
Aprecieri pentru această carte

Sunt fascinat de scrierile lui Max Lucado şi nu am fost niciodată dezamăgit 
de niciuna dintre ele. Povestea lui Dumnezeu, povestea ta prezintă adevărul 
lui Dumnezeu cu pregnanţă şi compasiune. Această carte este o lectură 
obligatorie. Nu vei fi dezamăgit.

—Stephen Arterburn,
fondator şi preşedinte al New Life Ministries; 

fondator al conferinţelor Women of Faith

Unul dintre cei mai buni autori motivaționali ai zilelor noastre, Max Lucado 
descrie felul în care Cuvântul lui Dumnezeu se interpătrunde cu ţesătura 
vieţii noastre. Povestea lui Dumnezeu, povestea ta te va determina să pornești 
în căutarea unui sens mai adânc al circumstanţelor vieţii şi, pe măsură ce 
te vei adânci în subiectul ei, te va ajuta să te alipești mai mult de Scriptură. 

—Craig Groeschel,
pastor senior al LifeChurch.tv; autorul cărții Weird

Când iei în mână o carte scrisă de Max Lucado te simţi ca şi când te-ai 
întâlni cu un vechi prieten. Vei fi încurajat şi îmbogăţit – ba chiar provocat, 
dacă prietenul cu pricina vrea să fie sincer cu tine. Povestea lui Dumnezeu, 
povestea ta este o carte de genul acesta.

—Jim Daly,
preşedinte al Focus on the Family

Cu toţii vrem să ştim că experienţele vieţii noastre contează şi că au un 
sens transcendent. Vrem să ne cunoaştem povestea, ca să ne putem înţelege 
cărarea şi să ştim pasul care urmează. Într-un stil antrenant, Lucado ne 
ilustrează felul în care Biblia înfăţişează practic propriile noastre poveşti prin 
intermediul personajelor ei. Este o ocazie rară.

—Dr. John Townsend,
psiholog, trainer educațional şi autorul cărții Boundaries

Te simţi câteodată uşor pierdut în această lume? Te întrebi dacă viaţa ta 
contează cu adevărat? Într-o exprimare simplă, dar plină de profunzime, 
Lucado prezintă pe larg narațiunea lui Dumnezeu, ca prin ea să putem 



urmări paşii Tatălui. Împletită în narațiunea lui Dumnezeu, vei afla propria ta 
poveste şi vei înţelege, probabil pentru prima dată, cât de mult te iubeşte El.

—Sheila Walsh, 
autorul cărții The Shelter of God’s Promises

Nimeni nu spune mai frumos povestea lui Dumnezeu, decât Max Lucado. 
Acum însă, el doreşte să afli şi poveste ta. Cartea aceasta este mai mult decât 
o lectură bună. Ea este o hartă care-ţi arată drumul către o viaţă minunată.

—Randy Frazee,
pastor senior la Oak Hills Church, San Antonio, Texas; autorul cărții 

The Heart of the Story şi coautor la Real Simplicity
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Denalyn și cu mine 
avem bucuria să dedicăm această carte

surorii şi cumnatului meu
Joan şi Fred Carrigan.

Voi aţi adus bucuria şi veselia
în povestea vieții noastre;
vă suntem recunoscători!

„Domnul mi-a rescris povestea vieţii, 
când mi-am deschis cartea inimii înaintea ochilor Lui.”

2 Samuel 22:25, MSG
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Apariţia acestei cărţi a fost posibilă datorită 
implicării unor oameni speciali! Fiecare dintre ei merită 

recunoștință și apreciere:
Liz Heaney şi Karen Hill au verificat fiecare propoziţie şi m-au 

ajutat să şlefuiesc fiecare paragraf. Vă mulţumesc amândurora. 
Carol Bartley şi-a pus în practică abilităţile ei editoriale unice cu 

acuitatea unui detectiv. Îţi sunt îndatorat. 
Randy şi Rozanne Frazee, vă mulţumesc pentru sugestie, dar şi 

mai mult pentru colaborare.
Dudley Delffs a supervizat fiecare etapă a creaţiei şi producţiei. 

Ești minunat, prietene. 
Byron Williamson şi Steve şi Cheryl Green au reuşit să țină în 

viaţă acest proiect. Fără voi, cine ştie ce s-ar fi întâmplat?
Moe Girkins şi echipa excelentă de la Zondervan au pus în aplicare 

iniţiativa acestei cărți. Sunt mândru să pot lucra împreună cu voi!
David Drury a adus esență ideilor teologice.
Brad Tuggle mi-a făcut sugestii valoroase.
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David Treat a învăluit cu rugăciunile lui cartea aceasta şi echipa 
care a produs-o. 

