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care ne-au transmis povestea 
vieţii lor transformate.



„Ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele 
celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce 
sunt chemaţi după planul Său... În toate aceste lucruri noi 
suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 
Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici 
îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, 
nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă 
făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui 
Dumnezeu, care este în Isus Cristos, Domnul nostru.“

—	Romani	8:28,	37-39
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F iecare	dintre	noi	are	o	poveste	de	spus	–	povestea	unor	întâmplări,	
mici	sau	mari,	care	ne-a	schimbat	cursul	vieţii	şi	care	ar	trebui	
transmisă	 din	 generaţie	 în	 generaţie	 la	 toţi	 cei	 dispuşi	 să	 o	

asculte.	 Unele	 poveşti	 de	 viaţă	 pot	 fi	 dramatice,	 asemeni	 suişurilor	
şi	coborâşurilor	dintr-un	grafic.	Altele	pot	părea	ca	nişte	linii	relativ	
drepte,	 fără	 prea	 multe	 denivelări.	 Însă	 numai	 Dumnezeul	 nostru	
iubitor	 cunoaşte	finalul	 poveştilor	noastre	 şi	modul	 în	 care	 acestea	
îi	 vor	 influenţa	 pe	 cei	 care	 ne	 însoţesc	 pe	 acelaşi	 drum.	 Întrebarea	
este:	Îţi	vei	asuma	riscul	de	a-ţi	spune	povestea?	Vei	împărtăşi	oare	
întâmplări	 din	 viaţa	 ta	 sau	 îţi	 vei	 mărturisi	 zbuciumul	 inimii	 tale,	
astfel	încât	alţii	să	poată	vedea	cum	ar	fi	să	meargă	o	milă	în	pantofii	
tăi?	Şi-apoi,	văzând	trăirea	ta,	să	poată	dobândi	curajul	şi	puterea	de	
a	merge	o	milă	în	pantofii	lor?

Viața în pantofii mei	este	moştenirea	pe	care	o	las	eu	în	urmă.	Este	
povestea	unor	începuturi	umile,	a	unor	evenimente	traumatizante,	a	
unor	schimbări	care	au	zguduit	 lumea,	a	unor	secrete	bine	păstrate	
zeci	de	ani,	a	durerii	şi	bucuriei,	a	trădării	şi	iubirii,	a	pasiunii	şi	ţelului	
propus.	O	poveste	despre	anumite	momente	în	care	Dumnezeu	mi-a	
salvat	la	propriu	viaţa,	iar	eu	m-am	întrebat:	De ce? Cu ce scop? Ce are 
Dumnezeu în vedere pentru mine? Oare viaţa mea chiar contează?

Prieten	drag,	te-ai	confruntat	şi	tu	cu	acelaşi	fel	de	întrebări?	Dacă	

Introducere

Care e povestea ta?

După decenii de tăcere, am aflat în cele din urmă cine sunt.

d
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viaţa	ta	contează?	Dacă	tu	contezi?	Îţi	pui	oare	vreo	întrebare	legată	
de	rolul	pe	care	îl	ai	în	familia	ta,	în	zona	unde	locuieşti,	în	ţara	ta,	în	
lume?	Te	întrebi	şi	tu	dacă	eşti	în	stare	să	faci	ceva	care	să	aibă	sens,	
presupunând	că	ai	încerca	să	faci	ceva?	Te	lupţi	cu	neliniştea	cauzată	
de	circumstanţele	în	care	trăieşti	zilnic?	Eşti	descurajat	de	limitările	
tale?	De	anumite	evenimente	din	trecutul	tău	care	te	trag	în	jos?

Viața în pantofii mei	este	povestea	vieţii	mele	...	şi	mai	mult	de-atât.	
Mă	 rog	 să	 poţi	 găsi	 speranţă	 în	 problemele	 şi	 întrebările	 tale...	 şi	
inspiraţie	ca	să	poţi	să	începi	sau	să	continui	să-ţi	împlineşti	visurile.	
Căci	cum	ai	putea	să	afli	ce	poţi	realiza	dacă	nici	măcar	nu	încerci?

Prin	 harul	 lui	 Dumnezeu,	 eu	 am	 descoperit,	 fiindcă	 am	 trecut	
pe-acolo.	Şi	continui	să	umblu	zi	de	zi	în	aceşti	pantofi	ai	mei.	Viaţa	
este	uneori	grea	şi	ajung	să	mă	împotmolesc	în	noroi.	În	alte	momente,	
pot	fi	„surprinsă	de	bucurie“,	aşa	cum	i	s-a	întâmplat	prestigiosului	
autor	C.	S.	Lewis,	descoperind	că	picioarele	mele	abia	dacă	mai	ating	
pământul.

