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Am nutrit mult timp visul de a oferi un ghid de studiu 
bazat pe romanul meu, Răscumpărată prin iubire. Cartea 
are la bază relatarea biblică a prorocului Osea și a soției 

sale, Gomer, dar se aseamănă foarte mult cu traiectoria multora 
dintre noi, de la frângere la răscumpărare și plinătate în Cristos. 
Cultura noastră prezintă dragostea ca fiind un sentiment, dar 
dragostea presupune acțiune. Personajul principal din Răscumpărată 
prin iubire este Michael Hosea. Caracterul lui ne arată cum să iubim 
cum a iubit Isus. Sentimentele se înfierbântă și pălesc, dar dragostea 
adevărată trece testul timpului. Implică angajament și muncă asiduă 
și aduce binecuvântări mult mai mari și mai trainice decât ne-am 
putea imagina vreodată. Michael înfățișează dragostea lui Cristos 
pentru Angel; el alege să-și privească soția cu ochii compasiunii, ai 
răbdării, ai virtuții și ai sacrificiului de sine. Michael este pasionat 
de Angel. El își ia cât se poate de serios jurămintele de căsătorie, 
străduindu-se să o binecuvânteze pe Angel prin intermediul 
căsniciei lor.

Dragostea de felul acesta nu este doar o utopie despre care se 
vorbește în cărțile de povești. Această dragoste este posibilă prin 
puterea pe care Dumnezeu o dă fiecărui credincios. A te îndrăgosti 

0
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de cineva este ușor, dar dragostea statornică și plină de pasiune care 
durează o viață întreagă este o problemă de alegere.

Angie Hunt și cu mine am hotărât să facem un altfel de ghid de 
studiu decât toate celelalte. Astfel că pe parcursul acestuia vei găsi 
trei lecții pe săptămână, nu cinci, așa cum se obișnuiește, deoarece ne 
dorim să ai ocazia să meditezi profund la conceptele prezentate. Ne 
dorim să-ți faci timp să cauți versetele biblice pentru a vedea cum se 
aplică ele în viața ta de zi cu zi.

Michael și Angel sunt personaje fictive, dar toate celelalte persoane 
nominalizate în acest studiu au trăit și au umblat pe acest pământ. E 
vorba de oameni care ne pot inspira deoarece au trecut prin încercări 
reale. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și eficient și străpunge până în 
adâncul inimilor și al sufletelor noastre. Aici ni se arată cum putem 
trăi cu scop și cu bucurie – un adevăr oglindit în modul în care 
Dumnezeu a lucrat în viețile oamenilor despre care vom vorbi.

În acest ghid de studiu nu trebuie să completezi în spațiile goale. 
Sugestia noastră este să ai un jurnal în care să-ți notezi acolo gândurile, 
sentimentele, observațiile și rugăciunile tale, în timp ce citești. Te 
încurajăm, de asemenea, să subliniezi și să scoți în evidență pasaje, să 
faci notițe pe marginile paginilor și să faci din acest ghid de studiu o 
resursă de referință valoroasă în călătoria ta de credință. Nu te limita 
doar la ceea ce îți oferim noi. Biblia este plină de istorisiri adevărate, 
de înțelepciune și de învățături care ți se pot aplica. Vei afla despre 
oameni înfrânți care s-au transformat în învingători, oameni pierduți 
care au fost găsiți, suflete rănite care au fost vindecate și morți care au 
revenit la viață. Biblia reprezintă biblioteca lui Dumnezeu, povestea 
Lui prin fiecare carte de istorie adevărată.

Ceea ce Angie și cu mine ne dorim cel mai mult pentru tine este 
să-L cunoști personal pe Dumnezeul care te iubește cu un foc mistuitor 
și curățitor, Dumnezeul care te-a creat și care știe planurile speciale pe 
care le are pregătite pentru tine (Ieremia 29:11). Rugăciunea noastră 
fierbinte este să-ți deschizi inima și mintea în fața lui Dumnezeu. El 
te va face o făptură nouă și mai plină de viață decât ai fost vreodată.