Familia mea – Brett şi Jenna Bishop, Andrea şi Sara Lucado – 
m-au învăţat mai mult despre iubirea lui Dumnezeu decât voi putea 
exprima vreodată. 

Soţia mea, Denalyn! Dumnezeu mi te-a dat împreună cu cerul. 
Poți fi oare prea-binecuvântat? Daca da, atunci eu sunt acela. Te 
iubesc!



Introducere

Când Dumnezeu intervine în povestea vieții tale...
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În 1965, Ralls era un orăşel din Texas bătut de vânt şi plin de 
ciulini. Centrul oraşului se compunea din clădirea cu două etaje a 

tribunalului, care era înconjurată de un teren buruienos şi de câteva 
drumuri pavate cu cărămidă. Una dintre farmaciile oraşului dăduse 
faliment, iar a doua îi călca îndeaproape pe urme. Rafturile prăvăliei 
de mărunţişuri erau goale şi pline de praf, la fel ca strada pe care se 
găsea magazinul. Impresia unui blocaj rutier se ivea doar dimineaţa, 
când fermierii plecau din parcarea cârciumii, după cafeaua pe care o 
sorbeau la răsăritul soarelui.

Parcă cineva apăsase pe butonul PAUZĂ şi uitase să-i mai dea 
drumul, fapt care nu reprezenta o problemă pentru bunicii mei. 
Domnul să-i binecuvânteze. 

Charles şi Macey McDermott arătau exact ca perechea de ţărani 
din pictura lui Grant Wood, cu deosebirea că nu erau nici pe departe 
atât de energici. Bunicul, înalt, subţire şi cu faţă prelungă; ea, mai 
mică şi cu ochii întunecaţi. Niciunul dintre ei nu zâmbea prea des. Îşi 
târau picioarele printr-o casă cu două dormitoare, mestecând tabac 
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marca Brown Mule, uitându-se la telenovele şi citind romanele lui 
Zane Grey.

Mama venise cu ideea ca eu să petrec o săptămână la bunicii 
mei. Ea se gândise să-l lase pe Max, băiat de zece ani, să-şi cunoască 
bunicii şi să descopere oraşul natal al mamei lui. Aşa că mi-a dat o 
ciocolată şi un sărut, m-a urcat pe autobuzul firmei Grayhound şi 
mi-a făcut cu mâna. Partea cea mai interesantă a călătoriei a fost, 
desigur, ciocolata. După o zi la faţa locului, mi-am dat seama că 
săptămâna aceea avea să fie cea mai lungă din viaţa mea. Bunicii mei 
nu aveau nici bicicletă, nici mingi de baseball şi nici coşuri de baschet. 
Nu cunoşteau pe nimeni altcineva care să aibă vârsta de zece ani, iar 
casa bunicilor era mult prea departe de localitate, ca să pot întâlni pe 
cineva de vârsta mea. Era oraşul Monotoneşti. Aş fi acceptat cu drag 
invitaţia de a privi curios cum se usucă un perete proaspăt văruit, însă 
chiar în momentul acela a început povestea.

Într-o zi, pe la prânz, am întrebat-o pe bunica despre nişte 
fotografii care atârnau în dormitorul ei. Era o poză îngălbenită de 
vreme, dar care fusese făcută cu profesionalism, şi era acum aşezată 
frumos într-o ramă ovală de nuc. Cine să fie oare bărbatul acesta 
misterios, care ocupa locul de deasupra patului, în partea în care 
dormea bunica? Stătea lângă un scaun, cu o mână pe spătar, iar cu 
cealaltă ţinea o pălărie de fetru. Faţa smeadă se aduna oarecum în 
jurul nasului. Fruntea îi era mai albă decât restul feţei, iar părul era 
pieptănat lins pe spate, negru şi lucios, ca şi cum ar fi fost dat cu 
vaselină. Avea o alură ţeapănă, rigidă, şi era evident incomodat de 
costumul din trei piese şi de atmosfera de studio fotografic. 

— Ăsta-i Levi Thornton, primul meu soț, îmi zise bunica, tatăl 
mamei tale. Bunicul tău. Auzisem de bărbatul acesta, că se mutase cu 
familia la ţară şi că murise de tânăr. Însă de unde se mutase el sau cum 
murise, nu reuşisem să aflu. 

