru.

Programele-schelet asiguræ stabilitate øi consistenflæ îmbunætæflirilor
fæcute pe parcurs. Muøchii øi tendoanele ne oferæ mai multæ mobilitate,
agilitate øi graflie atunci când suntem nevoifli sæ facem miøcæri complicate.
Având un program-schelet, putem opera schimbæri complexe, în ceea ce
priveøte întreflinerea casei, dezvoltarea caracterului, umblarea cu
Dumnezeu sau orice alt obiectiv. Acum haidefli sæ analizæm programul
meu detaliat de dupæ-amiazæ.

13:00 – materie de øcoalæ
14:00 – materie de øcoalæ
14:30 – mama sau copilul desemnat: pregætirea mesei
15:00 – masa de searæ
16:00 – curæflenie în bucætærie
17:00 – timp personal, dacæ toate exercifliile pentru øcoalæ sunt gata
18:30 – activitæfli recreative cu familia
19:30 – timp personal
20:00 – altarul familial
20:30 – ora de culcare

13:0013:0013:0013:0013:00 Dupæ pauza de prânz, continuam programul de dimineaflæ,
urmând acelaøi tipar. Eu îmi continuam treburile, în timp ce le dædeam
bæieflilor indicaflii øi teste. Am descoperit cæ pot face tot felul de lucruri,
chiar sæ calc sau sæ fac pâine, în timpul orelor de øcoalæ. Dacæ o anumitæ
materie nu necesita o oræ întreagæ, bæieflii puteau termina vreo temæ ræmasæ
de dimineaflæ sau puteau lua o pauzæ afaræ. Nu uitafli cæ programul meu e
o schemæ a ceea ce fæceam noi. Voi trebuie sæ facefli aøa cum e cel mai
bine pentru familia voastræ, nu doar sæ copiafli programul nostru.
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14:0014:0014:0014:0014:00 O altæ materie de øcoalæ. Încercærile øi complicafliile vieflii fac
parte din øcoala lui Hristos, pentru a ne învæfla sæ nu murmuræm sau sæ ne
plângem. Când matematica sau vreo altæ materie pare sæ nu meargæ prea
bine, trebuie sæ le spunem copiilor noøtri despre Dumnezeul nostru puternic
øi personal, care îi poate ajuta. Aceasta este cea mai importantæ lecflie pe
care le-o putem da.

14:3014:3014:3014:3014:30 Cât timp eu începeam øi terminam pregætirea mesei, bæieflii
continuau cu lecfliile. Dupæ ce øi le terminau, de cele mai multe ori mæ
ajutau sæ facem salata sau desertul pentru masa de searæ.

Întotdeauna plænuiam foarte bine mesele pe care urma sæ le servim.
Dupæ ce bæieflii au mai crescut øi au preluat ei responsabilitatea pregætirii
mesei, ne asiguram cæ, obiceiul de a face planuri øi lista de cumpæræturi
este inclus în educaflia lor. Când aveau zece øi, respectiv, doisprezece ani,
ei au preluat întreaga responsabilitate a pregætirii mesei, fiecare fiind de
rând o datæ la trei zile. Era minunat! Acest lucru îi ajuta sæ fie buni
organizatori, sæ fie expeditivi øi punctuali – exact deprinderile de care au
avut nevoie în viafla profesionalæ de mai târziu. Timpul liber, pe care astfel
îl dobândeam, l-am petrecut alæturi de Dumnezeu, lucru care a ajutat enorm
stærii mele de spirit, diminuând øi mai mult frustrærile pe care le mai aveam.
De asemenea, aveam mai mult timp pentru Jim, lucru pe care l-a apreciat
foarte mult, øi mai mult timp pentru a mæ juca cu bæieflii.

15:0015:0015:0015:0015:00 Aceasta era ora noastræ de cinæ. Aveam conversaflii plæcute øi
a devenit un moment foarte îndrægit de toatæ familia. Râdeam øi ne
interesam de ce gândeau øi fæceau ceilalfli. Când eu sau Jim vedeam tristefle
pe fafla unuia dintre bæiefli, scoteam problema la suprafaflæ øi gæseam soluflii.
Am încercat, deøi nu întotdeauna am reuøit, ca fiecare membru al familiei
sæ flinæ legætura cu Isus pe tot parcursul zilei, deoarece orice familie e mai
echilibratæ øi mai reuøitæ, dacæ fiecare membru Îl urmeazæ pe Hristos.

16:0016:0016:0016:0016:00 Curæflenia în bucætærie se desfæøura la fel ca înainte. La cererea
bæieflilor, unul dintre ei spæla vasele dimineafla øi curæfla masa la prânz, iar
celælalt invers. Cel care le spæla dimineafla, le spæla pentru întreaga
sæptæmânæ. Uneori, dupæ anumite mese, se adunau mai multe vase, iar
bæieflii considerau acest schimb echitabil. În fiecare familie vor mai apærea
discuflii. Încercafli sæ le rezolvafli acolo unde se poate.
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17:0017:0017:0017:0017:00 Dupæ ce curæflenia era gata, iar casa era în ordine, urma timpul
personal. Bæieflii erau întotdeauna implicafli într-un proiect deosebit, fie
construirea unei cæsufle pentru pæsæri, fie o cursæ cu obstacole cu bicicletele,
fie o plimbare în pædure printr-un loc necunoscut sau chiar gimnasticæ pe
buturugi. Uneori se bucurau pur øi simplu sæ facæ sporturi simple, de
exemplu schi, drumeflii sau explorarea diferitelor locuri. Bucuria eficienflei,
a lucrului bine fæcut øi însuøirea unor deprinderi era propria lor satisfacflie
øi recompensæ.

Dacæ lecfliile nu erau terminate, dacæ îndatoririle nu erau încheiate la
timpul stabilit sau dacæ erau necesare anumite mæsuri pentru un
comportament neadecvat, bæieflii puteau pierde timpul personal, pentru a
repara ce nu era bine fæcut sau a îndrepta ce trebuia îndreptat. Pierderea
timpului personal era o consecinflæ normalæ a lipsei de cooperare atunci
când ar fi trebuit. Cu Hristos în aceastæ ecuaflie, reforma funcfliona de
minune.

18:3018:3018:3018:3018:30 Dacæ se desfæøoaræ în mod adecvat øi alæturi de Isus, activitæflile
recreative cu familia sunt bucuria fiecærui copil, tânær sau bætrân. În inima
fiecærui copil existæ dorinfla de a fi iubit øi apreciat de pærinflii lui.
Activitæflile plæcute, fæcute cu regularitate, vor cuceri inima copiilor voøtri
øi væ vor lega unii de alflii, asta în cazul în care nu suntefli prea critici,
negativiøti sau cicælitori.

Noi aveam doi bæiefli activi din punct de vedere fizic, aøa cæ fæceam
activitæfli fizice. Poate cæ familia voastræ e altfel. Putefli recurge la alte
soluflii, care sæ se potriveascæ cu personalitatea, cadrul øi gusturile pe care
le avefli. Fifli creativi. Încercafli lucruri diferite pentru a vedea ce se potriveøte
mai bine familiei voastre. Dumnezeu este Conducætorul Suprem. Urmafli-L
pe El!

19:3019:3019:3019:3019:30 Acesta era momentul nostru de relaxare. Uneori citeam.
Deseori era momentul în care eu fæceam o baie fierbinte, în timp ce Jim îi
supraveghea pe bæiefli, le citea sau se juca cu ei. Doamnelor, dacæ avefli
sofli care væ ajutæ øi væ susflin, mulflumifli-I lui Dumnezeu! Spunefli-i soflului
cât de mult apreciafli acest lucru øi repetafli-i cât mai des!

20:0020:0020:0020:0020:00 Din nou, altarul familial. Aceleaøi tipuri de activitæfli ca la
altarul de dimineaflæ. Chiar øi cei mici pot lua parte la citit. Pærintele citeøte
o frazæ sau o propoziflie, iar cei mici o repetæ. În acest fel, ei “citesc”

PROGRAMUL ZILNIC VÆ OGLINDEØTE PRIORITÆfiILE?
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versetul sau paragraful asemenea oamenilor mari. Chiar øi micuflii noøtri
pot face din Cuvântul lui Dumnezeu un lucru practic. Ei sunt foarte deschiøi
øi sinceri. Vefli fi încântafli sæ vedefli ce gândesc în mintea lor. Întotdeauna
îi îmbræfliøam pe bæiefli, øi noi între noi, dupæ altar. A devenit o tradiflie
pentru noi, care a rezistat pânæ în ziua de azi.

20:3020:3020:3020:3020:30 Ora de culcare poate fi un lucru plæcut. Încæ un drum la baie,
dupæ care eram tofli în pat. Era o plæcere momentul în care îi înveleam pe
bæiefli. Când mergeam sæ-i særut pe obraz, întotdeauna chicoteau sau
încercau sæ se ascundæ. Uneori, rosteam o rugæciune specialæ la marginea
patului lor. Mi-aø dori sæ fi fæcut acest lucru de mai multe ori atunci când
au fost mici sau chiar mai mæricei. Natura deosebitæ a conversafliilor pe
marginea patului sau a discufliilor târzii în noapte purtate cu bæieflii m-au
fæcut sæ cred cæ niciodatæ nu suntem prea mari pentru a fi învelifli de
altcineva. Am vorbit cu fete de paisprezece ani care încæ îøi doresc foarte
mult sæ fie învelite øi særutate de noapte bunæ. Fifli receptivi la îndrumærile
lui Dumnezeu în ceea ce priveøte nevoile copiilor voøtri. Oferifli-le timp,
siguranflæ øi pe voi înøivæ!