Viața în pantofii mei	 este	 o	 poveste	 despre	 vremurile	 în	 care	
Dumnezeu	 mi-a	 deschis	 uşi	 care	 mi	 se	 păreau	 imposibil	 de	 urnit.	
Despre	momentele	 în	care	am	fost	rănită,	am	trecut	prin	dureri	de	
nedescris	şi	nu	am	putut	face	altceva	decât	să	Îl	strig	pe	Dumnezeu,	
apelând	la	harul	şi	mila	Lui.	Este	o	poveste	despre	momentele	în	care	
Dumnezeu	 m-a	 întâlnit	 în	 ceasul	 celei	 mai	 adânci	 nevoi...	 şi	 mi-a	
arătat	calea	spre	împlinirea	celor	mai	măreţe	visuri	ale	mele	şi	dincolo	
de	ele.

Acelaşi	lucru	îl	poate	face	şi	pentru	tine.	Harul	şi	vindecarea	Lui	
te	aşteaptă...

—	Elisabeth	Mittelstädt
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La	o	cafea	pe	care	am	băut-o	 în	compania	câtorva	doamne,	
în	 1985,	 am	 împărtăşit	 una	 dintre	 poveştile	 mele	 (inclusă	
acum	în	această	carte).	Una	dintre	aceste	prietene	dragi	mi-a	

zâmbit	şi	mi-a	înmânat	un	jurnal	gol.
—	Elisabeth,	mi-a	spus	ea,	trebuie	să	scrii.
Spre	 marea	 mea	 surpriză,	 a	 luat	 fiinţă	 revista	 Lydia,	 iar	 eu	 am	

început	să	scriu	editorialul	revistei.	Însă	celelalte	pagini	le-am	lăsat	(şi	
continui	să	fac	asta)	în	grija	unor	femei	din	toate	categoriile	sociale,	
unde	ele	să	relateze	povestea	vieţii	lor	transformate.

În	 ultimii	 câţiva	 ani,	 Dumnezeu	 mi-a	 dat	 imboldul	 de	 a	 scrie	
scurte	note	referitoare	la	povestea	vieţii	mele,	în	ideea	că	poate,	într-o	
zi,	 cine	 ştie,	 Dumnezeu	 mă	 va	 călăuzi	 să	 o	 împărtăşesc	 sub	 forma	
unei	cărţi.

Apoi	 l-am	 întâlnit	 pe	 Ralf	 Markmeier,	 editor	 la	 filiala	 din	
Germania	a	Editurii	Random	House,	care	mi-a	spus:

—	 A	 venit	 vremea	 să	 îţi	 împărtăşeşti	 povestea,	 iar	 noi	 o	 vom	
publica!

Nu	 aş	 fi	 reuşit	 să	 duc	 la	 bun	 sfârşit	 acest	 proiect	 fără	 ajutorul	
prietenei	 mele	 dragi,	 Ramona	Tucker,	 redactor	 şi	 editor	 de	 marcă.	
Drumurile	noastre	s-au	intersectat	datorită	unei	intervenţii	divine	pe	
vremea	când	ea	era	redactor	la	revista	Today’s Christian Woman	şi	când	

Multumirid ,
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m-a	invitat	să	mă	ocup	de	articolele	de	pe	ultima	pagină.	Astăzi	ea	
este	directoarea	editurii	Oak	Tara	(www.oaktara.com).	Intervenţiile	
ei	 pline	 de	 sensibilitate	 asupra	 textului	 cărţii	 Viața în pantofii mei	
m-au	umplut	de	uimire;	ea	a	reuşit	să	exprime	anumite	lucruri	exact	
aşa	cum	aş	fi	dorit	să	le	spun	eu	însămi.

Mulţumiri	 speciale	 lui	 Robin	 Jones	 Gunn	 şi	 Paula	 Gamble:	
apreciez	 atât	 de	 mult	 nenumăratele	 voastre	 întrebări	 şi	 sugestiile	
voastre	minunate	şi	pline	de	creativitate.

Pentru	dragostea	lor	sinceră	faţă	de	mine	le	mulţumesc	surorilor	
mele,	Maria,	Erika,	Valeri,	Rosi,	Edith	şi	Marta	(care	s-a	dus	deja	în	
ceruri).