Aşa că bunica s-a pornit să-mi povestească. După două propoziţii, 
povestea mă furase complet, imaginându-mă dintr-odată hurducat 
într-o camionetă Chevy, model 1929, împreună cu bunicul Levi, 
cu bunica şi o fetiță de 8 ani, care devenise mai apoi mama mea. 
Migrau cu toţii din Cherokee, Oklahoma, în partea de nord a 
Texasului, în căutarea unei ferme ieftine şi cu pământ fertil. Le-au 
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găsit pe amândouă, însă i-a lovit seceta, iar tuberculoza a răpit 
sănătatea bunicului Levi. Bunica Macey a condus camioneta înapoi 
la Cherokee, unde Levi a murit în braţele ei. A fost înmormântat la 
vârsta de trei zeci şi trei de ani. 

Desigur, povestea bunicii a depăşit lungimea unui paragraf, dat 
fiind că eu eram curios să aflu cât de multe, iar bunica abia apuca 
să povestească. Ne-am cățărat în arborele genealogic al familiei şi, 
o bună bucată din zi, am explorat ramuri a căror existenţă nici nu o 
bănuiam. Cu cât ne adânceam mai mult, cu atât săptămâna mea în 
alb-negru se transforma într-un tablou de Monet plin de culoare.

Cum se face că, după patruzeci de ani, încă îmi amintesc în detaliu 
de ziua aceea? Țin minte bucătăria în care şedeam pe scaunele cu 
spătar drept, la o masă acoperită cu muşama. Parcă și-acum o văd 
încă pe bunica răsturnând fotografii dintr-o cutie şi răscolind 
amintiri întipărite adânc în inima ei. Îmi amintesc emoţia pe care 
am simţit-o şi sentimentul pe care l-am încercat atunci când am aflat 
cum a emigrat bunicul din Norvegia sau despre înrudirea de departe 
cu unul dintre membrii cavaleriei regale canadiene. Poate că alții își 
poţi urmări linia strămoşilor, trecând prin terenurile de vânătoare ale 
apaşilor, prin corăbiile cu sclavi africani sau pe la casele navigatorilor 
polinezieni. Tuturor ne place să ştim de unde venim. 

Ne dorim să ştim de unde venim. Aflând aceste amănunte devenim 
automat parte dintr-un context, ne leagă, ne include în ceva mai 
mare decât noi înşine. Legătura aceasta dintre noi ne aminteşte că nu 
navigăm pe nişte lacuri izolate, ci pe unul şi acelaşi râu uriaş. 

Iată de ce doreşte Dumnezeu să cunoşti şi povestea Lui. Fotografii 
înrămate atârnă şi în casa Lui. Şi la masa Lui poți participa la discuţii 
pline de viaţă. În sufrageria Lui, se află un album cu fotografii, din 
care se revarsă amintiri. Amintiri despre începuturile din Betleem şi 
despre miracolele din iesle, despre luptele din pustie şi despre prietenii 
pescari din Galileea, despre ezitările lui Petru şi despre încăpăţânarea 
lui Pavel. Toate fac parte din această narațiune. 

Însă toate acestea nu sunt decât detalii ale unui mesaj central: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață 
veșnică“ (Ioan 3:16.) Iată titlul poveştii: Dumnezeu mântuieşte pe 
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poporul Său! El Îşi aruncă mreaja peste cetăți şi indivizi, peste prinţi 
şi cerșetori, peste Pilaţii puterii şi peste Ionii, Iacobii şi Petrii satelor 
de pescari. Dumnezeu ia asupra Lui întreaga noastră nenorocire şi ne 
atrage la Sine. 

Aventura aceasta este povestea lui Dumnezeu, iar noi facem parte 
din ea! 

Este ușor să trecem cu vederea aspectul acesta. Viaţa ne distrage 
continuu; aglomerația, problemele, vizitele la medic şi temele de casă. 
Viaţa se rezumă la Ralls, Texas – orăşelul bătut de vânt şi plin de 
ciulini –, şi nimic mai mult. Fără introducere şi fără urmări. Scaieţi şi 
praf, naştere şi moarte. Iar pe deasupra, caracterul ei accidental. Într-o 
săptămână ţi se naşte un copil; săptămâna următoare trebuie să pleci 
din casa în care locuieşti. „Veştile bune – un bonus!“ „Veştile rele – 
prăbușire.“ Bulversare şi degringoladă. Pe un singur lot de pământ: 
terenuri de joacă şi cimitire. 

Există vreun fir călăuzitor, în toată drama aceasta? Mi-am pus şi 
eu odată o astfel de întrebare.