Aøadar, prioritæflile voastre sunt oglindite în programul pe care îl
avefli? Afli inclus toate lucrurile importante? Primeøte Dumnezeu cele mai
bune ore? Ce loc ocupæ partenerul de viaflæ sau copiii în programul vostru?
Au prioritate lucrurile care meritæ? Dupæ ce totul a fost spus øi fæcut,
singurul lucru de pe acest pæmânt care îfli aduce o realæ satisfacflie este
umblarea cu Dumnezeu. Nu existæ bucurie mai mare decât atunci când
fli-ai luat timp sæ vorbeøti øi sæ umbli alæturi de El, când copiii au fost
învæflafli sæ I se adreseze Lui øi când se produc schimbæri în inima, în
atitudinea øi în caracterul lor. Când totul e în regulæ între tine øi Dumnezeu,
între tine øi copiii tæi, vei avea pace, chiar dacæ cerul va cædea peste tine.
Dumnezeu trebuie sæ devinæ prioritatea noastræ, iar programul nostru ar
trebui sæ reflecte acest lucru.
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Ideea de a væ organiza timpul poate pærea o sarcinæ în plus în
programul vostru deja încærcat. Dar fæcând o astfel de investiflie nu avefli
decât de câøtigat! Nimeni nu e mai presat de timp decât e un pærinte singur
øi nimeni nu se bucuræ mai mult de ajutorul dat de copii în mod regulat øi
perseverent.

Schimbærile sunt grele, dar aducefli-væ aminte cæ aøa cum mlædifla se
leagæ de butucul viflei, tot aøa noi suntem legafli de Dumnezeu, fibræ cu
fibræ, decizie dupæ decizie, pânæ când suntem ai Lui în întregime. Hristos
doreøte sæ devinæ centrul vieflii noastre, oferindu-ne statutul de fii øi fiice
ale Sale. Ce bucurie ne aøteaptæ!

PROGRAMUL ZILNIC VÆ OGLINDEØTE PRIORITÆfiILE?
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Capitolul 10

GÂNDURI, SENTIMENTE,
EMOfiII

“Noi ræsturnæm izvodirile minflii øi orice înælflime, care se ridicæ împotriva
cunoøtinflei lui Dumnezeu, øi orice gând îl facem rob ascultærii de Hristos.”

(2 Corinteni 5:10)

Nori negri øi ameninflætori atârnau deasupra capului nostru,
oglindindu-øi violenfla în apele învolburate ale râului Flathead, la North
Fork. Sælbæticia pærea sæ devinæ øi mai rece, pe mæsuræ ce ne apropiam de
Øoseaua North Fork, cu cei optzeci de kilometri de drum cu nisip øi pietriø,
ce constituia singurul acces la casa noastræ din sælbæticie. Vechea noastræ
maøinæ se hurducæia în timp ce încercam sæ ne facem drum printre
nenumæratele gropi øi øanfluri. Chiar øi în cele mai bune condiflii, drumul
era prost, iar acum numai condiflii bune nu erau. Drumul îngheflase øi se
dezgheflase de mai multe ori, formându-se øanfluri care destabilizau maøina,
în timp ce ne chinuiam sæ ne facem loc printre acele øanfluri formate.

Ne îndrægostisem de sælbæticie. Dar ca orice lucru pe care fli-l doreøti
foarte mult, øi viafla în sælbæticie avea preflul ei, dar noi supraviefluiam cel
puflin la fel de bine ca în Wisconsin. Bugetul pentru articole de lux, de
exemplu pentru cauciucuri noi, era inexistent. Jim se afla la volanul maøinii
noastre cu cauciucuri uzate, întorcându-ne cu toflii din oraø. Din cauza
gheflii de pe drum øi a cauciucurilor vechi, maøina alunea dintr-o parte în
alta a drumului, ori de câte ori viram într-o curbæ. Pe geamul din partea
mea, vedeam râul North Fork, frumos øi sælbatic, aflat pe fundul unei
râpe abrupte care, din întâmplare, nu avea nici un grilaj de protecflie. Ne
aflam mult deasupra râului, iar când maøina aluneca spre marginea væii,
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începeam sæ-mi væd înaintea ochilor întreaga viaflæ. Nu a trecut mult øi
gândurile de genul: “Ce-ar fi dacæ...” au început sæ mæ bântuie. “Doamne,
sæ-i spun lui Jim cæ are vitezæ prea mare?” am întrebat, în timp ce panica
îmi invada rapid inima.

“Nu Sally, se descurcæ foarte bine. Poate cæ tu nu ai conduce cu
aceastæ vitezæ, dar pentru el e bine. Øoferii diferæ unii de alflii.”

Am acceptat færæ tragere de inimæ ræspunsul Domnului øi am încercat
sæ mæ gândesc la altceva. Pe la jumætatea drumului spre casæ, deja aveam
nervii întinøi la maxim. Renunflasem sæ mai numær de câte ori am fost
dusæ aproape de marginea drumului, væzând râul mai de-aproape decât aø
fi putut îndura. “Doamne, ce s-ar întâmpla dacæ maøina asta ar cædea
dincolo de mal? Probabil cæ mi-aø rupe toate oasele. O sæ mæ doaræ groaznic
de tare, nu-i aøa? Jim conduce prea repede pentru mine. Nu mæ simt bine,
trebuie sæ spun ceva!”

“Doar pentru cæ tu nu te simfli bine, înseamnæ cæ Jim greøeøte?”
“Nu. E adeværat, poate menfline controlul maøinii. Nu a avut niciodatæ

nici un accident. E un øofer bun. Mai bun decât minte. Am încredere în
el.”

Øi exact în acel moment, Jim a mai fæcut un viraj, obligându-mæ sæ
væd din nou râul mai de-aproape. Instinctiv, am întrebat: “Jim, te simfli
bine?” Dar ceea ce întrebasem, mai degrabæ, era: “Jim, reuøeøti sæ flii maøina
asta sub control?”

“Da, dragæ, sunt bine”, a ræspuns el calm, aparent nedându-øi seama
de începutul meu de panicæ.

“Doamne, pot sæ-i spun sæ o lase mai încet?” am întrebat neræbdætoare.
“Øtiu cæ trebuie sæ-mi filtrez gândurile prin Tine înainte sæ vorbesc. Dar
simt nevoia urgentæ de a-i spune ceva. Mai mult ca sigur cæ nu aø simfli o
nevoie atât de mare, dacæ nu aø avea dreptate.”

“Nu, Sally, nu trebuie sæ o lase mai încet.”
“Doamne, atunci ce sæ fac cu toatæ nervozitatea asta a mea? Mæ

scoate din minfli. Mi-e teribil de fricæ. Øi oricât aø încerca, nu pot sæ mæ
controlez.”

Era vocea firii mele, care mæ obliga sæ fiu neliniøtitæ, sæ dau vina pe
Jim pentru ceea ce simfleam øi sæ fiu irascibilæ. Vocea Duhului încerca sæ
mæ încurajeze, spunându-mi cæ totul era bine, dar gândurile øi sentimentele

GÂNDURI, SENTIMENTE, EMOfiII
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mele negative mæ forflau sæ ascult de ele, nu de Dumnezeu. A mæ læsa
condusæ însemna a-L læsa pe Dumnezeu sæ ocupe tronul inimii mele –
adicæ gândurile øi sentimentele.

Problema era la Jim øi la modul în care conducea? Sau la mine øi la
nevoia mea ca Hristos sæ mæ elibereze de træirile øi gândurile mele
negative? Faptul de a-l ruga pe Jim sæ încetineascæ, pânæ m-aø fi simflit eu
în siguranflæ nu era nici problema, nici soluflia. Problema era: “Ce vrea
Dumnezeu sæ fac eu în acest moment?” øi nu “Ce-ar fi dacæ soflul meu
ar...” sau “Ce bine ar fi fost dacæ am fi avut casa mai...” În aceastæ situaflie
øi în toate, de altfel, problema e: “Care sunt neajunsurile mele, pe care
Dumnezeu vrea sæ le îndrepte, pentru a-mi oferi pace, prin El?” Noi nu
vom avea niciodatæ pace dacæ încercæm sæ controlæm situaflia în care ne
aflæm sau pe cei din jurul nostru, astfel încât sæ fim noi mulflumifli.

Dumnezeu a început sæ-mi îndrume paøii, continuând sæ mæ convingæ:
“Øtii foarte bine cæ nouæzeci la sutæ din lucrurile pentru care te îngrijorezi,
nu se întâmplæ niciodatæ.”

“Da, e adeværat. Dar asta nu schimbæ cu nimic sentimentele mele.
Ce sæ mæ fac?”

