Greg aduce un mesaj convingãtor care ne atrage atenþia în
vremurile acestea. Dacã nu suntem sârguincioºi în a ajunge la o
credinþã mai puternicã, vom fi ispitiþi cu mulþumirea de sine ºi
eforturi cu jumãtate de inimã. Fie ca paginile acestea sã aprindã
un foc care sã ne aminteascã de importanþa fiecãrei zile. Nu te
mulþumi niciodatã cu mai puþin este o chemare rãsunãtoare la a ne
trãi cu pasiune viaþa creºtinã.
REBEKAH LYONS, autor al bestsellerului Rhythms of Renewal ºi
You Are Free

Greg Holder este un învãþãtor înzestrat cu o credinþã profundã
ºi el are multe de oferit tuturor dintre noi care avem nevoie de
ajutor evlavios ºi încurajare.
NICKY GUMBEL, vicar la Holy Trinity Brompton; iniþiator al
Cursului Alpha

Viaþa ta înseamnã mai mult decât îþi poþi imagina ºi Nu te
mulþumi niciodatã cu mai puþin te va ajuta sã deschizi uºa cãtre
mult mai multele binecuvântãri pe care Dumnezeu le are pentru
tine. Pregãteºte-te sã fii provocat, inspirat ºi încurajat de fiecare
paginã.
MARGARET FEINBERG, autoare a cãrþii More Power to You

Am vãzut personal rezultatele conducerii lui Greg la Biserica
The Crossing. Ca vorbitor invitat, am experimentat ospitalitatea
personalului angajat, viziunea bisericii ºi o culturã organizaþionalã care nu se mulþumeºte niciodatã cu mai puþin decât tot ceea
ce are Dumnezeu mai bun pentru noi. Sunt încântat cã ºi tu vei
experimenta acum aceasta, prin noua carte a lui Greg. Speranþa
mea este cã vei fi inspirat sã faci la fel. Pentru a te ridica, scuturã-te
bine de praf (dacã viaþa te-a doborât la pãmânt) ºi aminteºte-þi
cã nu trebuie sã te mulþumeºti niciodatã cu starea în care te afli.
Dumnezeu e cu tine. Voi doi formaþi o echipã puternicã.
JEFF HENDERSON, autor al cãrþii Know What You’re FOR;
pastor; antreprenor

Greg infuzeazã cartea Nu te mulþumi niciodatã cu mai puþin cu
aceeaºi energie ºi acelaºi umor antrenant de care dã dovadã
atunci când este de faþã. Aceastã carte este vie, invitându-ne ºi
convingându-ne sã ne implicãm total ºi sã trãim din plin!
MIKE MANTEL, director executiv, Living Water International

Nu te mulþumi niciodatã cu mai puþin este o foarte bunã provocare
de a trãi diferit ca urmaºi ai lui Cristos, dar ne ºi aminteºte cine
suntem în El. Nu aº putea accentua suficient acest mesaj în vremea pe care o trãim: oamenii trebuie sã ºtie cã viaþa lor conteazã
ºi cã pot trãi azi în belºugul a ceea ce îi cheamã El sã fie.
SADIE ROB HUFF, vorbitoare; autoare a cãrþilor Live Original,
Live Fearless ºi Live devenite bestsellere New York Times

Nu te mulþumi niciodatã cu mai puþin este o hartã rutierã practicã
care te va scoate dintr-o credinþã cãlduþã, anostã ºi te va duce la
viaþa vibrantã a Împãrãþiei. Greg ne cheamã la o experienþã
nouã cu Dumnezeu – la a-L cãuta mai mult pe El. Prin capitolele
despre rezistenþã, ospitalitate ºi impactul unei vieþi, mesajul
încurajator al lui Greg aruncã o luminã asupra lucrãrilor miraculoase pe care le face Dumnezeu prin oameni obiºnuiþi ca noi.
Cartea aceasta este un adaus perfect la cutia de unelte a oricãrui
lider, deoarece nu a existat niciodatã o perioadã mai potrivitã în
care sã luãm hotãrârea de a nu ne mulþumi niciodatã cu starea
spiritualã în care ne aflãm.
EDGAR SANDOVAL SR., preºedinte World Vision SUA

O carte care îi provoacã ºi îi motiveazã pe cei care-L urmeazã pe
Isus sã facã un pas în faþã. Ea este o chemare puternicã ºi provocatoare la acþiune adresatã liderilor din zilele acestea – ºi un
memento necesar cã am fost creaþi pentru ceva mai mult.
BRAD LOMENICK, fondator BLINC; autor al cãrþii H3 Leadership
ºi The Catalyst Lider