Domnul să te binecuvânteze și să te păzească în timp ce citești 
Cuvântul Său. Fața Lui să strălucească peste tine, să ți Se descopere 
și să-ți dea pacea (Numeri 6:24-26).
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Copilăria mea a fost diferită de cea a lui Angel. Eu am avut 
părinți iubitori care s-au încrezut în Dumnezeu. Familia 
noastră mergea la biserică în fiecare duminică. Am mers la 

școala duminicală, am fost în tabere de vacanță și la grupul nostru de 
tineret și credeam că sunt creștină. Când am plecat la facultate, nu 
m-am mai dus la biserică. Era în perioada anilor revoluționari 1960. 
Nimeni nu îți spune că orice lucru „gratis“ te costă scump. Dragostea 
„liberă“ m-a costat inocența, stima de sine, respectul de sine și viața 
unui bebeluș. Am crezut că puteam pur și simplu să adun cioburile 
vieții mele și să merg mai departe.

Când am ajuns în punctul cel mai de jos, am primit o scrisoare 
de la un vechi prieten din orașul meu natal, Rick Rivers, care slujea 
în Marina Militară în Vietnam. Am început să corespondăm. Odată 
ce el a venit acasă, am ieșit la întâlniri, ne-am îndrăgostit și ne-am 
căsătorit un an mai târziu. Deși Rick provenea dintr-o familie solidă 
și iubitoare, el nu știa nimic altceva despre creștinism decât ceea ce 
îl învățase bunica lui: Psalmul 23 și Rugăciunea Domnească. N-am 
aflat decât mulți ani mai târziu că el se întâlnise cu Dumnezeu în 
timpul Ofensivei Tet din 1968 din Vietnam. Aveau să mai treacă 
mulți ani până când Rick să-și predea viața lui Cristos.
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Amândoi aveam poveri care ne apăsau inimile și sufletele și bagaje 
emoționale pe care le-am adus în căsnicia noastră. Am avut parte de 
clipe fericite, dar și de momente tensionate. Eu sufeream din cauza 
greșelilor mele din trecut. Rick suferea din cauza amintirilor din 
război și era alcoolic. Ne iubeam și ne certam, și totul se reducea la o 
singură întrebare pentru amândoi: Cine deține controlul vieții mele?

Privind în urmă, îmi dau seama că Dumnezeu a așezat mulți 
oameni în viețile noastre care să ne atragă spre El. Noi am continuat 
să ignorăm această chemare, crezând în mod greșit că ne puteam 
descurca pe cont propriu. Punctul de cotitură a fost atunci când 
Rick s-a hotărât să-și înceapă propria afacere, iar noi ne-am vândut 
casa și ne-am mutat ca să fim mai aproape de familie. Au fost niște 
schimbări exterioare stresante, dar nicio schimbare interioară. Am 
așteptat în sudul Californiei până când cei trei copii mici ai noștri au 
terminat anul școlar, în timp ce Rick s-a mutat în nord, a locuit cu 
părinții săi și și-a deschis afacerea în Sevastopol. El a căutat o casă de 
închiriat pentru familia noastră. Numai una era disponibilă – așezată 
între două familii creștine, care amândouă ne-au invitat la biserică la 
numai câteva ore după ce ne-am mutat.

Căsnicia noastră se destrăma, iar eu eram îndeajuns de disperată 
încât să încerc orice – chiar și să apelez la Dumnezeu – pentru a 
potoli durerea. „Căutați și veți găsi“, spune Scriptura (Matei 7:7), iar 
eu mi-am pus credința în Isus la biserica vecinilor noștri. Rick L-a 
găsit pe Cristos mai târziu la studiul nostru biblic de casă pe care îl 
preda pastorul.