“Trebuie sæ începi prin a te relaxa øi a-Mi da mie aceste træiri.”
“Sæ mæ relaxez... M-aø relaxa, dacæ nu aø lua parte la cursa asta pe

muchie de cuflit. Sæ mæ relaxez? Pæi, da, e adeværat, am umerii puflin
încordafli.” Am miøcat puflin din umeri. Dar chiar atunci a mai apærut o
curbæ øi m-am încordat din nou, prinzându-mæ cu putere de mânerul uøii
øi pregætindu-mæ sæ sar peste mal!

“Te ajutæ la ceva grijile øi temerile pe care le ai?” m-a întrebat
Dumnezeu. “Vrei sæ continui cu ele? Aøa cum ai cedat în fafla acestor
temeri øi gânduri nepotrivite, dacæ vrei pofli nutri øi sentimente øi gânduri
sænætoase.” (Vezi Romani 6:19)

“Vrei sæ nu mai fiu neliniøtitæ øi sæ nu-mi mai fac griji cu privire la
ce o sæ se întâmple? Eu øtiu cæ Tu pofli face orice, dar acum mi se pare
totul atât de puflin credibil! Gândurile øi sentimentele negative sunt cu
mult mai sonore decât vocea Ta! Øtiu cæ e mai bine ca, în caz de accident,
sæ ai corpul mai relaxat, fiindcæ te ræneøti mai puflin. În plus, nici nu-mi
place aceastæ nervozitate. Cred cæ ar fi numai normal sæ încetez cu grijile
øi sæ mæ liniøtesc. Doamne, ia Tu gândurile øi sentimentele mele negative.
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Du-le departe! Creeazæ în mine o inimæ nouæ, Doamne, øi înnoieøte
atitudinea mea. La ce sæ mæ gândesc, în schimb?”

“Încearcæ sæ ai gânduri pline de curaj”, m-a îndemnat Domnul.
Øi am început sæ cânt în gând: “Cred øi-L ascult, øi-L iubesc tot mai

mult. Lângæ El este pace, da, eu cred øi-L ascult.” M-am oprit un moment
øi apoi am continuat, încercând sæ înfleleg exact ce se petrecea. “Biblia
spune cæ Tu eøti Domnul a tot ce existæ øi nimic nu e prea greu pentru
Tine. Spune, de asemenea, cæ dragostea adeværatæ alungæ frica.” Doar
repetarea acestor fægæduinfle cunoscute din Scripturæ pærea sæ aibæ un efect
de calmare asupra mea. Mâinile încæ îmi erau încleøtate de uøa maøinii,
dar Domnul avea un plan øi în aceastæ direcflie.

“De ce te flii aøa de strâns de uøæ? a întrebat Domnul cu blândefle.
“O, vrei sæ renunfl øi la asta?” Desigur cæ eu nu voiam sæ renunfl.

“Faptul cæ mæ flin strâns de uøæ nu mæ va ajuta cu nimic în caz de accident,
dar dacæ mæ flin strâns de Isus, mæ va ajuta cu siguranflæ”, mi-am zis eu în
gând. “E greu sæ acflionezi împotriva acestor sentimente øi gânduri.” Într-un
sfârøit, am dat drumul mânerului uøii øi m-am læsat pe spætarul scaunului,
cu mâinile încruciøate la piept, imaginându-mi cæ mæ flin strâns de Isus.
Dar tocmai atunci am ajuns din nou la o curbæ, iar eu m-am prins, din
instinct, de uøæ.

“Nu-i nimic, Sally”, mi-a spus Domnul, prompt. Øi din nou, a trebuit
sæ iau decizia de a da drumul mânerului, reluându-mi poziflia de dinainte.

Încetul cu încetul, pe mæsuræ ce continuam sæ mæ supun la fiecare
curbæ, træirile mele au început sæ se mai domoleascæ. Când am ajuns acasæ,
deja dispæruseræ. Dar acesta nu a fost un ræzboi câøtigat într-o singuræ
bætælie. Dumnezeu mi-a dat ocazia sæ exersez de fiecare datæ când mergeam
în oraø. Însæ pe mæsuræ ce luam în mod repetat acele decizii, frica devenea
tot mai micæ, iar încrederea mea în Isus tot mai mare. Acest proces începe
întotdeauna în gânduri. Dacæ îmi îngæduiam sæ am gânduri de genul: “Ce-ar
fi dacæ…”, îmi era foarte greu dupæ aceea. Dacæ mæ hotæram pe moment
sæ mæ încred øi sæ nu mæ tem, era mai uøor. Procesul luærii deciziilor øi al
cooperærii cu Dumnezeu mi-a redat libertatea. Curând, în inima mea nu
mai erau nici temeri øi nici panicæ. În plus, nici nu am fæcut accident cât
am avut acele cauciucuri uzate. Slavæ Cerului!

GÂNDURI, SENTIMENTE, EMOfiII
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Afli væzut cum Dumnezeu mi-a coordonat rafliunea pentru a mæ
elibera? Pe atunci, nu puteam vedea dincolo de criza emofliilor
contradictorii øi nici nu puteam explica ce fæcea Dumnezeu. Totuøi,
reflectând la cele întâmplate, am început sæ înfleleg cæ Dumnezeu nu mæ
putea elibera pânæ când eu nu cooperam cu El în gândurile mele. Cu toate
acestea, nu m-a forflat niciodatæ sæ fac aøa cum dorea El. Doar dacæ îi
dædeam permisiunea sæ lucreze în mine, El putea sæ îmi înnoiascæ
sentimentele, astfel încât sæ fie în armonie cu gândurile øi cu voinfla Sa. La
acest lucru se referæ Biblia atunci când spune cæ “noi ræsturnæm izvodirile
minflii øi orice înælflime, care se ridicæ împotriva cunoøtinflei lui Dumnezeu,
øi orice gând îl facem rob ascultærii de Hristos” (2 Corinteni 10:5).

Dumnezeu doreøte inimile noastre, care, în esenflæ, reprezintæ
gândurile øi sentimentele noastre. El e cel mai interesat sæ dezvolte
caracterul Sæu în noi. Caracterele noastre reprezintæ gândurile øi
sentimentele noastre combinate. Acestea determinæ emofliile, înclinafliile,
reacfliile, obiceiurile, dorinflele øi pasiunile. Aøadar, atunci când Dumnezeu
defline controlul asupra gândurilor øi sentimentelor, El ne controleazæ în
întregime. Iatæ de ce lupta cu pæcatul este lupta minflii. De aceea textul din
Filipeni 2:5, “Sæ avefli în voi gândul acesta, care era øi în Hristos Isus”,
este un text ce defineøte caracterul unui creøtin. Lupta dintre bine øi ræu
este lupta care determinæ ce gânduri øi sentimente alegem sæ ne guverneze.
Numai prin puterea care se gæseøte în Hristos, noi putem sæ-L slujim pe
Dumnezeu øi binele, în interiorul nostru.

Ce-ar fi fost dacæ nu aø fi cooperat cu Dumnezeu øi nu aø fi ales sæ
cultiv gânduri pozitive? Aø fi fost legatæ øi mai strâns între corzile sclaviei
fricilor mele. Când mæ las forflatæ øi condusæ de neliniøte, pot susfline cæ Îi
aparflin lui Dumnezeu, dar Îi aparflin într-adevær? Mæ pot preface, dar
aceasta nu schimbæ cu nimic situaflia mea realæ. Sunt încæ un sclav al
temerilor mele – øi al lui Satana. Acelaøi lucru e valabil øi în dreptul altor
emoflii øi sentimente distructive – iritare, invidie, gelozie, uræ sau un spirit
tæios care atacæ pe neaøteptate. S-ar putea ca pentru un timp, pe unii sæ-i
putefli pæcæli, dar pe termen lung, noi suntem singurii pæcælifli. Credem cæ
suntem niøte creøtini iubitori, totuøi, dacæ reacflionæm aspru faflæ de cei din
jur, dacæ avem un spirit agresiv sau încercæm sæ-i dominæm pe alflii, nu
suntem deloc ai lui Hristos. Faptele noastre spun mai multe despre domnul
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cæruia îi slujim, decât o spun cuvintele noastre. “Copilul lasæ sæ se vadæ
încæ din faptele lui dacæ purtarea lui va fi curatæ øi færæ prihanæ” (Proverbe
20:11).

Nu trebuie sæ ascultæm de îndemnurile pervertite ale naturii noastre
umane. Poftele, sentimentele øi dorinflele nu sunt ceva ræu în sine. Totuøi,
pot intra în contradicflie cu voia lui Dumnezeu. Øi când reprezintæ opusul
voinflei lui Dumnezeu, trebuie I le dæm Lui, pentru a ni le schimba.

Orice lucru din noi care nu e în armonie cu voia lui Dumnezeu trebuie
dus înaintea Lui øi supus Lui. Iar în locul acelor lucruri rele, trebuie sæ
facem ceea ce ne îndeamnæ Dumnezeu sæ facem. Deseori, El ne cere sæ
cultivæm gânduri øi fapte care reprezintæ opusul acelora pe care vrea sæ le
îndepærteze din vieflile noastre. Vrea sæ înlocuiascæ tristeflea cu fericirea,
øi ura cu iubirea.