Îi	 mulţumesc	 soţului	 meu,	 Ditmar:	 călătoria	 noastră	 împreună	
de	 peste	 patruzeci	 de	 ani	 prin	 Vancouver,	 Los	 Angeles,	 Chicago,	
Frankfurt,	Berghausen	a	fost	cu	adevărat	o	aventură.	Această	carte	nu	
ar	fi	apărut	niciodată	fără	ajutorul	tău.	Te	iubesc	din	toată	inima.
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Toamna anului 1963

Ceaţa	răcoroasă	a	serii	îmi	umezise	obrajii	când	Tamas,	călăuza	
mea	spre	libertate,	m-a	dus	în	apropierea	pantelor	împădurite	
ale	 Alpilor	 austrieci.	 La	 noi,	 în	 nord-estul	 Iugoslaviei,	 nu	

erau	 munţi	 ca	 aceştia	 şi	 eu	 mă	 simţeam	 ca	 un	 pitic	 în	 umbra	 lor.	
Munţii	se	înălţau	înaintea	noastră	ca	nişte	uriaşi	care	păzeau	un	castel	
străvechi.

—	Acolo	 trebuie	să	ajungem,	mi-a	spus	Tamas	arătându-mi	un	
pisc	golaş.	De	îndată	ce	vom	trece	de	muntele	acela,	vei	fi	liberă!

Nu-mi	venea	să	cred	că	eram	atât	de	aproape.	Inima	îmi	bătea	cu	
putere	 în	piept,	 în	parte	de	frică,	 în	parte	de	extaz.	Ne-am	avântat	
în	pădure	gâfâind	şi	cu	paşi	grăbiţi,	sperând	că	nu	am	fost	văzuţi	de	
miliţienii	de	la	frontieră.

Cu	cât	urcam	mai	sus,	cu	atât	era	mai	frig.	Aveam	pe	mine	doar	o	
geacă	subţire	şi	aveam	impresia	că	vântul	îmi	biciuieşte	pielea	expusă.	
Dinţii	 au	 început	 să	 îmi	 clănţăne	 în	 gură.	 În	 timp	 ce	 încercam	 să	
păşesc	prin	desiş	fără	să	mă	abat	de	la	cărarea	îngustă,	plămânii	mi	
se	umpleau	de	aerul	rece	şi	rarefiat	şi	simţeam	un	miros	puternic	de	
muşchi,	 ciuperci	 şi	 frunze	 veştede.	 Frunzişul	 care	 până	 nu	 demult	
fusese	atât	de	viu	şi	de	verde	mirosea	acum	a	moarte.

Pentru	 o	 clipă	 m-am	 întrebat	 dacă	 nu	 cumva	 rezultatul	 acestei	

Cuvânt înainte

Libertatea

„De îndată ce vom trece de muntele acela, vei fi liberă!“

d
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călătorii	 va	 avea	 acelaşi	 deznodământ	 –	 propria	 mea	 moarte,	 în	
încercarea	 de	 a	 evada	 din	 regimul	 comunist.	 Însă	 dificultăţile	
drumului	mi-au	gonit	în	scurt	timp	orice	gând	din	minte,	cu	excepţia	
imboldului	lăuntric	de	a	pune	un	picior	în	faţa	celuilalt	şi	de	a	rămâne	

pe	cărare.
După	o	vreme,	ceaţa	s-a	transformat	într-o	pâclă	

umedă.	Eram	convinsă	că	mă	voi	dezintegra	precum	
frunzele	ofilite	pe	care	le	striveam	cu	piciorul.	Fiecare	
părticică	din	mine	era	udă,	dublând	greutatea	corpului	
meu	 fragil	 de	 şaptesprezece	 ani.	 Apa	 se	 scurgea	
şuvoaie	 pe	 păru-mi	 lung,	 şaten.	 Pantofii	 îmi	 erau	
tot	mai	 încărcaţi	de	noroi	pe	măsură	 ce	 străbăteam	
cu	 mare	 dificultate	 şi	 lentoare	 pădurea	 montană.	

Picioarele	mă	dureau	atât	de	tare,	iar	la	un	moment	dat	nu	mi	le	mai	
simţeam.	Cu	toate	acestea,	continuam	să	înaintăm.

La	un	moment	dat	am	crezut	că	nu	voi	mai	putea	face	niciun	pas.
—	Să	ne	oprim,	te	rog!	l-am	implorat	pe	Tamas.
—	 Nu,	 mi-a	 răspuns	 el	 dând	 din	 cap,	 trebuie	 să	 mergem	 în	

continuare.
Şi	păși	hotărât	mai	departe.	Eu	m-am	oprit	pentru	o	clipă,	apoi,	

adunându-mi	toate	puterile,	am	pornit	din	nou	la	drum,	urmându-l	
orbeşte.