Evanghelia lui Isus Cristos ne-a deschis inimile și a insuflat viață 
în sufletele noastre. Cartea lui Osea mi-a deschis ochii ca să văd 
adevărul. De fiecare dată când aveam o problemă, Domnul fusese 
ultimul la care apelam pentru a găsi soluții. Am trăit ca un copil al 
întunericului până spre sfârșitul celei de-a treia decade din viața mea. 
Fusesem precum Gomera, mă prostituasem cu idei și practici lumești 
care Îl sfidau pe Dumnezeu și care mi-au lăsat răni adânci. Acum, eu 
recunosc mâna iubitoare a lui Dumnezeu asupra vieții mele încă de 
când m-am născut. El a fost mereu aproape de mine. În fiecare situație 
ispititoare, care putea să-mi distrugă viața, Dumnezeu mi-a oferit o 
cale de scăpare. Eu am ales să o resping. Chiar și așa, Dumnezeu 
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n-a încetat niciodată să mă iubească. Și acum că umblu cu Isus, El 
a folosit pentru scopul Lui bun ceea ce Satan a intenționat pentru 
distrugerea mea, nu numai în viața mea, ci și în viețile altora. El poate 
face la fel și pentru tine.





15

L u m i n i  ș i  u m br e

Alex se aplecă spre Sarah.
— Vreau să mergi afară și să te joci, spuse el liniștit. Trebuie să vorbesc 

cu mama ta între patru ochi. Zâmbi și o bătu ușor pe obraz.
Sarah zâmbi la rândul ei extrem de încântată. Tati o atinsese; nu era 

furios, nici pe departe. O iubea! Așa cum spusese mama.
— Pot să mă întorc când ați terminat de vorbit?
Tati se ridică brusc.
— Mama ta va veni să te ia, atunci când va fi pregătită. Acum du-te, 

așa cum ți-am spus.
— Bine, tati. Sarah ar fi vrut să rămână, dar dorea și mai mult să-i 

fie pe plac tatălui ei. Ieși din salon și traversă bucătăria spre ușa din spate. 
Culese câteva margarete care creșteau în grădinița de lângă intrare, apoi 
se îndreptă spre tufele de trandafiri și începu să rupă petalele: „Mă iubește, 
nu mă iubește, mă iubește, nu mă iubește...“ Tăcu în momentul în care 
ajunse la colț.

Nu voia să-i deranjeze pe mama și pe tata. Voia doar să fie aproape 
de ei.

Se afundă mulțumită în visare. Poate că tati o va ridica pe umerii lui. 
Se întreba dacă o va duce să călărească pe calul lui negru. Trebuia să-și 
schimbe rochia, desigur. Nu voia s-o strice pe asta. Ce n-ar fi dat ca el s-o fi 

X
Există niște lucruri pe care, odată ce le-ai pierdut, nu le mai 
poți recupera. Inocența este unul dintre ele. Dragostea este altul. 
Bănuiesc că copilăria este al treilea.

—John Marsden, CheCkers

studiul 1.1
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lăsat să șadă în brațele lui în timpul discuției cu mama. Ar fi fost cea mai 
fericită și nu i-ar fi deranjat deloc cu prezența ei.

Fereastra salonului era deschisă și le putea distinge vocile. Mamei îi 
plăcea ca mirosul trandafirilor să umple salonul. Sarah simți dorința să se 
așeze și să-i asculte pe părinții ei. Asta așa, ca să știe exact când ar fi vrut 
tati ca ea să se întoarcă la ei. Ar sta foarte cuminte ca să nu-i deranjeze, 
iar tot ce ar avea mama de făcut ar fi să se aplece pe geam și s-o cheme 
înăuntru.

— Ce era să fac, Alex? N-ai petrecut niciodată nici măcar un minut 
cu ea. Ce ar fi trebuit să-i spun? Că tatălui ei nu-i pasă? Că-și dorește ca 
ea să nu se fi născut?

Buzele lui Sarah se strânseră cu putere. Spune că nu-i așa, tati!
Spune-i că nu-i așa! ...
— Știi ce simt față de ea.
— Cum poți vorbi despre ceea ce simți? Nici măcar n-o cunoști. E 

un copil minunat, Alex. E isteață și fermecătoare și nu se teme de nimic. 
Îți seamănă atât de mult. Este o ființă umană, Alex. Nu-i poți ignora 
existența pe vecie. E fiica ta...