Dumnezeu transmite permanent mesaje copiilor Sæi, iar noi ridicæm
bariere, refuzând acele gânduri pe care El le trimite în mintea noastræ. Le
respingem færæ ca mai întâi sæ le analizæm øi sæ vedem dacæ nu cumva vin
chiar de la Dumnezeu. De ce? Poate pentru cæ par ridicole. Sau poate
pentru cæ vrem sæ amânæm luarea unei decizii. Sau poate pentru cæ nu
vrem sæ ne autoanalizæm.

Deseori, ne simflim atât de nedemni øi nepotrivifli, încât nu credem
cæ Dumnezeu ne poate vorbi nouæ! Acest lucru perturbæ extrem de mult
procesul de comunicare între noi øi Dumnezeu. Dacæ vom crede cæ El nu
ne va ajuta, vom deveni într-adevær neajutorafli, deoarece færæ Dumnezeu,
suntem incapabili sæ facem schimbæri de duratæ. Satana a studiat mintea
umanæ øi øtie cæ cea mai bunæ cale de a ne fline departe de Dumnezeu e
inducerea unor gânduri mincinoase în minflile noastre, mai ales gânduri
care îøi au originea în temeri øi îndoieli. Aceste gânduri ne împing spre
obiceiuri øi atitudini nepotrivite, care la rândul lor ne determinæ sæ facem
lucruri rele, generând astfel în noi vinovæflia. Dacæ øi voi suntefli ca mine,
sentimentul de vinovæflie væ duce departe de Dumnezeu, nu aproape de
Dumnezeu. Satana râde de starea în care suntem, øtiind cæ în aceastæ stare
de slæbiciune ne va fi din ce în ce mai greu sæ ne exercitæm credinfla,
fiindu-ne aproape imposibil sæ credem cæ Dumnezeu ne iubeøte øi ne
acceptæ, în ciuda greøelilor noastre. Iatæ deci cum ne fline captivi Satana.

GÂNDURI, SENTIMENTE, EMOfiII
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Dar existæ o cale de scæpare din capcana gândirii negativiste. Vestea
bunæ e cæ puteam beneficia de libertate chiar astæzi – însæ cu condiflia de a
alege sæ-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu. El a pus în fiecare om preflioasa
capacitate de a alege, iar Satana nu væ poate priva de acest drept. Væ poate
intimida, væ poate stârni sentimentele øi emofliile înrædæcinate, dar nu væ
poate obliga sæ credefli minciunile lui! Depinde de noi dacæ ne vom exercita
voinfla pentru a cocheta cu aceste gânduri. Când Îl credem pe Dumnezeu
pe cuvânt, în loc sæ credem gândurile mincinoase ale lui Satana, vom
câøtiga lupta!

Decizia trebuie luatæ în mintea noastræ. Putem alege sæ ne supunem
lui Dumnezeu øi voinflei Sale, crezând cæ soluflia Sa e bunæ øi dreaptæ.
Aceastæ alegere trebuie sæ aibæ loc înainte ca faptele noastre sæ se poatæ
schimba, într-un fel sau altul. Dumnezeu doreøte arzætor sæ ne elibereze,
dar pânæ când nu ne vom supune Lui øi nu-I vom ceda controlul, nu poate
face nimic.

Urmætorul pas e sæ facem orice ne-ar cere Dumnezeu, indiferent de
cât de simplu sau de nesemnificativ pare în viziunea noastræ. Dacæ facem
acest lucru, iubirea eliberatoare ne va cuprinde obiceiurile, înclinafliile øi
emofliile, pentru a le transforma. Haidefli sæ vedem cum funcflioneazæ,
practic, acest principiu.

Îmi plac la nebunie biscuiflii! M-am næscut cu o dorinflæ enormæ dupæ
dulciuri. Nu aø putea niciodatæ sæ mænânc doar un singur biscuit. Dar am
devenit creøtinæ øi am învæflat sæ ascult de Dumnezeu. Într-o zi spælam
vasele øi ronflæiam biscuifli. L-am terminat pe primul øi m-am întins automat
dupæ al doilea øi apoi dupæ un al treilea. Dar Dumnezeu a pætruns în
gândurile mele. “Sally, nu trebuie sæ mænânci mai mult de doi biscuifli.
Ajunge!”

“Ce conteazæ unul în plus? Sunt chiar mici” am ræspuns eu. Apoi
m-am oprit. “Doamne, Tu eøti cel care îmi vorbeøte? Te-am rugat sæ mæ
ajufli sæ nu mænânc mai mult decât e necesar.”

“Da, Sally, sunt aici cu tine, pentru a te ajuta sæ învingi aceastæ
tendinflæ, dacæ vrei. În Mine, pofli alege sæ spui ‘nu’ altor biscuifli. Ai
mâncat deja suficienfli.”

Fiecare fibræ a fiinflei mele se împotrivea acestei idei øi totuøi, øtiam
cæ trebuie sæ iau o decizie. Mintea îmi pendula între cele douæ posibilitæfli:.



145

“Vreau un biscuit. Vreau sæ-L ascult pe Isus. Dar chiar vreau un alt biscuit!”
M-am uitat deja la al treilea biscuit pe care îl aveam în mânæ. “Dumnezeu
are dreptate. Dacæ mænânc încæ unul, o sæ mænânc apoi øi mai mulfli, iar
curând o sæ descopær cæ am mâncat jumætate de pachet.” Mi-am adus
aminte de ocaziile în care mâncasem atât de mulfli, încât îmi era teamæ cæ
Jim va gæsi pachetul gol pe jumætate øi va descoperi ce-am fæcut. Aøa cæ
mâncam øi cealaltæ jumætate de pachet, ca sæ scap de-o grijæ øi de orice
dovezi. Bineînfleles, cæ mæ simfleam teribil de vinovatæ timp de câteva ore
dupæ aceea, ca sæ nu mai spun de o dispoziflie foarte proastæ øi un stomac
absolut nefericit.

“Doamne, nu mai vreau sæ mænânc alt biscuit”, am spus eu øi l-am
pus înapoi în cutie pe cel care îl aveam deja în mânæ. Mi-am imaginat cæ
bætælia s-a sfârøit acolo, dar nici cæ am putut sæ mæ înøel mai mult.

Vocea ispititorului s-a fæcut auzitæ în mintea mea. “Erau biscuiflii tæi
preferafli. Încæ unul n-o sæ-fli facæ cine øtie ce ræu. Astæzi e rândul tæu sæ
tunzi gazonul, aøa cæ o sæ arzi caloriile în plus.”

“Nu, m-am decis sæ nu mai mænânc nici unul!”
“Dar fli-e atât de foame! Nu prea ai mâncat la micul dejun. Nu o sæ

reziøti pânæ la prânz.” Øi exact atunci stomacul meu a scos niøte sunete în
semn de acord total.

“O, nu mai vreau biscuifli! Nu, nu mai vreau nici un biscuit. Vreau sæ
ascult de Isus. Doamne, ajutæ-mæ! Simt cæ mor de foame. Øtiu cæ e ridicol,
dar chiar asta simt. Ce sæ fac?”

“De ce nu te duci sæ aspiri în sufragerie?” mi-a sugerat Domnul.
“E o idee bunæ. Covorul nu e nevoie sæ fie aspirat, dar trebuie sæ fac

ceva ca sæ-mi scot biscuitul din cap.” Am fugit la debara, am scos
aspiratorul øi am început sæ aspir cu mare zel.

Dupæ aproximativ cinci minute, Domnul m-a întrebat: “Ei, acum
mai vrei biscuifli?”

Când væ luptafli cu pofta, aøa cum m-am luptat eu, aceasta este o
întrebare pe care nu trebuie sæ v-o punefli niciodatæ, fiindcæ ræspunsul va
fi invariabil: “Bineînfleles cæ vreau un biscuit. Îmi plac la nebunie.
Întotdeauna vreau biscuifli!” Dacæ væ vefli gândi la ei, îi vefli dori øi mai
mult øi, în cele din urmæ, cedafli øi îi mâncafli, indiferent cât de departe
i-afli ascuns. Cel puflin eu aøa am fæcut!

GÂNDURI, SENTIMENTE, EMOfiII
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Dar de data aceea am simflit cæ întrebarea aceasta avea ceva special.
“Doamne, eøti Tu?” m-am întrebat. Ezitând, mi-am pus întrebarea: “Încæ
vreau acel biscuit, nu-i aøa?”

M-am surprins øi eu cu ræspunsul pe care l-am dat: “Nu!” Însuøi
gândul de a mânca un alt biscuit mi s-a pærut respingætor. “Mi-a trecut
pofta de biscuifli!” mi-am zis în gând. “Nu se poate. Sau se poate?” Trebuia
sæ øtiu sigur, aøa cæ am fæcut ceva periculos. M-am imaginat mâncând un
biscuit, un minunat øi delicios biscuit. Înainte, acest gând m-ar fi dus cu
repeziciune cætre pachetul de biscuifli, cu o forflæ aproape irezistibilæ. Spre
uimirea mea, nu am început sæ salivez. Nici mæcar nu mæ mai interesa.
“Doamne, unde au dispærut poftele mele? Ce ai fæcut? Sunt liberæ! E
uimitor! Nici mæcar nu mai vreau sæ mænânc biscuifli!” Ce bucurie!