Soarele	 dispăruse	 aproape	 complet	 şi	 pădurea	 fu	 învăluită	 de	
întuneric.	În	curând	nu	mai	reuşirăm	să	vedem	altceva	decât	siluetele	
copacilor	scăldaţi	de	lumina	lunii.	Pentru	că	nu	mai	vedeam	nimic,	
mă	ghidam	după	auz.	Orice	mic	zgomot	părea	să	indice	un	pericol	
iminent.	Orice	ţipăt	al	vreunei	păsări	de	noapte	îmi	făcea	stomacul	să	
se	strângă.	Acasă,	în	Iugoslavia,	mă	bucuram	de	venirea	nopţii,	deoarece	
pentru	mine	marca	sfârşitul	zilei	de	lucru	şi	începutul	odihnei.	Însă	în	
noaptea	aceasta	nu	voi	avea	parte	de	odihnă.	Doar	nesiguranţă...	 şi	
teamă.

A	fost	cea	mai	lungă	şi	mai	solitară	noapte	din	câte	am	trăit.	Nu	
încetam	să	mă	întreb	dacă	făcusem	alegerea	corectă.	Deşi	de-acum	nu	
mai	era	drum	de-ntoarcere.	Nu	mă	mai	puteam	răzgândi.

Până	 la	 venirea	 zorilor,	 aproape	 că	 am	 ajuns	 în	 vârf.	 Ne	 aflam	
încă	în	pădure,	însă	curând	urma	să	ieșim	din	ea	și	să	parcurgem	o	

Nu-mi venea să 
cred că eram atât 

de aproape. Inima 
îmi bătea cu putere 

în piept, în parte 
de frică, în parte de 

extaz.
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porţiune	golaşă.	Undeva,	în	stânga	noastră,	am	zărit	un	turn	de	veghe.	
Un	soldat	în	uniformă	patrula	în	dreptul	lui.

—	Îl	vezi	pe	soldatul	acela?	mi-l	arătă	Tamas.	Acolo	e	graniţa	cu	
Austria.	De	aici	 încolo	va	 trebui	 să	ne	 târâm,	ca	să	nu	ne	vadă.	Va	
trebui	să	ajungem	până	la	graniţă	mai	întâi,	apoi	va	trebui	să	străbatem	
fâşia	neutră	dintre	cele	două	ţări.

E probabil porţiunea aceea de cinci sute de metri care nu aparţine 
niciuneia dintre cele două ţări, Iugoslavia sau Austria,	 mi-am	 adus	
eu	aminte.	L-am	privit	pe	Tamas	–	un	băiat	de	douăzeci	şi	ceva	de	
ani,	 înalt,	 slab,	 cu	 părul	 negru.	 Când	 privirile	 ni	 se	
încrucişară,	am	putut	zări	o	uşoară	ezitare	în	ochii	lui,	
însă	cumva	a	reuşit	să	rămână	calm.

De unde ştie el toate detaliile acestea?	mă	întrebam.	
A mai făcut oare asta înainte?	 Însă	 el	 se	 purta	 ca	 şi	
cum	ar	fi	 ştiut	exact	 cum	trebuie	 să	procedeze.	Mi-a	 spus	că	de	 la	
marginea	pădurii	va	trebui	să	ne	târâm	în	jur	de	patru	sute	de	metri	ca	
să	ajungem	pe	pământ	austriac	–	şi,	deci,	în	libertate.	Inima	îmi	bătea	
mai	tare	decât	crezusem	că	e	posibil.

—	Eşti	pregătită?	m-a	întrebat	el	în	şoaptă.
Mi-am	muşcat	buza	inferioară	şi	am	dat	din	cap	aprobator.
Apoi,	brusc,	au	apărut	câţiva	soldaţi	dinspre	turnul	de	veghe	şi	au	

început	să	înainteze	în	direcţia	în	care	ne	aflam	noi.
Fusesem	descoperiţi?	Urma	să	fim	prinşi	şi	interogaţi?
Un	val	de	 sânge	 îmi	 străbătu	 tot	 corpul	 şi	 îmi	alimentă	panica.	

Tamas	 începu	 şi	 el	 să	 se	 panicheze.	Am	 observat	 că	 fruntea	 îi	 era	
acoperită	de	o	peliculă	subţire	de	sudoare.	S-a	întors	brusc	spre	mine	
şi	ochii	lui	negri	mă	priveau	intens.