— Am destui copii cu soția mea. Copii legitimi. Ți-am spus că nu îmi 
mai trebuie altul.

— Cum poți spune asta? Cum poți să nu-ți iubești propriul sânge?
— Ți-am spus ce simt încă de la început, dar n-ai vrut să mă asculți. 

Nici n-ar fi trebuit să se nască, Mae, dar ai ținut-o tot timpul pe-a ta.
— Crezi că eu am vrut să rămân însărcinată? Crezi că am planificat 

s-o am?
— M-am întrebat și eu adesea. Mai ales atunci când ți-am găsit o cale 

să ieși din situația asta și ai refuzat. Doctorul la care te-am trimis ar fi pus 
capăt acestei încurcături. Ai fi scăpat...

— N-am putut s-o fac. Cum ai putut să te-aștepți de la mine să îmi 
ucid propriul copil nenăscut? Nu înțelegi? E un păcat de moarte.

— Ai petrecut prea mult timp la biserică, spuse el batjocoritor. Tu te-ai 
gândit vreodată că n-ai avea atâtea probleme acum, dacă ai fi scăpat de ea 
așa cum ți-am spus? Ar fi fost mult mai ușor. Dar tu ai fugit...

— Doar nu crezi asta! Mama plângea acum...
— Și cât timp mi-a mai rămas din ziua de azi cu tine? Destul? L-ai 
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irosit cu fata. Ți-am spus că așa se va întâmpla, nu-i așa? Mai bine nu 
s-ar fi născut!

0

P e măsură ce ni se dezvăluie povestea lui Angel,  facem 
cunoștință cu Sarah, fetița frumoasă și nevinovată care 
locuia cu mămica ei într-o căsuță înconjurată de flori. 

Sarah era drăguță și inteligentă, curajoasă și inocentă, dar inocența 
ei a fost spulberată mult prea repede. Știa că avea un tată, iar mămica 
ei îi spunea că acesta era chipeș. Fetița a mai văzut și darurile lui 
minunate, pe care mămica i le-a dat lui Sarah, explicându-i că veneau 
din partea tăticului ei.

Sarah a trebuit să aștepte ca să-l cunoască pe tatăl ei. În cele din 
urmă, mămica s-a gândit că ea era acum îndeajuns de mare, așa că 
Sarah s-a îmbrăcat cu cea mai frumoasă rochiță și s-a străduit să 
nu se murdărească. Fetița a făcut tot posibilul să fie încântătoare, 
politicoasă și dulce – totul ca să câștige aprobarea tatălui ei.

Dar mult prea repede, ea l-a surprins pe tatăl ei spunând că nu o 
iubește, că nu a dorit-o și că era mai bine dacă Sarah nu s-ar fi născut 
niciodată. Tatăl considera că existența ei era o greșeală.

În primii ani ai copilăriei, noi răsărim ca niște ființe proaspete și 
fără pată din mâna lui Dumnezeu. E adevărat că ne naștem cu o natură 
umană voluntară, dar atunci când suntem copii, cei mai mulți dintre 
noi suntem iubiți, suntem supravegheați cu atenție și ni se oferă toată 
afecțiunea de care avem nevoie pentru a ne dezvolta armonios. Lumea 
reprezintă un mare mister pentru noi, dar o explorăm nerăbdători. 
Și nu trece mult până nu testăm limitele trasate de părinții noștri. 
Când suntem mici, două dintre cuvintele noastre preferate sunt nu și 
al meu. Vrem ceea ce vrem. Prea puțin știm atunci că ne vom petrece 
restul vieții confruntându-ne cu dorințele noastre încăpățânate și 
frustrante, dintre care unele nu sunt spre binele nostru.