Cam în aceeaşi perioadă în care mă aflam în Ralls, am primit şi o 
a doua invitaţie. Grupul de teatru al comunităţii locale urma să pună 
în scenă Vrăjitorul din Oz şi avea nevoie de nişte pitici pentru rolurile 
de cetățeni din Munchkinland. Aşa că i-au recrutat copiii din cor 
(unde eu cântam mezzo-soprano, dacă-ți poți imagina!) ca să joace 
în rolurile cu pricina. Am învăţat cântecele şi am repetat mișcarea 
scenică, însă dirijorul nostru a uitat un singur lucru. Nu ne-a spus 
niciodată povestea. El își imaginase că văzusem filmul. Eu însă nu 
l-am văzut. După ştiinţa mea, Toto era o bomboană de ciocolată, iar 
drumul de cărămizi galbene era o stradă din Disneyland. Nu ştiam 
nimic despre tornadele din Kansas şi nici despre baloanele cu aer 
cald. Nu ştiam cum începe şi nici cum se termină toată tărăşenia, însă 
m-am trezit dintr-odată în mijlocul ei.

Repetiţia cu costume aproape că m-a scos din ţâţâni. O casă 
se prăbuşea din văzduh; o regină plutea într-un balon de săpun; o 
vrăjitoare cu nasul lung mă ameninţa cu băţul. „O să pun eu mâna 
pe tine, drăguţule...“ Îmi ieşiseră ochii din orbite de spaimă şi mă 
întrebam ce căutam eu acolo. Viaţa în Munchkinland poate fi ceva 
de speriat. 
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Desigur, dacă n-ai citit scenariul şi dacă nu ştii actul final. 
Dacă însă intri pe scenă cunoscând povestea, totul se schimbă. 
Ştii că la urmă vrăjitoarea se topeşte. Aşa că n-are decât să cârâie 
cât vrea. Zilele-i sunt numărate. În cele din urmă, binele iese 
învingător. 

Întreaga situaţie se schimbă dacă-ţi cunoşti povestea. După cum a 
descoperit David, „Domnul mi-a rescris povestea vieţii, când mi-am 
deschis cartea inimii înaintea ochilor Lui“ (2 Samuel 22:25, MSG). 
Dar care este povestea vieţii noastre?

Întrebarea nu e nouă. Maeştrii auto-ajutorării, realizatorii anumitor 
show-uri televizate şi titlurile anumitor publicaţii te îndeamnă să-ţi 
cunoști povestea, doar că te îndrumă în direcţia greşită. „Priveşte în 
lăuntrul tău“, spun ei, însă promisiunea descoperirii de sine nu ajunge. 
Poţi descoperi intriga unei cărţi într-un singur paragraf sau te poţi 
delecta cu o simfonie ascultând o singură măsură? Cum ai putea 
afla povestea vieţii tale, examinându-ţi doar propria viaţă? Sub nicio 
formă. Tu nu reprezinţi decât puţinele zile care se scurg între pântec 
şi cântec. 

Narațiunea vieții tale însă face parte integrantă din narațiunea lui 
Dumnezeu. Iată marea promisiune a Scripturii şi speranţa acestei 
cărţi: „În Cristos aflăm cine suntem şi pentru ce trăim. Cu mult 
înainte de a auzi pentru prima dată de Cristos şi înainte de a prinde 
nădejde, El ne-a avut în vedere şi ne-a pregătit o viaţă minunată, care 
face parte din planul Lui de ansamblu, plan care se împlineşte prin 
toate şi prin toţi“ (Efeseni 1:11-12, MSG).

Mai presus de noi înșine şi în jurul nostru, Dumnezeu pune în 
scenă un scenariu grandios, scris de însăşi mâna Lui, orchestrat de 
voinţa Lui şi care se desfăşoară după calendarul Lui; iar tu faci parte 
din scenariu. Ca un pitic neînsemnat din Munchkinland? Nu. Pierdut 
undeva în prerie, într-o casă părăginită de la ţară? În niciun caz. Viaţa 
ta răsare din cea mai măreaţă gândire şi din cea mai blândă inimă din 
istoria universului: din mintea şi din inima lui Dumnezeu. El „face 
toate după sfatul voii Sale“ (Efeseni 1:11). 

Vino alături de mine să ne aruncăm în această istorisire. Planul 
nostru este simplu: să călătorim prin Noul Testament în căutarea 
naraţiunii lui Dumnezeu. Vom folosi drept ghid Biblia povestită, 
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urmând să extragem câte o promisiune în fiecare dintre cele zece 
capitole ale sale. 

Cine ştie? Poate că în povestea Lui vei descoperi propria ta poveste. 



Capitolul unu

Când Dumnezeu intervine în povestea vieții tale...

dintr-un OM DE RÂND 
 DEVII PERSONAJ PRINCIPAL