Îmi place faptul cã Nu te mulþumi niciodatã cu mai puþin este o
carte despre culturã, dar care nu discutã în primul rând despre
culturã. Ea plaseazã cultura, iubirea oamenilor ºi schimbarea
lumii în perspectiva corectã, care este învãluitã în Cuvântul sfânt
al lui Dumnezeu. În astfel de vremuri polarizate ºi confuze,
Biserica are nevoie disperatã sã i se aminteascã simplitatea acestui lucru. Nu aº putea sã rostesc un „amin” mai puternic!
JOHN L. COOPER, cântãreþ; fondator al Skillet

Îl cunosc pe Greg de mulþi ani. El trãieºte ceea ce scrie. ªi ceea ce
ne-a oferit în Nu te mulþumi niciodatã cu mai puþin este o chemare
sã ne trezim ºi sã pãºim în viaþa pe care a pregãtit-o Dumnezeu
pentru noi, sã ne facem partea în a aduce Împãrãþia lui Dumnezeu pe Pãmânt în viaþa noastrã de zi cu zi. ªi sã nu ne mulþumim niciodatã cu ceva mai puþin decât viziunea lui Dumnezeu pentru noi, pentru Biserica Sa ºi pentru aceastã lume!
JARRETT STEVENS, pastor al Bisericii Soul City Church; autor al
cãrþilor Praying Through ºi Four Small Words
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CUVÂNT-ÎNAINTE

E

ra ora 12:00 a.m. ºi mã aflam în holul unui hotel londonez.
O mulþime de persoane cu influenþã înconjurau un lider pe
care îl urmãrisem conducând cu pasiune oamenii pe tot
parcursul acestei cãlãtorii. Mai multe persoane m-au încurajat
sã mã întâlnesc cu el, susþinând cã era „necesar” sã fac lucrul
acesta. M-am alãturat mulþimii ºi am strigat: „Greg! Putem
vorbi?”
Greg mi-a rãspuns: „Sam! Cred cã da.”
În restul serii, eu ºi echipa lui ne-am luptat cu provocarea
complexã de a sluji într-o societate care devine tot mai post-creºtinã. Râsul a continuat, pânã când în cele din urmã membrii
echipei lui au plecat, îndreptându-se spre camerele lor pentru o
noapte bunã de odihnã.
Am mai rãmas doar trei: doi lideri creºtini afro-americani ºi
Greg, un pastor caucazian, pe holul hotelului din inima Londrei.
Despre ce puteam vorbi?
În urmãtoarea orã, Greg a ascultat, a pus întrebãri ºi a vorbit
despre rasismul din America ºi din lumea noastrã. ªi apoi discuþiile noastre au trecut de la slujire ºi viaþa de familie la sãrãcie
ºi abilitarea economicã, de la mileniali ºi excentrici în vârstã la
11
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prejudecãþile, speranþele ºi visurile noastre pentru Împãrãþie. Singura regulã pe care ne-a dat-o Greg a fost sã fim cât se poate de
sinceri.
Dupã noaptea aceea, am fost convins cã acest bãrbat era
hotãrât sã nu se mulþumeascã niciodatã cu situaþia actualã.
O întrebare pe care ar trebui sã o punem întotdeauna atunci
când luãm în mânã o carte este: Oare autorul a trãit în viaþa lui
conceptele ºi principiile cãrþii pe care a scris-o? Vã pot asigura cã
Greg Holder le-a trãit; am vãzut personal lucrul acesta. De asemenea, am vãzut ce poate produce o mentalitate care nu se
mulþumeºte niciodatã cu mai puþin: mãreþie.
Dar ce se poate spune despre tine? Crezi cã Dumnezeu încã
lucreazã ceva în lumea noastrã? Vrei sã laºi o moºtenire? Vrei o
viaþã care este mai mult decât cãlduþã?
Dacã ai rãspuns afirmativ la vreuna dintre aceste întrebãri,
cartea aceasta este pentru tine. Fie cã este scânteia care începe o
revoluþie, fie piesa de puzzle pe care o cauþi, cartea aceasta te
poate inspira ºi provoca sã duci o viaþã care nu se mulþumeºte
niciodatã cu mai puþin decât ceea ce are Dumnezeu mai bun
pentru tine.
Greg Holder este autentic. Vei avea încredere în el în aceste
câteva sute de pagini, ºtiind cã inima lui pentru tine este la fel
de mare ca dorinþa lui de a te vedea descoperind tot ceea ce
Dumnezeu a pus deja în tine?
(Apropo, în caz cã te intereseazã în continuare: este o carte
foarte bunã!)
Sam Collier
vorbitor internaþional ºi fondator al organizaþiei
A Greater Story Ministries
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P