Și Biblia începe cu o poveste a inocenței. În primul capitol, citim 
că Dumnezeu a creat lumea și a umplut-o cu frumusețe – lumină 
și noapte, cerurile de deasupra și pământul de dedesubt, mările și 
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uscatul, plantele și copacii, soarele, luna, stelele pentru a arăta 
anotimpurile, peștii, păsările, insectele, animalele și omul – fiecare 
ființă vie dând naștere la urmași după soiul lor. Observă cum se repetă 
expresia asta de câteva ori. Dumnezeu îi asigură pe copiii Săi că ei 
n-au ieșit târându-se din nămol.

Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, dar El a 
creat-o pe femeie dintr-o parte a bărbatului. Femeia reprezintă carne 
din carnea bărbatului și sânge din sângele lui. Apoi Dumnezeu a 
insuflat viață atât în bărbat, cât și în femeie. Numai o suflare ne 
desparte de El. El ne-a dat literalmente suflarea vieții. Fără suflare, 
nu putem trăi.

Dumnezeu a așezat primii oameni într-o grădină frumoasă, 
numită Eden, i-a învățat cum să o îngrijească și le-a arătat doi copaci 
care creșteau în mijlocul grădinii: Pomul Vieții și Pomul Cunoștinței 
Binelui și Răului. Dumnezeu le-a spus că pot mânca după pofta inimii 
din toți copacii din grădină, dar nu au voie să mănânce din Pomul 
Cunoștinței Binelui și Răului (Geneza 2:16-17). Acea poruncă a fost 
singura lege pe care Dumnezeu le-a dat-o.

Acei primi oameni, Adam și Eva, s-au bucurat și s-au desfătat în 
nevinovăția lor. Ei s-au minunat de frumusețea naturii, și-au explorat 
noile trupuri, au vorbit cu Dumnezeu și au învățat cum să aibă grijă 
de casa lor superbă. Goi înaintea lui Dumnezeu și unul față de altul, 
Adam și Eva nu cunoșteau rușinea. Nu aveau nimic de ascuns față de 
Dumnezeu sau unul față de celălalt.

Dar apoi răul și-a ridicat capul sub forma unui șarpe. Acesta era un 
rău vechi, un înger căzut care se răzvrătise împotriva lui Dumnezeu. 
El a luat forma unui șarpe și s-a strecurat în grădină, îndrăznind să 
se apropie de Eva. Întrebările lui subtile au făcut-o pe femeie să se 
îndoiască de intenția lui Dumnezeu, și în acel moment, ea a încetat să 
creadă că soluția lui Dumnezeu era cea mai bună. În timp ce Adam 
stătea lângă ea, tăcut, Eva s-a încrezut în cuvântul șarpelui și nu în 
porunca lui Dumnezeu și a mâncat din pomul oprit. Când i-a oferit 
fructul oprit bărbatului ei, Adam l-a luat și a mâncat și el. Eva a fost 
înșelată și Adam a ales să o urmeze.

În aceeași seară, Dumnezeu a venit în grădină ca să Se plimbe și să 
petreacă un timp de părtășie cu bărbatul și cu femeia pe care îi crease. 
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Adam și Eva au înțeles deodată de ce El le spusese să nu mănânce din 
Pomul Cunoștinței Binelui și Răului. În clipa în care ei au nesocotit 
porunca protectoare a lui Dumnezeu în favoarea minciunilor lui 
Satana, inocența lor a dispărut. Și acum ei se ascundeau de Cel care 
îi iubea. Când Dumnezeu i-a chemat, cei doi au venit reticenți, 
copleșiți de păcat, vină și rușine, dorind să se scuze și nedorind să-și 
mărturisească nelegiuirea. Prin alegerea lor, ei s-au despărțit de 
Dumnezeu.

