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Tuturor oamenilor care mi-au împãrtãºit poveºtile

lor de viaþã în ultimii douãzeci de ani – le sunt

foarte recunoscãtoare pentru aceasta.

Cuvintele voastre mi-au modelat viaþa.

M-aþi ajutat sã-mi gãsesc o pasiune pentru povestea

rãscumpãratã care ne este disponibilã tuturor.
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Cuvânt-înainte

Sunt unele zile când simþim cã aproape putem învinge acele
lupte ºi obiceiuri zilnice care ne fac sã stagnãm. Sunt ºi alte zile
când ni se pare cã nu vom ieºi niciodatã din acea stare înþe-
penitã. 

Nicole Unice înþelege cã nu vom discuta despre cele mai
multe dintre luptele noastre. Nimeni nu ºtie despre senti-
mentele noastre de stimã de sine scãzutã sau despre senzaþia cã
ne simþim singuri în cãsnicie, cu toate cã suntem înconjuraþi de
prieteni. Foarte puþini oameni sapã suficient de adânc pentru a
înþelege modul în care experienþele noastre din copilãrie ne-au
modelat ca adulþi. Nicole te va ajuta sã faci lucrul acesta ºi mai
mult de atât. Lupta e realã este ca o uºã semideschisã prin care
intrã lumina. Poate cã existã speranþã pentru noi. Poate cã existã
o cale de ieºire.

O cunosc pe Nicole de peste 20 de ani. Ea are multã
experienþã cu oamenii ºi simte compasiune pentru ei. Este o
scriitoare ºi o învãþãtoare biblicã înzestratã, dar, mai presus de
orice, este o femeie cu o credinþã profundã care iubeºte Cu-
vântul lui Dumnezeu ºi spune povestiri care-i ajutã pe oameni
sã se simtã înþeleºi.

În 2 Corinteni 4:17, apostolul Pavel scrie cã „întristãrile
noastre uºoare de o clipã lucreazã pentru noi tot mai mult o
greutate veºnicã de slavã”. Nicole Unice înþelege lucrul acesta.



Ea pricepe cã existã un scop ºi o semnificaþie în luptele noastre.
În scrierile ei, Nicole nu doar cã atinge cele mai profunde pãrþi
din noi, dar ne oferã soluþii ca sã ieºim din locurile în care au
rãmas blocaþi ºi sã descoperim din nou viaþa. Ca unul care ºi eu
am luptele mele ºi sunt pastor de peste 30 de ani, m-am trezit
atât râzând, cât ºi adus la lacrimi în timp ce citeam cartea
aceasta, dar, mai presus de orice, ea mi-a adus speranþã. Cred
cã îþi va aduce ºi þie.

Pace,

Pete Bowell

Hope Church
Richmond, Virginia

LUPTA ESTE REALÃ
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INTRODUCERE

RÃSPUNSUL „BINE”

Înainte de a începe, trebuie sã-þi pun o întrebare:
Ce mai faci?
Dacã eºti ca mine, când un prieten pe care nu l-ai mai vãzut

de ceva vreme îþi pune întrebarea aceasta, de obicei rãspunsul
tãu este: „Bine!” La urma urmei, putem bifa marile noastre
binecuvântãri: avem un acoperiº deasupra capului, pantofi în
picioare, cina pe masã. „Bine” aproape cã este un rãspuns
cerut, mai ales pentru un creºtin. La urma urmei, deoarece
Dumnezeu a fãcut atât de multe pentru noi, n-ar trebui ca
perspectiva noastrã principalã sã fie recunoºtinþa ºi nu ar trebui
sã fim bine?

Ei bine, da, dar ºi nu.
Bine este un cuvânt care nu transmite emoþie sau disperare.

Ai putea la fel de bine sã oftezi: „Sunt biiinnneee.” Bine este un
cuvânt care de fapt transmite ideea: Oare n-ar trebui ca lucru-
rile sã fie altfel? Bine este un cuvânt pe care-l poþi folosi atunci
când eºti frustrat, plictisit sau ai ajuns blocat într-o situaþie. Bine
este ceea ce spui atunci când te întrebi dacã lucrurile ar trebui
sã parã atât de grele cum par în aºa-numita „viaþã bunã”.