Când îi dæm lui Dumnezeu gândurile øi sentimentele noastre, El va
aduce toate dorinflele noastre sub controlul Sæu øi va câøtiga bætælia în
locul nostru. E un Dumnezeu minunat, care de-abia aøteaptæ sæ ne elibereze
de sub dominaflia pæcatului. Nu conteazæ de câte ori am eøuat. Nu conteazæ
slæbiciunea noastræ. El e destul de puternic pentru toate nevoile noastre.

Când am înfleles cum sæ cooperæm cu El, putem începe sæ-i învæflæm
øi pe copii noøtri sæ facæ la fel. Ce ocazie minunatæ de a uni prezenfla Sa
divinæ cu eforturile noastre umane! Dumnezeu poate – øi prin El, putem
øi noi!
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Ca pærinte singur, s-ar putea sæ te simfli îndreptæflit sæ fii devastat din
punct de vedere emoflional. Mulfli ca tine mi-au spus: “Nu øtii cum e sæ fii
pærinte singur!” Poate cæ aøa øi este, dar procesul de îndepærtare a
simflæmintelor dureroase øi a tiparelor greøite de gândire e acelaøi. Situaflia
în care te gæseøti s-ar putea sæ fie teribil de nedreaptæ, dar Dumnezeu a
pus în inima ta capacitatea de a alege ce tip de viaflæ vei duce øi ce nivel de
fericire vrei sæ atingi.

Unul dintre cele mai grele lucruri de fæcut este sæ-i permifli altcuiva
– unui fost partener sau chiar propriilor copii – sæ fie fericit atunci când tu
te simfli cu totul nefericit. Noi tindem sæ consideræm cæ nefericirea noastræ
e o urmare obligatorie a faptelor altcuiva. “Dacæ el nu ar fi fæcut cutare
lucru sau dacæ ea s-ar comporta altfel, eu n-aø fi atât de trist(æ).” Dar, aøa
cum am învæflat eu în cursul acelui drum spre casæ, ceea ce fli se pare nu
reprezintæ întotdeauna realitatea. Nimeni nu-fli poate lua pacea øi fericirea,
decât dacæ îi permifli. Situaflia în care te gæseøti este, færæ îndoialæ, dificilæ
øi, deøi nu pofli schimba trecutul, pofli – prin puterea lui Hristos – sæ schimbi
prezentul.

GÂNDURI, SENTIMENTE, EMOfiII
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Capitolul 11

BUCURIILE UNEI MAME
“…a Lui sæ fie slava øi puterea în vecii vecilor! Amin.” (Apoc. 1:6)

Cartea vieflii noastre e formatæ din frânturi de timp. Pe mæsuræ ce
recitim paginile ei, foarte rar se întâmplæ sæ nu simflim fiori de regret
pentru ceea ce am fi putut face, ce ar fi trebuit sæ spunem sau pentru
faptul cæ o altæ metodæ, pe care am fi putut sæ o aplicæm, ar fi dat rezultate
mai bune. Ca mamæ, cu siguranflæ cæ nu am fæcut totul perfect. Nici pe
departe. Multe lucruri le-aø face altfel, dacæ aø mai putea. Totuøi, prin
harul lui Dumnezeu, am pufline regrete. Sub îndrumarea lui Dumnezeu,
am primit ceea ce mi-am dorit cel mai mult: o familie ordonatæ, disciplinatæ,
care sæ-L aibæ în centru pe Hristos. Cu siguranflæ, pe acest pæmânt nu
existæ o ræsplatæ mai mare.

Când ne-am mutat din Wisconsin în Montana, ne-am sacrificat cariera
øi posibilitatea unei prosperitæfli financiare. Am læsat în urmæ toate
avantajele vieflii la oraø. Dar am øtiut cæ va merita orice sacrificiu, dacæ
vom reuøi sæ facem din Dumnezeu prioritatea numærul unu. Mutarea
noastræ a fost cu adeværat un pas prin credinflæ. Prietenii noøtri credeau cæ
suntem nebuni. Familiile noastre nu ne-au înfleles. Chiar øi familia de
credincioøi ne considera fanatici. Pe atunci, nu le puteam explica exact ce
urma sæ facem – pentru cæ nici noi nu øtiam. Eu øi Jim am ales sæ-L
urmæm pe Dumnezeu øi sæ læsæm ca rezultatele sæ demonstreze dacæ aceasta
era, sau nu, voia Sa. Existau motive întemeiate, raflionale, pentru a nu
face ce am fæcut noi, dar cei care le-au dat glas nu înflelegeau cæ eram atât
de disperafli, încât eram dispuøi sæ riscæm totul, doar pentru a gæsi ceea ce
cæutam.

Într-una dintre plimbærile noastre de explorare, în Montana, am
descoperit un câmp deschis, imens. Soarele de iulie încælzea iarba. Floricele
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adæugau un plus de parfum mirosului plæcut de pin øi frumuseflii râului
glaciar. Matthew øi Andrew s-au uitat atent, dupæ care au început sæ alerge
în acest superb decor, care întruchipa libertatea perfectæ.  Ei erau înconjurafli
doar de iubirea pærinflilor lor øi de grandoarea Munflilor Stâncoøi din
depærtare. Eu øi Jim ne-am bucurat de minunæflia din fafla ochilor noøtri,
savurând modul în care bæieflii cutreierau în iarba înaltæ, în acel câmp
deschis, având întipærite pe faflæ zâmbete largi de puræ încântare. Era greu
sæ nu crezi cæ acesta era modul în care am fost fæcufli sæ træim øi cæ aøa ar
fi trebuit, de fapt, sæ træiascæ tofli oamenii. Ce încântare pentru simflurile
noastre! Ce contrast cu viafla din oraø! Aici, bæieflii noøtri erau în siguranflæ!

În aceastæ viaflæ nouæ, le puteam spune bæieflilor: “Haidefli la o
plimbare. Tata nu trebuie sæ meargæ la serviciu astæzi.” Puteam spune:
“Da, haidefli sæ facem o drumeflie pe munte øi, când ajungem în vârf, avem
timp sæ înotæm în lac.” “Da, haidefli sæ construim ceva împreunæ.” “Da,
am timp sæ væ citesc dintr-o carte.” În vechea noastræ viaflæ, exista ceva
care avea întotdeauna prioritate. În munfli, nu aveam serviciu, nu aveam
telefoane, nimic nu era mai important decât familia. Cu adeværat, copiii
noøtri ne doreau numai pe noi. Nu aveau nevoie øi nici nu-øi doreau prea
multe jucærii, dacæ ne aveau pe noi!

Jim øi cu mine eram øi noi liberi! Liberi sæ-L urmæm pe Dumnezeu,
aøa cum credeam cæ doreøte din partea noastræ. Liberi sæ ne reglæm
programul unei zile, liberi sæ-L punem pe Dumnezeu pe primul plan. Liberi
sæ fim oameni noi. Ne-am îndrægostit unul de celælalt, øi bæieflii împreunæ
cu noi, aøa cum n-am fi reuøit niciodatæ în vechiul nostru stil de viaflæ. Un
an întreg l-am tot întrebat pe Jim: “Noi chiar træim aici sau e un vis din
care mæ voi trezi în curând?”

Jim a început sæ se implice în educarea copiilor noøtri. Aceasta fusese
de mult dorinfla mea, deoarece øtiam cæ nu mæ voi putea descurca singuræ
cu ei. El a devenit prietenul lor, învæflându-i pe ei cum sæ se joace, iar pe
mine cum sæ conduc casa ca pe o afacere. Eram în al nouælea cer. La fel øi
bæieflii. Øi Jim, care probabil cæ a suportat cel mai greu tranziflia, era la fel
de încântat, devenind conducætorul familiei noastre nu numai în activitæflile
gospodæreøti, dar øi în domeniul spiritual. El ne-a condus dându-ne lecflii
practice øi spirituale. Îl admir foarte mult pentru acest lucru, pentru cæ
obiceiurile pe care le-a format bæieflilor noøtri nu au dispærut niciodatæ.

BUCURIILE UNEI MAME
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Astæzi, bæieflii noøtri sunt cæsætorifli øi îi vedem organizând altarele familiale
în cæminele lor – conducând øi încurajând discufliile aøa cum face Jim.
Ceea ce le-a arætat el în casa noastræ, ei au reprodus în casele lor, fiecare
în funcflie de personalitatea øi de creativitatea de care dispune.