Domnul Dumnezeu a zis: „Iată, omul a ajuns ca unul dintre 
Noi, cunoscând binele și răul. Acum, să nu cumva să-și întindă 
mâna și să ia și din Pomul Vieții ca să mănânce și să trăiască 
veșnic! (Geneza 3:22)

Dumnezeu i-a izgonit pe Adam și Eva din Grădină pentru ca ei să 
nu mănânce din pomul care oferea viață veșnică – probabil din cauză 
că El nu voia ca ei să trăiască veșnic într-o stare păcătoasă. Adam 
a trăit 930 de ani, dar acum omenirea ajunge de-abia la șaptezeci 
de ani, optzeci dacă suntem binecuvântați (Psalmul 90:10). Poate că 
durata noastră de viață mai scurtă este un act de îndurare. Pe măsură 
ce trec anii, știu că sunt tot mai aproape să ajung Acasă și nu mă 
deranjează acest lucru.

Deoarece suntem urmașii lui Adam și ai Evei, noi am moștenit 
tendința lor de a lua decizii care ne despart de Dumnezeu și care 
continuă să ne producă, atât nouă, cât și celorlalți, multă suferință. O 
decizie ne-a despărțit de Dumnezeu, dar tot o decizie poate restabili 
acea relație de dragoste, deși nu încă în același mod fizic pe care Adam 
și Eva l-au experimentat în grădină.

Inocența micuței Sarah a dispărut în clipa în care și-a dat seama 
că nu poate avea încredere în cuvântul mamei ei. Mama îi dăduse 
de înțeles că tatăl ei o iubea, iar Sarah își făcuse tot felul de iluzii 
cu privire la el de când se știa. Ce moment zdrobitor în care Sarah 
a aflat că Alex nu numai că o disprețuia, ci și că voise ca ea să nu fi 
văzut vreodată lumina zilei. Faptul că Alex a recunoscut acest lucru 
a zdruncinat din temelii lumea lui Sarah, dar inima lui neagră a 
continuat să dea roade otrăvite în viața fiicei sale nevinovate.
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subiect e  de  meditaț ie
1. Îți amintești de un moment din viața ta în care inocența ți-a 

fost distrusă? Care a fost situația respectivă? Cum te-ai simțit 
după aceea? În acel moment, ai aflat că cineva pe care îl iubeai 
nu era demn de încredere ?

2. Ce părere ai avut despre Sarah în calitate de personaj după 
lecturarea acestui prolog introductiv? Ea avea atât de multe 
calități – inteligență, frumusețe și curaj. Ea a căutat să fie 
pe placul mamei și al tatălui ei. Ea a tânjit să aibă o familie 
completă. În ce mod ne-a făcut scena asta să-i ținem pumnii 
micuței Sarah ?

3. Milton a scris opera sa faimoasă, Paradisul Pierdut, despre 
Grădina Edenului. Te-ai gândit vreodată la relatarea despre 
Adam și Eva (care se găsește în Geneza 3) ca la o poveste 
despre inocența pierdută ?

4. Citatul lui John Marsden spune că inocența, dragostea și 
copilăria nu pot fi recâștigate niciodată. Apropo de copilărie, 
vechiul cântec „Toyland“* spune: „Odată ce treci de granițele 
lui, nu te mai poți întoarce.“ Se poate recâștiga inocența?

5. Copiii de azi, chiar și bebelușii, sunt adesea martorii unor 
sunete, imagini și experiențe care nu erau de obicei observate 
de copiii din generațiile trecute. Copiii își pierd inocența la 
vârste tot mai fragede. Ce putem face pentru a întoarce cursul 
acestei situații nefericite ?

I-au adus și niște copilași ca să Se atingă de ei, dar ucenicii, 
când au văzut aceasta, i-au mustrat. Isus însă i-a chemat la 
Sine și a zis: „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, 
pentru că Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei! Adevărat 
vă spun că oricine nu primește Împărăția lui Dumnezeu ca 
un copilaș, nicidecum nu va intra în ea! (Luca 18:15-17)

* Versurile în limba engleză ale cântecului „Toyland“ se găsesc la https://
lyricsplayground.com/alpha/songs/t/toyland.html. Versuri din opereta 
„Babes in Toyland “ apărută în 1903; versuri scrise de Glen MacDonough. 
Domeniu public