Este amuzant cum micile lupte dezvãluie adesea cel mai
mult despre ceea ce este cu adevãrat dincolo de suprafaþa
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tuturor lucrurilor despre care pretindem cã sunt „bune”. Zilele
trecute evitam sã-mi împãturesc rufele gãsind lucruri impor-
tante de fãcut ºi când spun „importante”, mã refer la a verifica
noutãþile pe Instagram ca ºi cum el ar deþine secretul vieþii.
Între poze de cãþei ºi cafea/Biblie/#„realitatea” creºtinã bine-
cuvântatã, am dat peste urmãtoarele cuvinte:

Am scãpat un ciorap dintre rufe ºi apoi m-am aplecat sã
ridic ciorapul ºi cumva am scãpat toate rufele pe podea ºi
dacã aceasta nu este o imagine a vieþii mele, nu ºtiu ce
altceva ar putea fi. #luptaesterealã

Remarcile inteligente precum acestea au devenit semne
culturale ale epocii noastre, oferind o privire în spatele furni-
rului strãlucitor al vieþii cotidiene a oamenilor. Mulþi urmãresc
hashtagul #luptaesterealã. Cautã acest hashtag ºi vei descoperi
cã termenul luptã este prezent în peste trei milioane de postãri,
de la plângeri legate de trafic la nemulþumiri privitoare la locul
de muncã, de la obiceiuri enervante la oameni enervanþi, de la
lupte cu examene parþiale la accidente ce implicã animale de
companie. Iatã alte câteva exemple pe care le-am gãsit în timp
ce evitam treburile din gospodãrie:

• Toleranþa mea faþã de idioþi este extrem de scãzutã astãzi.
Înainte aveam o anumitã imunitate, dar evident cã a
apãrut o nouã tulpinã.

• Petrec mult timp þinând uºa frigiderului deschisã cãu-
tând rãspunsuri.

• Nu, nu mã ridic cu adevãrat ºi nu strãlucesc. În majo-
ritatea zilelor, doar îmi beau cafea ºi sper la mai bine.

• Vreau chifle de oþel, dar vreau ºi chifle de scorþiºoarã.

Acestea sunt amuzante, deoarece sunt inteligente ºi ade-
vãrate. Dar cred cã dacã ar fi sã dezvãluim lucrurile mai

LUPTA ESTE REALÃ
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profunde cu care ne luptãm, articolele cu acest hashtag ar
putea copleºi Internetul.

Recent, mã grãbeam sã-l iau pe copilul cel mic de la ºcoalã.
Încercând sã fac mai multe lucruri odatã, aºa cum fac de obicei,
purtam o discuþie cu o prietenã despre un conflict recent cu
care s-a confruntat, conducându-mi maºina prin ambuteiajul
creat în jurul parcãrii de la ºcoalã. În timp ce îmi aºteptam
rândul, am continuat sã-i vorbesc prietenei mele despre cât de
important este sã crezi cã fiecare om are ceva bun în el, de a
întoarce celãlalt obraz ºi de a cere iertare. Totul mergea bine.

Dintr-odatã, femeia care dirija traficul a fãcut un gest violent
spre mine, strigându-mi sã cobor geamul. (Avertisment: Mi s-a
pãrut un gest violent la momentul respectiv.) Am încheiat apelul,
mi-am lãsat telefonul în poalã ºi am zâmbit în timp ce am spus:
„Sunt aici sã-mi iau micuþul!” Am adoptat tonul cel mai bun de
mamã iubitoare.

Ea s-a uitat în jos la mine, strângându-ºi puternic legitimaþia
în mânã. „Nu puteþi trece, doamnã. Trebuie sã parcaþi ºi sã
mergeþi pe jos.”

Bine – se uita în jos la mine pentru cã eu eram în maºinã ºi
ea stãtea în picioare, dar în inima mea ºtiam ce se întâmpla de
fapt. ªtiam cã mã dispreþuia, judecându-mã pentru faptul cã
vorbeam la telefon, nu eram atentã ºi nu acordam respect
protocolului, de parcã aº fi fost o mamã rea, una care n-ar trebui
sã aibã niciodatã copii dacã se comportã ca ºi cum a fi mamã e doar un
deranj secundar faþã de viaþa realã.

Având în vedere nivelul intens de conflict pe care l-am simþit
între mine ºi aceastã doamnã în cele 1,8 secunde în care am
interacþionat, poþi înþelege de ce m-am uitat înapoi la ea, i-am
spus cã trimisesem o cerere de acces în acea dimineaþã ºi mi-am
dat ochii peste cap. ªi cum îndrãzneºti sã-mi vorbeºti aºa? m-am
gândit în timp ce plecam. Dupã ce am parcat maºina, am închis
uºa ºi am mers sã-mi iau copilul. Nu sunt mândrã sã recunosc
cã, dupã ce m-am întors, am condus maºina încet pentru ca fiul

INTRODUCERE
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meu sã-i poatã citi numele de pe legitimaþie. Am conceput un
plan elaborat de a o demasca drept o scorpie arogantã în faþa
întregii comunitãþi ºcolare.