laneta noastrã ºi aceastã turmã umanã care creºte tot mai
mult are nevoie de un ajutor serios – ºi mã refer la un ajutor
supranatural.
E cineva care nu este de acord?
Probabil cã nu.
Doar urmãreºte ultimul scandal sau nedreptate care ne lasã
indignaþi, dezamãgiþi sau pur ºi simplu cu inima frântã. Ascultã,
dacã poþi suporta, experþii care strigã cât de tare pot unul la
celãlalt. Fiecare are o pãrere despre ce ar trebui sã se schimbe.
Însã, nimic nu pare sã se schimbe. Urmãreºte despãrþirile ºi rupturile care se adâncesc între oamenii care cel puþin se tolerau
unii pe alþii. Simþi cum creaþia în sine se agitã ºi se transformã
sub picioarele noastre ºi – în cuvintele apostolului Pavel din
Romani 8 – „suspinã” de durere. ªi aceasta se întâmpla înainte
de o pandemie globalã.
Aºadar, lumea are nevoie de un ajutor serios.
Este descurajant.
13
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Chiar intimidant.
Ce ar trebui sã facem în faþa tuturor acestora?
Adesea, ne mulþumim cu mai puþin decât are Dumnezeu
pentru noi.

UN CUVÂNT CU MULTE SENSURI
Cuvântul settle a însemnat lucruri diferite pentru oameni de-a
lungul anilor. Settling down [A se aºeza] ar putea fi tocmai ceea
ce doreºte sã facã un cuplu tânãr. Însã copiii mici cãrora li se
spune sã se aºeze, vãd lucrurile destul de diferit. Sã ne soluþionãm
diferenþele este un lucru bun. Când problema este rezolvatã, suntem
uºuraþi. Majoritatea dintre noi vom plãti datorii, iar unii s-ar
putea chiar sã facã pariuri. În ultimele decenii, cuvântul settle a
cãpãtat un alt sens: a accepta lucrurile aºa cum sunt, indiferent
cât de mult ai vrea ca ele sã se schimbe. Sinonim acum cu „a
renunþa”, toþi de la liderii corporaþiilor pânã la antrenori, inventatori ºi antrenorii personali ne îndeamnã sã NU renunþãm.
Pentru mulþi, este un cuvânt care are sensul de înfrângere.
S-ar putea sã nu te surprindã sã afli cã cele mai vechi sensuri
ale cuvântului settle erau legate de noþiunea de odihnã. În cele
din urmã lucrul acesta a dus la ideea de a face dintr-un loc
cãminul tãu. De e bine, de e rãu, majoritatea oamenilor pot
evoca o imagine a coloniºtilor care fac ceea ce fac coloniºtii pe o
frontierã vastã: nu merg mai departe. Acesta va fi acum locul în
care vor trãi pentru restul zilelor lor. S-au aºezat.
Am putea analiza istoria acestui cuvânt încã câteva paragrafe
amuzante, dar sã ne oprim aici. Observã legãtura între semnificaþia mai nouã ºi cea veche:
To settle este acceptarea lucrurilor aºa cum sunt – chiar
atunci când tânjim dupã ceva mai bun.
To settle este, de asemenea, decizia de a locui într-un loc
pentru tot restul zilele tale.
Când ne aºezãm, nu numai cã nu mai progresãm, dar de
14
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asemenea începem sã prindem rãdãcini într-un pãmânt care este:
mai puþin decât satisfãcãtor, mai puþin decât interesant, mai puþin
decât util ºi cu siguranþã mai puþin decât plin de speranþã.
Este o alegere pe care o facem – una costisitoare.