Un asemenea rezultat nu apare la voia întâmplærii. E urmarea fireascæ
a unei viefli øi a unor influenfle alese de pærinfli. Øi nici nu a trebuit sæ
aøteptæm pânæ la maturizarea lor pentru a vedea cum seminflele puse de
noi prind rædæcini în inimile lor. La câfliva ani dupæ ce ne-am mutat în
munfli, bæieflii se jucau afaræ, într-o searæ de toamnæ, stând pe barele
transversale de lemn, de la improvizata lor salæ de gimnasticæ. În bucuria
lor inocentæ, au început sæ cânte cât puteau ei de tare imnuri creøtine øi
colinde de Cræciun. Apoi au cântat cu mare emoflie melodia “Da, øtiu,
Isus mæ iubeøte”, dar nu au cântat-o doar pentru cæ le era cunoscutæ, ci
pentru cæ au ajuns sæ øtie din experienflæ cæ Isus într-adevær îi iubea. Eu øi
Jim am izbucnit în lacrimi. Ceea ce încercam sæ facem dædea rezultate.
Dædea într-adevær rezultate. Elementul-cheie era dispoziflia de a-L læsa pe
Dumnezeu sæ ne îndrume paøii. Toate alegerile noastre din trecut – unele
dintre ele alegeri foarte grele, cerând din partea noastræ multæ lepædare de
sine – ne aduseseræ în acel loc dintre munfli øi ne-au fæcut sæ ne dæm seama
cæ, pentru a avea pace în inimi øi o legæturæ strânsæ cu inimile copiilor
noøtri, nimic nu era prea scump.

Faptul de a face øcoalæ cu bæieflii, acasæ, a fost o adeværatæ provocare
pentru mine. Totuøi, sub conducerea lui Dumnezeu, nu numai cæ am reuøit
sæ parcurgem cu bine materiile, dar bæieflii au øi excelat. Øcoala acasæ a
presupus efort de voinflæ din partea tuturor membrilor familiei, dar când
bæieflii au împlinit zece øi respectiv doisprezece ani, toatæ strædania noastræ
a început sæ dea rezultate remarcabile. Ei nu numai cæ-L cunoøteau pe
Dumnezeu, dar au gæsit în El un Prieten în caz de nevoie. Au învæflat sæ
recunoascæ vocea lui Dumnezeu vorbind inimii øi minflii lor. Îøi puteau da
seama care sunt ispitele øi descopereau în Cuvântul lui Dumnezeu
modalitæfli practice de a se preda øi a coopera cu El. Faptul cæ ei puteau
face aceste lucruri m-a ajutat sæ-mi dau seama cæ, în Isus, puteam sæ reuøesc
chiar øi în domenii grele pentru mine, lucru care mæ bucura.
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Odatæ stabilitæ rutina orelor de curs, inimile bæieflilor fiind dispuse,
voinfla lor angajatæ øi obiceiurile de învæflare formate, øcoala acasæ a devenit
o experienflæ frumoasæ øi de dorit. În loc sæ avem probleme cu
încæpæflânarea, încercærile øi conceperea de noi strategii, depuneam un
efort comun în lupta cu greøelile. Toate acestea au avut ca rezultat
asimilarea cunoøtinflelor, note excelente øi eliberare de sub guvernarea
eului.

Bæieflii erau testafli regulat de cætre un reprezentant al øcolii, iar acest
lucru confirma cæ reuøisem sæ punem împreunæ bazele educafliei mai bine
decât crezusem eu. Totuøi, ceream excelenflæ din partea bæieflilor, dorind
ca, în Isus, sæ atingæ cotele maxime ale potenflialului lor. La terminarea
øcolii, øi-au luat toate examenele øi, spre bucuria mea, s-au aflat printre
cei mai buni elevi din întreaga flaræ. Acesta nu este numai meritul meu, ci
øi al lui Dumnezeu.

La paisprezece øi, respectiv, øaisprezece ani, bæieflii mei lucrau în
construcflii øi la scurt timp dupæ aceea, au început sæ lucreze cu normæ
întreagæ în acest domeniu. Când Matthew a împlinit optsprezece ani, iar
Andrew øaisprezece, amândoi au început colaborarea cu Coldwell Banker
ca agenfli imobiliari independenfli. S-au dezvoltat øi au devenit foarte
pricepufli în acest domeniu, fiind respectafli pentru cinstea øi corectitudinea
cu care fac afaceri. Într-o zi, strædania øi spiritul lor de economie a dat
rezultate, reuøind sæ-øi achiziflioneze prima lor maøinæ færæ sæ facæ vreun
împrumut.

Bæieflii mei sunt astæzi bærbafli în toatæ firea – pricepufli în construcflii
øi afaceri imobiliare. Când mæ uit acum la ei, îmi aduc aminte de primele
lecflii care s-au dovedit a fi o binecuvântare, lecflii care le-au dezvoltat
capacitatea de a munci, de a duce responsabilitæfli pânæ la capæt øi de a
gæsi plæcere în lucrul bine fæcut. Multe dintre aceste lecflii le-au primit în
timp ce îøi fæceau partea din treburile gospodæreøti. Au învæflat sæ întreflinæ
casa la fel de bine ca øi mine, iar tatæl lor i-a învæflat multe lucruri practice øi
activitæfli de exterior, pânæ când au ajuns sæ rivalizeze cu el în calitate øi vitezæ.

Ei ne ajutau atât de mult, pentru ca eu sæ am mai mult timp liber.
Pentru o mamæ, e o bucurie deosebitæ aceea de a avea timp sæ se joace cu
copiii ei. Din pæcate, multe mame sunt sclave în casele lor, iar copiii sunt
ignorafli din lipsæ de timp. Îmi plæcea foarte mult sæ mæ joc cu bæieflii. Pur

BUCURIILE UNEI MAME
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øi simplu nu am crezut cæ aøa ceva era cu putinflæ, pânæ când nu m-am
convins ce bine îmi prindea øi mie!  Øi mamele au o nevoie disperatæ de
joacæ. Ne trebuie timp sæ ne destindem, sæ ne bucuræm de viaflæ øi sæ fim
copii noi însene.

Investind în lecflia lepædærii de sine øi investind timp øi energie în
copii, am fost martori cum anii adolescenflei s-au scurs færæ atitudini de
ræzvrætire øi lipsæ de cooperare, care sunt atât de des întâlnite în aceastæ
perioadæ din viafla copiilor. Adolescenflii nu se ræzvrætesc doar pentru cæ
sunt biologic programafli sæ facæ acest lucru. Anii adolescenflei nu sunt
ceva ce trebuie pur øi simplu îndurat. Deøi fiecare copil trebuie sæ treacæ
prin tranziflia grea spre maturitate, mulfli dintre ei ar putea trece færæ
conflicte majore, dacæ pærinflii ar fi niøte sfætuitori înflelepfli, crescându-øi
copiii aøa cum doreøte Dumnezeu, nu cum doresc ei înøiøi. Dacæ sunt
sinceræ øi cinstitæ, dacæ nu încerc sæ domin, dacæ am învæflat ce înseamnæ
autocontrolul – øi dacæ îi învæfl pe copii aceste lecflii pe care eu le-am
învæflat de la Dumnezeu – El poate sæ le dea autocontrol prin puterea
Duhului Sfânt. Adolescenfla nu trebuie sæ fie o experienflæ grea, deoarece
mult prea mulfli pærinfli øi adolescenfli suferæ din aceastæ cauzæ.

Una dintre modalitæflile prin care am supraviefluit, atunci când eram
foarte strâmtorafli cu banii, a fost cultivarea unei grædini øi a unei sere, în
care încercam sæ cultivæm cât mai multæ hranæ posibilæ. Desigur, aceste
plante aveau nevoia lor de cælduræ, apæ øi îngræøæminte, fapt care a fæcut
ca doar un efort comun al întregii familii sæ poatæ face posibilæ bucuria
recoltei. Copiii noøtri au învæflat ce înseamnæ responsabilitatea într-un
mediu în care fiecare avea porflia sa de sarcini, fiind pe deplin conøtienfli
cæ devotamentul fiecæruia avea un impact direct asupra mesei noastre.

Fructe nu puteam cultiva singuri, aøa cæ obiønuiam sæ cumpæræm
en-gros, fiind obligafli sæ conservæm sute de kilograme în fiecare an. Eu øi
bæieflii munceam din greu øi nu îngæduiam ca aceste îndeletniciri sæ ne
ocupe mai mult timp decât trebuia. Rapiditatea øi eficienfla erau obiectivele
noastre øi, cu fiecare an ce trecea, fæceam tot mai multe progrese. Dar cea
mai mare bucurie era atunci când øi Jim ne ajuta sæ facem compoturi øi
dulcefluri. Întotdeauna era mai multæ veselie decât de obicei! Într-un an,
ne-a ajutat sæ facem gem de cireøe øi ne-am luat la întrecere. O, ce ne-am
mai distrat! Andrew le spæla, Jim le scotea sâmburii, iar Matthew fæcea
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curse între mine øi Jim, alimentându-l pe Jim cu cireøe, iar mie
aducându-mi-le pregætite pentru a le procesa. Jim a impus un ritm foarte
alert, iar noi restul ne chinuiam sæ flinem pasul. Râdeam, munceam rapid
øi ne frecam unii de alflii în micufla noastræ bucætærie. De-abia fæceam faflæ
cu oala în care le preparam. Dar cea mai mare bucurie a fost øirul lung de
borcane pline cu gem de cireøe, aliniate pe bufetul din bucætærie. Bineînfleles
cæ peste tot era numai zeamæ de cireøe, însæ ce amintire plæcutæ e acea
ocazie pentru noi tofli! Am reuøit sæ terminæm în timp record, ceea ce ne-a
permis sæ ieøim în curte øi sæ ne jucæm baschet. Ce bucurie sæ pofli face un
echilibru între muncæ øi joacæ!