Doar ca sã se ºtie:
Da, lucrul acesta chiar s-a întâmplat.
Nu, nu sunt mândrã de fapta mea.
Da, îmi dau seama de ironia de a-mi sfãtui prietena sã

acorde har ºi iertare în timp ce eu deconstruiam întreaga þesã-
turã moralã a bietei învãþãtoare de la ºcoalã care încerca doar
sã-ºi facã treaba.

Da, îmi dau seama cât de lipsitã de spiritualitate am fost
sã-mi implic fiul, care poate cã a încercat sau nu sã-i gãseascã
numele pe site-ul ºcolii dupã ce am ajuns acasã.

Da, acesta a fost momentul în care mi-am dat seama cât de
mult am falimentat ca mamã în ziua aceea.

ªi dacã încã te întrebi dacã eu cred cã sunt „bine”, rãspunsul
este: „Nu. Nu sunt bine.”

Când folosim expresia „lupta este realã”, recunoaºtem
decalajul care existã adesea între ceea ce gândim ºi ceea ne
simþim cu adevãrat. Mintea noastrã ne spune cã inevitabil viaþa
va fi dificilã ºi confuzã, cel puþin uneori. Însã când trecem prin
situaþii dificile ºi confuze, ni se pare cã ceva trebuie sã fie foarte
greºit. Nu conteazã cã acele momente dificile ºi confuze sunt
mãrunte în marea schemã a vieþii – deoarece acele mici lupte
sapã un loc mai adânc în sufletele noastre. Acele mici lupte ne
determinã sã ne întrebãm dacã avem cu adevãrat ceea ce este
necesar pentru a reuºi în viaþã sau dacã am ratat un curs im-
portant despre cum sã fii o fiinþã umanã veselã ºi liberã.

S-ar putea sã te gândeºti: Uau, toate acestea se aflã în spatele a
ceea ce þi s-a întâmplat în ziua aceea? Cred cã orice luptã pe care o
ai este doar o scenã din povestea mai mare a vieþii tale. Lupta
din interiorul tãu, lupta din jurul tãu, lupta dintre tine ºi ceilalþi
– toate acestea sunt un simbol al unei dorinþe mult mai pro-
funde care nu va fi satisfãcutã de o viaþã „bunã”.

LUPTA ESTE REALÃ
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Da, categoric, lupta este realã. Fãrã îndoialã cã cele trei
milioane de postãri #luptaesterealã au atins cu siguranþã
decalajul dintre viaþa realã ºi viaþa bunã, dar pentru a o face
mult mai realã, iatã câteva idei pe care le vom analiza împre-
unã:

• Viaþa este mult mai grea decât am crezut cã va fi ºi, îmi
pare rãu s-o spun, însã întotdeauna cineva are o viaþã
mai grea decât mine.

• Existã câteva lucruri despre felul în care gândesc ºi
acþionez care nu cred cã s-ar putea schimba vreodatã.

• Îmi petrec cea mai mare parte a timpului undeva între
resentimente ºi stãri de amãrãciune, presãrate cu mo-
mente ocazionale de acceptare cu reticenþã.

• Nu ºtiu dacã Dumnezeu este interesat de viaþa mea ºi
chiar dacã este interesat, nu ºtiu cum pot sã aud ceva de
la El.

• Familia mea este atât de disfuncþionalã – ºi eu mã
potrivesc perfect în ea.

• Dacã crezi cã Lordul Voldemort este dur, ar trebui sã-l
întâlneºti pe criticul meu lãuntric.

• Nu ºtiu când este timpul sã merg mai departe, aºa cã
doar rãmân blocat acolo unde mã aflu.

Râdem de umorul primului set de citate #luptaesterealã,
dar poate cã ne înfiorãm de onestitatea celui de-al doilea set.
Însã aceasta este realitatea! În mijlocul unor situaþii grele ºi
confuze, avem totuºi un Dumnezeu care a vorbit despre aceastã
realitate ºi ne-a oferit nu doar o modalitate de a înþelege viaþa,
dar ºi de a deveni mai puternici ºi mai inteligenþi prin toate
acestea.