O DESCOPERITE RAPIDÃ ªI EVIDENTÃ
Am scris cartea aceasta pentru oricine – ca mine – care a fost
ispitit sã se mulþumeascã cu mai puþin decât ceea ce are Dumnezeu pentru el. Aceasta înseamnã cã ea este scrisã din perspectiva cuiva care Îl urmeazã pe Isus ºi considerã Biblia o sursã
sigurã de înþelepciune, cãlãuzire ºi adevãr. Poate ai observat cã
deja am menþionat Scriptura. Nu va fi ultima datã.
Dacã eºti unul care se luptã sã înþeleagã o astfel de credinþã
(darãmite a o adopta personal), ceea ce
urmeazã þi se va pãrea intrigant (sper) ºi
probabil nou. Pentru a te þine în con- To settle este
versaþie, de multe ori îþi voi oferi con- acceptarea lucrurilor
textul a ceea ce tocmai am întâlnit în aºa cum sunt – chiar
Scripturã înainte de a trece la modul în când tânjim dupã
care se aplicã în viaþa noastrã. Pe parcurs, ceva mai bun.
s-ar putea sã observi o foame pentru mai
mult din aceastã viaþã ºi promisiunile
menþionate. Când se întâmplã lucrul acesta, fii atent. Dumnezeu
este pe punctul de a face ceva ºi tu eºti invitat.
Voi, cei care credeþi deja – aºa cum cred ºi eu – cã Isus este
singurul Domn care a venit sã îndrepte lucrurile, sunteþi invitaþi
sã analizaþi miºcãrile îndrãzneþe care ar putea pãrea la fel de
riscante ºi contraintuitive ºi (în cele din urmã) la fel de jertfitoare
ca oricare altele pe care le-aþi fãcut.
Sau puteþi alege sã vã mulþumiþi cu situaþia actualã.
Rareori alegem în mod conºtient o viaþã care este „mai puþin”
decât ceea ce are Dumnezeu mai bun pentru noi. ªi totuºi, unii
trãiesc o astfel de viaþã. Încet, încet, renunþãm. La urma urmei,
lumea are nevoie serioasã de ajutor.
Ce sens are sã încercãm?
15
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RÃMÂI ÎN SIGURANÞÃ
„E prea urât afarã”, aceasta este mentalitatea unora. „Pânã când
Isus va reveni, voi petrece timp doar cu oamenii cu care împãrtãºesc aceleaºi convingeri.” ªi cu aceasta ne retragem, ridicãm
podul mobil ºi ne bucurãm de confort. Între timp, zidurile micilor noastre fortãreþe (ca sã nu mai vorbim de inimile noastre)
devin din ce în ce mai groase. În izolarea noastrã, ne pasã tot mai
puþin de cei care nu sunt ca noi. Preferãm sã rãmânem în siguranþã retrãgându-ne în cercurile confortabile ale celor care gândesc ca noi.
S-ar putea oare ca criza istoricã a sãnãtãþii publice din anul
2020 sã determine ca aceastã teamã ascunsã sã devinã ºi mai
puternicã? Cei care-L urmeazã pe Isus s-au întrebat întotdeauna
cum sã se implice în lumea din jurul nostru, iar „distanþarea
socialã” a fãcut doar ca întrebarea sã fie mai tulbure.
Mã întreb dacã nu acesta este motivul pentru care un sondaj
Barna recent1 aratã cã peste jumãtate dintre persoanele din SUA
care frecventeazã biserica nici mãcar nu au auzit de Marea trimitere. Doar ca sã ne reîmprospãtãm memoria: Isus înviase din
morþi ºi urma sã Se întoarcã în curând în cer, când le-a dat acelor
primi ucenici (ºi celorlalþi adepþi ai Sãi) aceastã poruncã. La sfârºitul Evangheliei lui Matei, gãsim urmãtoarele cuvinte: Duceþi-vã
ºi faceþi ucenici din toate neamurile.2 Isus ne cere sã mergem în
lume, nu sã ne retragem din ea.
Oare provocãrile ºi pericolele au fost o problemã mai micã
atunci când Isus a dat prima datã aceastã poruncã? Nu. De-a
lungul veacurilor, aceia dintre noi care am acceptat harul lui
Dumnezeu prin lucrarea Fiului Sãu trebuie sã interacþionãm cu
cei care s-ar putea sã nu arate sau sã creadã ca noi. Oare, la urma
urmei, nu ei sunt cei care trebuie sã vadã ºi sã audã Vestea bunã
despre cât de mult sunt iubiþi de Dumnezeul care a creat toate
lucrurile?
Ca nu cumva sã cãdem într-o greºealã frecventã, Marea
trimitere presupune mult mai mult decât a le spune vecinilor
noºtri câteva versete din Scripturã (deºi Scriptura este cu
siguranþã parte din ceea ce trebuie sã le spunem). Isus ne-a spus
16
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sã „îi învãþãm sã asculte tot ce ne-a poruncit”.3 Aceasta înseamnã
mult mai mult pentru oricine a uitat scandaloasele Lui cuvinte
despre iubire, slujire, susþinere, iertare ºi da, confruntare în
dragoste.
A ne îndepãrta într-o indiferenþã durã de lumea pe care
Dumnezeu o iubeºte este exact opusul a ceea ce ne-a poruncit
Isus. A arunca câte o judecatã ocazionalã peste zidurile fortãreþei
este o altã greºealã care contrazice tot ceea ce ne-a învãþat Isus.
Poate cã ai observat cât de prost funcþioneazã poziþia acesta.
O astfel de strategie nu are niciun remediu pentru ceea ce ne
deranjeazã atât de mult. În plus, este îngrozitor de nepracticã
pentru majoritatea oamenilor. Existenþa noastrã cotidianã ne
cere sã ne pãrãsim din când în când fortãreaþa. În majoritatea
zilelor trebuie sã mergem la muncã sau la ºcoalã sau cel puþin sã
ne cumpãrãm puþinele lucruri care nu ne pot fi livrate acasã de
Amazon.
Aºadar, ce se întâmplã atunci când mergem în lume?