Când scriu aceste rânduri, a trecut mai mult de un an de când i-am
privit pe Matthew øi pe frumoasa lui mireasæ, Angela, venind dinspre
altar ca sofl øi soflie. Am izbucnit în lacrimi. Prezenfla lui Dumnezeu a fost
în mod vizibil acolo. Serviciul divin de cununie a fost impresionant øi
elegant. Mulfli invitafli au spus cæ a fost cea mai spiritualæ nuntæ la care au
participat vreodatæ. Toatæ lumea a sesizat atmosfera plæcutæ. Au participat
patru pastori – doi pastori tineri øi doi pensionari. Cu toflii au spus cæ a
fost cea mai spiritualæ øi înælflætoare nuntæ la care au luat parte vreodatæ.
Au simflit cu adeværat prezenfla lui Dumnezeu. Singura observaflie pe care
am primit-o a fost faptul cæ nu am asigurat batiste pentru toatæ lumea –
mai ales în timp ce Matthew i-a cântat un cântec de dragoste Angelei,
“Voi fi lângæ tine”. A fost impresionant øi deosebit de frumos.

Matthew øi Angela sunt deosebifli øi se potrivesc foarte bine.
Amintirile cele mai vii pe care le am de la acel eveniment sunt ochii
jucæuøi ai Angelei, privirile ei de o admiraflie profundæ pentru Matthew øi
cântecul de dragoste cântat de el, în semn cæ se dedicæ miresei lui. Dupæ
un an øi jumætate, aceste douæ lucruri încæ sunt prezente în cæminul lor.
Dându-i drumul fiului meu în viafla de om cæsætorit, am intrat într-o nouæ
fazæ a vieflii mele de mamæ. În relaflia lui Matthew cu Angela am væzut un
grad de compatibilitate cum nu mai væzusem niciodatæ. Îøi cunoøteau
punctele tari øi punctele slabe atât de bine, încât se potriveau chiar øi în
punctele slabe. Încetul cu încetul, øi din ce în ce mai profund, s-au
îndrægostit unul de altul. Deøi prin încercæri øi greutæfli, ei au descoperit cæ
sunt øi mai unifli. În moduri minunate, Dumnezeu a demonstrat cæ e de
acord cu aceastæ unire. Perioada lor de prietenie a fost atât de drægælaøæ øi
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puræ, încât era o plæcere sæ-i priveøti. Le spuneam cu afecfliune “pisoiaøii”,
pentru joaca øi zbenguiala lor vioaie.

Dar nu numai Matthew s-a cæsætorit anul trecut. Øi Andrew øi Sarah
au avut o relaflie la fel de specialæ, iar Dumnezeu le-a întins mâna Sa în
multe feluri, dându-øi acordul pentru unirea lor, pas cu pas øi an dupæ an.
Locuind la patru mii de kilometri distanflæ, ei se despærfleau tot mai greu
de fiecare datæ. Lui Matthew øi Angelei le spuneam “pisoiaøii”, iar lui
Andrew øi lui Sarah “cæfleluøii”. Erau atât de simpatici øi tandri în jocul
lor! Ambele nunfli sunt douæ lucruri dragi sufletului meu, însæ aø vrea sæ
mæ concentrez momentan asupra unui vis – visul lui Sarah. Încæ de când
era micæ, ea a visat sæ aibæ o nuntæ în aer liber, toamna. Aøa cæ ea øi
Andrew au plænuit o nuntæ superbæ, în aer liber, în munflii din Carolina de
Nord.

Poalele Muntelui Grandfather constituiau un decor perfect, dar visul
lui Sarah cu frunze foønitoare, soare strælucitor øi soare indian era în pericol
de a se spulbera. Am ajuns la locul stabilit miercurea, pe ploaie, care dura
deja de o sæptæmânæ. Din aceastæ cauzæ ne-a fost foarte greu sæ ridicæm
imensul cort, unde urma sæ aibæ loc masa. Totuøi, vineri s-a înseninat øi
speranflele au început sæ încolfleascæ, în ideea cæ imensul câmp umed se va
usca. Duminicæ, din nou, vremea refuza sæ coopereze. A plouat în averse,
nori joøi acoperind muntele, iar buletinele de øtiri prevedeau optzeci la
sutæ øanse de ploaie. Noi øtiam cæ Dumnezeu putea sæ schimbe vremea,
dacæ ar fi vrut, øi nu væ pot descrie cât de fierbinte ne-am rugat sæ intervinæ.
Nunta e o ocazie unicæ în viaflæ øi fiecare fatæ ar trebui sæ poatæ sæ-øi
împlineascæ visul în ziua nunflii.

Pe mæsuræ de ora începerii ceremoniei se apropia, iar vremea nu
dædea semne de îmbunætæflire, Andrew a trebuit sæ ia o decizie teribil de
grea – sæ înceapæ ceremonia afaræ, cu riscul de a fi întreruptæ de ploaie,
sau sæ mute totul înæuntru, în imensul cort. Luarea deciziei a fost amânatæ
cât s-a putut de mult, dar acum, cu mai puflin de douæ ore înaintea nunflii,
ea trebuia luatæ. Øi de parcæ nu era øi aøa destul, am aflat cu toflii cæ tatæl
lui Sarah nu va putea cânta, aøa cum sperase ea. Ken fæcuse exerciflii, însæ
emofliile erau prea puternice. Trebuia înlocuit un altcineva. “Biata Sarah”,
m-am gândit eu, “Doamne, te rog, împlineøte dorinfla inimii acestei fete,
care a ajuns sæ Te iubeascæ.” Øtiind de visul ei, Andrew s-a uitat pentru
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ultima oaræ la cerul înnourat, s-a rugat øi apoi a spus: “Dumnezeu poate;
El poate face totul. Ne vom încrede în Dumnezeu.”

Jim a særit în sus de bucurie la auzul deciziei lui Andrew øi a dat
comanda: “Aøezafli scaunele afaræ.”

Eu l-am auzit øi m-am alæturat øi eu mulflimii de oameni care doreau
ca totul sæ fie bine. Fiecare dintre noi øtiam la ce risc ne expuneam. Unii
øi-au exprimat bucuria øi încrederea cæ Dumnezeu le va oferi acestor tineri
o zi deosebitæ, în timp ce alflii considerau cæ e nebunie curatæ. Ceafla cobora
din ce în ce mai mult, fæcând ca scaunele sæ se ude, dar prietena noastræ
dragæ, Jo Lynn, se asigura cæ totul e în ordine øi la locul lui, ignorând
ploaia øi privind doar cu ochii credinflei. Ce încurajare a fost pentru noi!

În tot acest timp, Sarah øi Angela veneau cu maøina spre locul unde
avea sæ fie ceremonia, observând cum parbrizul se umezeøte din cauza
ceflii. Sarah se tot întreba: “Oare ce a decis Andrew? Afaræ sau înæuntru?”
Læsase totul pe seama lui, având încredere în discernæmântul lui. Afaræ
era visul ei, dar totul în jur îi spunea sæ nu-øi facæ prea multe speranfle øi sæ
renunfle la ceea ce-øi dorea atât de mult.

Angela îøi dædea seama cât de nefericitæ pærea întreaga situaflie øi nu
putea sæ ofere prea multe încurajæri cu privire la dispariflia pericolului de
ploaie. “Nu øtiu Sarah”, era singurul ræspuns pe care putea sæ-l dea, “dar
o sæ vedem în curând cu ochii noøtri”. Când au ajuns pe vârful ultimului
deal, un mic flipæt de încântare a spart tæcerea celor douæ: “A aranjat totul
afaræ! A aranjat afaræ!”

Între timp, Ken mi-a spus cæ se decisese totuøi sæ cânte. Vorbise cu
un alt solist sæ-l acompanieze. “O, Ken, o sæ o faci atât de fericitæ pe fiica
ta! Înseamnæ foarte mult pentru ea. Dumnezeu va fi cu tine. În El, pofli
cânta færæ sæ greøeøti! E un adeværat privilegiu. O sæ mæ rog pentru tine.
Adu-fli doar aminte, Dumnezeu te poate ajuta, Ken.”