—	Tu	crezi	în	Dumnezeu!	Vrei,	te	rog,	să	vorbeşti	cu	El?	Roagă-L	
să	ne	ajute,	astfel	încât	soldaţii	să	nu	ne	vadă!

—	Doamne,	Te	rog,	m-am	rugat	eu	 frenetic	cu	vocea	coborâtă,	
ajută-ne	să	 trecem	graniţa	 în	 siguranţă.	Şi	Te	 rog	să	ne	ascunzi	de	
ochii	acestor	soldaţi.

Când	ne-am	ridicat	privirile,	am	văzut	că	grănicerii	se	întorceau	la	
turn.	O coincidenţă,	mă	întrebam,	sau o minune a lui Dumnezeu?

Tamas	prinse	momentul.
—	Acum,	spuse	el	arătând	cu	o	mişcare	a	capului	spre	graniţă.

Fusesem văzuţi 
oare? Urma să fim 
prinşi şi interogaţi?
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Lăsându-se	jos,	el	a	început	să	se	târască	în	direcţia	respectivă.
Eram	 udă	 deja,	 aşa	 că	 noroiul	 pe	 care-l	 simţeam	 cu	 palmele	 şi	

genunchii	nu	îmi	producea	mai	mare	disconfort	decât	gândurile-mi	
pline	de	teamă:	Oare nu sunt mine îngropate pe aici? Dacă aş fi împuşcată, 
m-ar durea? Şi dacă acestea vor fi ultimele clipe din viaţa mea?

Mă	întrebasem	din	nou,	pentru	a	nu	ştiu	câta	oară:	Oare de ce sunt 
atât de însetată de libertate? De ce sunt gata să îmi risc viaţa trecând 
graniţa? De ce îmi las în urmă familia şi tot ce am, doar pentru ceva mai 
mult?

Dar	 setea	de	 libertate	 era	nestăpânită	 în	mine	de	multă	 vreme,	
cerând	cu	nesaţ	să	fie	stâmpărată.	N-o	puteam	ignora.	Nu	mai	puteam	
trăi	sub	dominaţia	comunismului.	Nu	ştiam	ce	înseamnă	libertatea,	
dar	eram	convinsă	că	vreau	să	am	libertatea	de-a	face	alegeri	venite	
din	sufletul	meu.	Tânjeam	după	acel	„ceva	mai	mult“	în	viaţa	mea	şi	
eram	hotărâtă	să	fac	tot	ce	îmi	stătea	în	putere	ca	să-l	obţin.

Pasiunea	 pentru	 un	 scop	 şi	 o	 semnificaţie	 a	 crescut	 treptat	 în	
inima	mea,	prinzând	rădăcini	atât	de	adânci,	încât	m-a	determinat	să	
aleg.	Aveam	să	fug	din	Iugoslavia.	Aveam	să	apuc	calea	libertăţii.	Iar	
Tamas	avea	să	fie	paşaportul	meu	spre	libertate.

Însă	abia	acum	îmi	dădeam	seama	cu	adevărat	ce	însemna	această	
călătorie.	Mă	aflam	în	bătaia	puştii,	târându-mă	prin	noroi	pentru	a	
traversa	o	graniţă	ce	nu	ştiam	pe	unde	se	află.	Şi	eram	din	cale-afară	
de	înspăimântată.	

Concentrându-mă	 asupra	 terenului	 din	 faţa	 mea,	 nici	 nu	
îndrăzneam	să-mi	ridic	privirea.	Priveliştea	tălpilor	pline	de	noroi	ale	
lui	Tamas	din	faţa	mea	era	singurul	meu	reper.	Oare	mai	respiram	sau	
îmi	ţineam	respiraţia?	Nu	eram	sigură.	Trupul	mi	se	mişca,	dar	orice	
altceva	legat	de	viaţă	părea	să	fi	încremenit.

Nu	ştiu	cu	exactitate	când,	căci	graniţele	politice	nu	pot	fi	văzute	
în	 praf	 sau	 în	 mănunchiurile	 de	 iarbă,	 însă	 la	 un	 moment	 dat	 am	
părăsit	Iugoslavia	comunistă	şi	am	intrat	în	Austria	cea	liberă.

Acum,	când	ne	aflam	la	o	distanţă	considerabilă	de	turnul	de	veghe	
şi	de	bătaia	puştii,	cerul	părea	mai	albastru	şi	aerul,	mai	curat.

—	Am	reuşit!	am	spus	eu	în	şoaptă	în	timp	ce	contemplam	platoul	
vast	şi	bătut	de	vânturi	din	acel	vârf	de	munte	ce	părea	a	fi	acoperişul	