NE AMESTECÃM
Credem cã volumul este deja atât de ridicat în lumea noastrã încât menþionarea Urmarea paºilor lui
oricãrui adevãr obiectiv este contro- Isus ne va conduce
versatã. A lua poziþie împotriva unei la expresii
nedreptãþi este ceva prea radical. A face îndrãzneþe ale iubirii,
pace într-o situaþie dificilã este prea dupã care lumea
riscant. O asemenea îndrãznealã s-ar noastrã tânjeºte.
putea sã atragã atenþia asupra noastrã ºi
asupra credinþei noastre. Mai important,
s-ar putea sã atragem critici dure de la cei care nu sunt de acord
cu noi. În schimb, ne mulþumim sã ne amestecãm în mulþime, în
conversaþii, în comunitate. Alegem sã fim amabili, în loc sã fim
îndrãzneþi.
La baza acestei decizii stã teama. Cultura noastrã iute la
mânie va exploda la cel mai mic indiciu a orice care nu se
aliniazã la definiþiile colective ºi mereu adaptabile a ceea ce este
17
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corect. Urmarea paºilor lui Isus ne va conduce la expresii îndrãzneþe ale iubirii, dupã care lumea noastrã tânjeºte. O astfel
de viaþã va sfida aceastã epocã a gândirii de grup.
Trãieºte aºa cum ne-a învãþat Isus ºi este doar o chestiune de
timp pânã vei suferi represalii.
Lucrul acesta îi determinã pe mulþi sã trãiascã un creºtinism
camuflat. Ne mulþumim sã ne miºcãm prin lume ca niºte fantome ale sinelui nostru adevãrat. Abia dacã suntem prezenþi ºi
observaþi.

PRINDE RÃDÃCINI
Când ne zidim casa în þara plictiselii, începem sã mulþumim în
multe feluri.
Ne mulþumim cu:
…faptul cã alþii fac treaba.
…rãspunsuri simple la probleme complicate.
…relaþii superficiale.
…cuvinte generale ºi care rãnesc.
…visuri mici ºi pipernicite.
Desigur, aceastã listã ar putea continua, însã eu aº deveni deprimat, iar tu te-ai plictisi. Ce zici de încã o frazã care sã le
rezume pe toate cele de mai sus?
Ne mulþumim cu mult mai puþin din Isus.
Din cine este El ºi ce vrea sã facã El pentru noi, în noi ºi prin noi.
Acesta este adevãrul.