Andrew m-a condus la locul meu øi mi-a dat un særut-surprizæ pe
obraz, pentru ultima datæ ca burlac. Pentru mine, era un vis devenit realitate.
Nu mæ aøteptasem. O, cât mi-aø dori sæ am o fotografie cu acel særut!
Apoi a început serviciul divin de cununie, iar Jim le-a spus: “Andrew øi
Sarah, privifli în sus la primul vostru cadou de nuntæ. Dumnezeu v-a oferit
soarele drep cadou, cu ocazia nunflii voastre. El poate face orice. Nu e
minunat?”
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Minunea minunilor, vârful muntelui nu mai era învæluit în ceaflæ.
Deasupra noastræ era un cerc de nori albi øi subfliri, înconjurafli de nori
negri øi ameninflætori, care erau flinufli de îngeri nevæzufli. Tunete se
rostogoleau în depærtare øi nu am putut sæ nu mæ gândesc la faptul cæ era
Satana, furios cæ Dumnezeu i-a spus: “Pânæ aici, Satana. Nici un pas mai
aproape!”  Neobiønuitul gol în stratul gros de nori negri a ræmas pe cer
atâta vreme cât a durat nunta, ceva peste o oræ! A fost cel mai minunat dar
de la Dumnezeu pentru aceøti doi tineri, de ziua nunflii lor! El le-a onorat
nunta cu prezenfla Sa, aøa cum a onorat nunta din Cana øi a împlinit nevoile
celor de acolo. Dar Dumnezeu mai avea øi alte surprize pentru Sarah. El
l-a ajutat pe Ken sæ cânte. A reuøit sæ cânte frumos øi sæ fie stæpân pe sine
– oferindu-øi darul de iubire într-un cântec pentru fiica lui.

Minunea cu vremea a fost subiect de discuflie pentru restul zilei.
Fiecare dorinflæ øi fiecare vis al lui Sarah s-au împlinit în acea zi – o nuntæ
în aer liber, soare, munte, culori de toamnæ øi tatæl ei cântând. Cât de
frumos e sæ-fli vezi împlinite visurile alæturi de Dumnezeu! La masæ, un
bærbat a venit øi i-a spus lui Jim cæ ne crezuse de-a dreptul inconøtienfli sæ
organizæm o nuntæ în aer liber pe timp de ceaflæ, cu o prognozæ atât de
nefavorabilæ. “Dar”, a continuat el, “dupæ ce s-a întâmplat azi, cred în
Dumnezeul lui Andrew.” Altcineva i-a spus lui Sarah: “Vremea a fost o
adeværatæ minune. Te rog sæ mæ aminteøti øi pe mine în rugæciunile tale,
fiindcæ se pare cæ ai o linie directæ cu Cerul.” Se pare cæ nu înflelesese
faptul cæ oricine poate cere binecuvântæri de la Dumnezeu – doar cæ nu
oricine îndræzneøte sæ cearæ.

Alflii au spus cæ minunea de la aceastæ nuntæ a fost ca ruperea în
douæ a mærii, înaintea poporului Israel. Israeliflii au trebuit sæ pæøeascæ în
mare înainte ca aceasta sæ se despartæ în douæ. Faptul cæ Dumnezeu a
flinut la distanflæ furtuna a fost modul Sæu de a onora aceastæ nuntæ. Fiecare
dintre noi trecem prin furtuni zi de zi. Trebuie sæ vedem minunile lui
Dumnezeu în timp ce Îl rugæm sæ ne aducæ soarele. Toate lecfliile învæflate
în copilærie øi-au atins scopul în acea zi, în care Andrew s-a decis sæ
pæøeascæ prin credinflæ, nu “prin vedere”. Noi, tofli pærinflii, avem
binecuvântatul privilegiu øi înalta chemare de a le oferi drept moøtenire
generafliilor viitoare cunoaøterea unui Dumnezeu personal, în care sæ putem
avea încredere.
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Nu pot spune foarte multe lucruri despre cum e sæ fii tatæ øi, deøi îl
respect foarte mult pe Jim øi ceea ce a fæcut el, øtiu cæ luptele lui au fost
diferite de luptele mele de mamæ. Vedefli voi, a fi mamæ înseamnæ a te da
pe tine însæfli. Acest lucru începe chiar din momentul în care embrionul
format începe sæ ia viaflæ din viafla ta, lucru care nu înceteazæ niciodatæ pe
parcursul anilor. Înseamnæ sæ ai grijæ de copil øi sæ-l iubeøti atunci când
eøti prea obositæ pentru a-fli pæsa de tine. Înseamnæ a face pentru copilul
tæu ceea ce nu ai face niciodatæ pentru tine. A fi mamæ presupune o
activitate neobositæ, grijæ neîntreruptæ, probleme interminabile øi provocæri
dincolo de capacitatea sau înzestrarea umanæ. Cel mai dureros lucru, ca
mamæ, e sæ-fli vezi cele mai grave defecte reflectate în copilul tæu. A fi
mamæ e cea mai grea muncæ pe care o poate face cineva – øi, ca urmare,
cea mai importantæ.

A fi mamæ înseamnæ primul zâmbet al bebeluøului, primii lui paøi øi
primele reuøite. E bucuria micilor îmbræfliøæri, a gurii murdare de mâncare
øi a darurilor preflioase din flori de pæpædie. E emoflia øi aventura explorærii
împreunæ, satisfacflia învæflærii a noi deprinderi, interesul manifestat de o
minte în dezvoltare øi fiorul primelor tresæriri de spiritualitate în sufletul
unui copil. A fi mamæ înseamnæ a privi cum un copil se transformæ într-un
bærbat sau într-o femeie; e bucuria de a privi cum gândirea se maturizeazæ.
A fi mamæ înseamnæ a-fli privi “copilaøul” mergând spre altarul cæsætoriei;
înseamnæ a privi cum se naøte o nouæ generaflie. A fi mamæ înseamnæ
multe lucruri dificile øi neplæcute, øi totuøi a fi mamæ e tot ce poate fi mai
bun, mai blând, mai iubitor øi mai nobil în aceastæ lume. Øi în sfârøit, a fi
mamæ înseamnæ a-L auzi pe Hristos spunând: “Bine, rob bun øi credincios”,
øi a vedea cum Dumnezeu pune coroana vieflii pe capul copiilor tæi.

Într-adevær, a fi mamæ presupune o credinflæ activæ øi o dependenflæ
de Dumnezeu, care doreøte sæ facæ minuni pentru tine øi pentru copilul
tæu, un Dumnezeu care doreøte, mai mult decât orice, sæ-fli ridice poverile
øi sæ te ajute în eforturile pe care le faci cu cei mici.

Singura întrebare ræmâne: “Îl vei læsa pe Dumnezeu sæ dea la o parte
norii, pentru tine, øi vei træi în aøa fel, încât sæ-i învefli pe copiii tæi sæ
umble alæturi de El?”
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Alte cærfli
la editura Zappy’s:

- 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

- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu? - Martin Kobialka - Cartea a apærut ca
rezultat al întâlnirii autorului cu primul ministru britanic Tony Blair – care este un promotor al globalizærii
– øi a corespondenflei cu acesta. Autorul îøi propune sæ ræspundæ la întrebæri cu privire la viitorul noii
ordini mondiale, prezintæ tendinflele actuale øi actorii principali ai acestei miøcæri, dar prezintæ øi planul
lui Dumnezeu cu lumea noastræ, pe baza profefliei biblice.

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

- Salvare din univers? - Martin Kobialka - Este universul locuit? Ne viziteazæ locuitorii altor
planete prin intermediul aøa-ziselor OZN-uri? Mai existæ o speranflæ realæ pentru omenire? Astæzi ne-a
invadat o catastrofæ spiritualæ. O inundaflie de otrævuri este indusæ în sufletele copiilor noøtri prin intermediul
valurilor New Age. Un potop ezoteric inundæ lumea. Acest pericol, øi alte întrebæri actuale sunt strâns
legate de lumea de dincolo. Aceastæ carte dæ ræspuns la aceste fræmântæ cu ajutorul Bibliei, care oferæ
speranflæ realæ øi care dæ vieflii noastre un sens nou.
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- Îmbræcæminte øi podoabe - S. Bacchiocchi -  Cartea este dedicatæ tuturor celor care aleg sæ
urmeze simplitatea stilului de viaflæ a lui Isus Hristos, chiar în îmbræcæmintea øi înfæfliøarea lor.

- Ultimul tren - Morris Venden - Ultimul tren oferæ puncte de vedere noi, revelatoare (unele chiar
øocante) asupra problemelor cu care urmeazæ sæ ne confruntæm în zilele care vor veni. Ceea ce vefli citi
în aceastæ carte va influenfla viafla dumneavoastræ pentru totdeauna.

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

- A patra uimire - Alberta Mazat - Cartea “A patra uimire” vine sæ demitizeze concepflia cæ iubirea
fizicæ, definitæ de Creator prin sexualitate, trebuie privitæ cu coada ochiului øi aøezatæ în plan secund øi
îndepærtat, de care sæ ne fie ruøine. Relaflia dintre viafla spiritualæ øi viafla sexualæ din cuplu a fost foarte
puflin exploratæ, socotindu-se incompatibile de cætre mulfli partizani ai înaltei moralitæfli.  Meritul acestei
cærfli este acela de a oferi o educaflie sexualæ în cel mai înalt cadru creøtin, surprinzând frumuseflea
dragostei fizice din echilibrul vieflii spirituale. Orice exces de-o parte øi de alta le afecteazæ pe amândouæ.

Pentru comenzi øi informaflii:
Editura Zappy’s

Tel. 0244 - 334 775      e-mail: zappys@gmail.com
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