Cuvântul lui Dumnezeu ne aratã clar cã atunci când alegem
sã-L urmãm pe El, ar trebui sã ne aºteptãm sã fim schimbaþi –
nu doar puþin, ci complet transformaþi. Schimbarea realizatã de
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Dumnezeu nu ne face viaþa perfectã, ci o face expansivã. El ne
oferã mai degrabã o viaþã liberã ºi spaþiu, decât captivitate ºi
efort. Cel care poate potoli furtuna, poate învia morþii ºi poate
uimi înþelepciunea lumii alege totuºi sã intre în vieþile noastre
cu o astfel de umilinþã încât de multe ori nu ºtim cã a intrat
pânã când nu ne uitãm înapoi ºi ne dãm seama cã El a fost
acolo de mult timp. Dacã experienþele tale te duc la orice mai
puþin decât o transformare completã în inima ta, în relaþiile tale
ºi în modul cum îþi vezi trecutul ºi viitorul, atunci abia aºtept sã
ne ocupãm de toate acestea împreunã.

Începem aceastã discuþie despre decalajul dintre viaþa
noastrã care este doar „bunã” ºi viaþa cu adevãrat bunã pe care
ne-o dorim. Îmi place sã-mi imaginez cã purtãm aceastã con-
versaþie într-o drumeþie minunatã împreunã când dãm peste
ceva care ne opreºte pe traseu – o groapã adâncã ºi noroioasã
în mijlocul potecii. Eu sar în groapã ºi te strig de acolo. Tu stai
pe marginea ei, întrebându-te de ce oare ar sãri cineva în groapã.
E plinã de noroi, murdarã ºi probabil miroase urât, ºi se pare cã
va fi nevoie de multã muncã pentru a trece de partea cealaltã.

Însã eu te strig pentru cã ºtiu cã este singura modalitate de
a ajunge înapoi sus. Cristos este aici înaintea noastrã ºi El
promite sã ne scoatã afarã. Poþi sta la marginea gropii cât timp
doreºti. Poþi încerca sã gãseºti o cale de ocolire. Poþi încerca sã
sari peste ea. Poþi încerca sã te întorci. Dar în cele din urmã,
singura cale de urmat este sã treci prin ea. Eu am trecut de mai
multe ori printr-o astfel de râpã în propria mea cãlãtorie. Am
învãþat cã gropile sunt importante. Am învãþat ºi cã luptele pe
care le reprezintã acele gropi nu sunt doar reale, dar sunt ºi
bune. Am învãþat cã acele obstacole, supãrãri ºi circumstanþe nu
sunt obstacole care ne þin departe de libertate, ci sunt tocmai
mijloacele pe care Dumnezeu le foloseºte pentru a ne forma
caracterul ºi a ne îndrepta spre libertate. Acele lupte din viaþa
noastrã care ne fac sã ne simþim blocaþi, neliniºtiþi sau confuzi
devin tranºeele în care ne ocupãm de lucrurile importante ale
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vieþii – în care învãþãm cum sã depãºim frustrãrile cotidiene,
relaþiile dificile ºi lipsa noastrã de bucurie ºi scop – pentru a
deveni oameni caracterizaþi de onestitate, profunzime ºi putere.

Aºadar iatã adevãrul: dacã eºti în cãutarea unei cãrþi care sã
te ajute sã scapi de realitate, probabil cã aceasta nu este cea
potrivitã pentru tine. Dar dacã cauþi ajutor practic, real pentru
unele lucruri care te deranjeazã – lucruri pe care le-ai fi dorit sã
nu fie atât de grele, dar de fapt sunt grele – ei bine, eºti bine
venit. Unele pãrþi ar putea fi mai grele, dar frumuseþea este cã
lupta este realã pentru noi toþi. Putem merge înainte umãr la
umãr, ne putem sprijini unul pe altul atunci când avem nevoie
ºi ne putem da un impuls de încurajare atunci când e cazul. Pe
parcurs, sper cã te vei simþi înþeles ºi celebrat pentru întreaga
ta poveste – mai ales pentru luptele tale. Sper cã putem râde
împreunã despre modul nebunesc în care trãim, acþionãm ºi
privim lumea. Mai presus de toate, sper cã vom lua hotãrârea
sã credem cã lupta este realã ºi lupta este bunã.

Nicole

PS: Este mai uºor sã ajungem la rãdãcinile luptelor noastre
atunci când îi lãsãm pe prietenii noºtri sã meargã alãturi de noi.
De fapt, Biblia ne porunceºte: „Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi
veþi împlini astfel Legea lui Cristos” (Galateni 6:2). Cu aceastã
idee în minte, sper cã te vei gândi sã aduni câþiva prieteni ºi sã
parcurgeþi cartea împreunã. De asemenea, existã un ghid de
studiu ºi un material video pe care le-am realizat pentru a te
ajuta.
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