AJUTOR SUPERNATURAL
Aºadar, la ce foloseºte sã încercãm ceva în aceastã lume care a
ajuns în aceastã stare rea?
Ar putea fi misiunea unui prost, doar dacã existã posibilitatea
unui ajutor supranatural.
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De ce nu ne-am aºtepta la un astfel de ajutor?
„La început Dumnezeu a fãcut cerurile ºi pãmântul.”4 Restul
povestirii se bazeazã pe acest adevãr. Ah, da, aceasta este o
concepþie despre lume ºi viaþã, un mod de a percepe realitatea
(mai multe despre aceasta în capitolul 3) care informeazã totul.
ªi de la început, acest Dumnezeu iubitor, puternic, minunat,
care deþine controlul complet a fost în mijlocul creaþiei Sale,
interacþionând cu noi, creaturile Sale, care poartã chipul Sãu
(capitolul 2).
Am fost creaþi sã facem lucruri magnifice ºi nobile: sã ne
închinãm Creatorului nostru cu dãruire totalã, sã ne iubim unii
pe alþii ºi sã ne îngrijim de acest dar glorios al unei case.
Desigur, alegerea de a ne mulþumi cu mult mai puþin s-a fãcut
prima datã în Geneza 3. De atunci, rãzvrãtirea noastrã a pãtat
fiecare paginã a povestirii, iar efectele sunt la fel de evidente
cum au fost dintotdeauna. Din nou, nu avem aici nicio veste de
ultimã orã.
ªi totuºi, acesta nu este sfârºitul acestei povestiri.
De la chinul primei decizii greºite a primilor noºtri pãrinþi
pânã în momentul în care citeºti aceastã propoziþie, Dumnezeu
nu a renunþat la noi, nici la aceastã lume pe care a considerat-o
cândva „foarte bunã”.5
Acesta este fundamentul pe care se sprijinã restul acestei
cãrþi.
El este încã la lucru în moduri pe care le putem vedea ºi
celebra în urmãtoarea noastrã suflare (capitolul 4). De asemenea, El lucreazã în moduri pe care nu le putem înþelege pe
deplin. Nu încã. Însã ce lucruri minunate ne va dezvãlui Dumnezeul nostru bun ºi plin de har în acea zi care nu va cunoaºte
niciodatã noaptea! Nedreptatea ºi rãul, durerea ºi pierderea nu
vor avea ultimul cuvânt.
Pânã atunci, noi, care trãim dimineaþa devreme – când zorii
abia au început sã alunge întunericul – vom trãi în calitate de
copii ai zorilor (epilog). Avem încredere în Împãratul nostru ºi
facem pasul urmãtor. Acesta este modul meu de a vã informa cã
restul acestor pagini nu reprezintã doar o plângere a tot ceea ce
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merge prost ºi a cât de greºit acþionãm. De fapt, ele vor fi adesea
exact opusul: o amintire a ceea ce Dumnezeu încã face în noi, în
jurul nostru ºi în ciuda noastrã – dar adesea prin noi. Cel puþin
ceea ce ar putea face prin noi.
Aceasta ne aduce la decizia pe care fiecare dintre noi o ia în
fiecare zi, în fiecare orã, clipã de clipã: Ne vom mulþumi cu mai
puþin? Sau vom alege calea glorioasã a lui Dumnezeu?

ALEGERI PLINE DE PUTERE
Când îmi citesc Biblia, descopãr mai mult decât un plan universal de vindecare a creaþiei afectate ºi frumoase pe care o vãd
atunci când îmi citesc ºtirile. Gãsesc chiar mai mult decât rãscumpãrarea unei rasei umane care de multe ori se poticneºte,
deºi planul lui Dumnezeu conþine cu siguranþã toate acestea.
Continuã sã citeºti, ºi povestea va include elemente personale.
Dumnezeu îi vorbeºte lui Avraam despre o naþiune, o lume
întreagã care va fi binecuvântatã. Însã El îl cunoaºte pe nume pe
vechiul nomad ºi îi viziteazã casa (capi6
Fiecare alegere de-a tolul 11).
De-a lungul Scripturilor, aceastã
ta poate atrage
poveste vastã include întotdeauna
puterea izbãvitoare
elemente foarte intime. Ceea ce face
a lui Dumnezeu.
Dumnezeu este atât global, cât ºi personal. Eu sunt cel vindecat. Cel rãscumpãrat este chemat la mult mai mult decât mi-am imaginat eu la
început. Din motive bune, Dumnezeu mã invitã pe mine (ºi te
invitã pe tine) sã fiu parte a vindecãrii, a restaurãrii, a îndreptãrii
lumii.
În mod clar, vom avea nevoie de ajutor supranatural.
Apoi, ceea ce urmeazã, nu sunt marile ºi încântãtoarele
victorii ale vieþii mele. Sunt doar adevãruri pe care le-am observat pe parcurs – în Scripturã (întotdeauna), în momentele
mele de stângãcie ºi uneori în momentele interesante ale vieþii
ºi, mai ales, ceea ce am învãþat din curajul altora care continuã sã
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