
Introducere 

 

 

În urmă cu câțiva ani am participat la o conferință a Ellel Ministries în Elveția și, într-o după-amiază liberă, împreună cu 

câțiva membri ai echipei ne-am dus să vedem cum se fabrică sticla, în mod tradițional, prin suflare. Muncitorii de acolo stăteau în 

jurul unui cuptor imens și, lucrând în căldură înăbușitoare, modelau obiecte de diferite dimensiuni și forme. Am fost atrasă în 

mod special de doi dintre oamenii de acolo care lucrau împreună. Unul sufla printr-un tub lung într-un bulgăre de sticlă topită, iar 

celălalt ținea cu niște clești giganți vasul de sticlă verde ce se forma. Era evident că urma să fie ceva grandios. 

Au lucrat împreună minute în șir, punând în mod constant sticla înapoi în cuptor pentru a o păstra moale și flexibilă, 

creând o vază complicată, cu multe gâtuituri. Când, în cele din urmă, au dat forma dorită creației lor, au finalizat linia de vârf și 

apoi baza. Apoi, chiar înainte de a desprinde vaza de restul de sticlă topită, suflătorul a ținut imensa vază în lumină pentru a o 

inspecta. Mie mi se părea fabuloasă, dar fără vreo ezitare el a azvârlit proaspătul articol realizat într-o cutie imensă de lemn de 

lângă el, iar sticla s-a spart în milioane de cioburi. Nu fusese suficient de bună. Nu atinsese standardul cerut. Fusese respinsă. 

Mulți dintre noi ne simțim asemenea acelei creații. Avem sentimentul că, priviți în lumină ceva nu este în regulă cu noi – 

suntem sub standard, neadecvați. Ne simțim făcuți bucăți de experiențele vieții și ni se pare imposibil să credem că vom reuși 

vreodată să trecem testul. 

Dar realitatea este că acceptarea necondiționată și sentimentul apartenenței este moștenirea pe care o avem prin Domnul 

nostru Isus Cristos. Nu suntem respinși; dimpotrivă, suntem acceptați necondiționat. Dușmanul a urmărit să ascundă acest adevăr 

de prea mult timp. Astăzi este ziua când trebuie să revendicăm ce este de drept al nostru, nu doar la nivel rațional, ci și prin 

încredințarea profundă a inimii. Atunci, fiecare dintre noi va putea să declare: „Sunt acceptat. Sunt iertat. Dumnezeul cel Viu și 

Adevărat mă iubește.” 

 



 

 

 

CAPITOLUL 1 

Acceptat sau respins – Cum te simți? 

 

 

Ce este respingerea? 

 

Poți învăța atât de multe urmărindu-i pe copiii ce se joacă în parc. Într-o zi, mă uitam la niște copii de vreo cinci ani care 

fugeau unii după alții pe iarbă. După o vreme, un băiețel care stătuse până atunci pe o bancă din apropiere s-a ridicat să intre și el 

în joc. În timp ce se apropia, una dintre fetele din grup s-a oprit, și, uitându-se la el direct în ochi, i-a spus răspicat: „Pleacă – nu 

ne jucăm cu tine!” Fără niciun comentariu, băiatul s-a întors trist la banca lui, iar fata a reintrat în joc. El a acceptat verdictul ei – 

era respins. 

Probabil că în viața ta respingerea nu a fost exprimată atât de direct ca în cazul acesta, însă respingerea ne-a afectat pe 

majoritatea dintre noi. Am fost răniți de spinul ei în trecut și poate că încă îi simțim durerea în mod constant, din multitudinea de 

reculuri. Care dintre noi nu a fost tratat la un moment dat într-un mod nepoliticos și respingător de către funcționarii publici prea 

zeloși sau chiar abuzat verbal de către un străin mânios ce a trecut pe lângă noi pe stradă? Trăim într-o lume în care, zilnic, spinul 

respingerii și al devalorizării ne rănește. Unii au trăit respingeri majore, care le-a dat viața peste cap și le-a zguduit sentimentul de 

acceptare până în străfunduri, la fel ca soția a cărei soț a fugit cu o amantă tânără, mai atrăgătoare, abandonând-o după mulți ani 

de căsnicie. Sau bărbatul care a descoperit că așa-zisul „cel mai bun prieten” a mințit referitor la el, bârfindu-l cu treizeci de ani 

în urmă unei cunoștințe comune, aspect care a avut un impact sever asupra oportunităților sale în carieră. Sau copilul trimis să 

locuiască la o mătușă îndepărtată pentru că tatăl său vitreg nu și-l dorea prin preajmă întrucât îi amintea de relația precedentă a 

soției lui. 

Respingerea poate să ia diferite forme, în funcție de relația pe care o ai cu cei care manifestă respingerea. Aceasta poate 

veni din partea membrilor familiei și poate continua pe tot parcursul perioadei de început a vieții; respingerea poate fi manifestată 

de un presupus prieten care ne întoarce spatele atunci când suntem la ananghie; colegii de muncă pot să ne respingă, dorindu-și să 

acceadă pe scara socială și lăsându-ne baltă în schimbul unei prietenii mult mai avantajoase; respingerea poate veni din partea 

persoanei iubite care decide să întrerupă ceea ce sperasem că va duce la căsătorie; respingerea poate să vină și din partea 

autorităților de la care cerem ajutor. Probabil că ai simțit durerea vreunei astfel de respingeri în trecut. Mari sau mici, acute sau 

cronice, toate situațiile în care suntem respinși ne subapreciază într-un fel sau altul, iar impactul lor cumulativ poate distruge 

sentimentul atât de fragil al propriei identități și valori.    



Trecutul e de-acum trecut, însă spinul respingerii poate rămâne în noi și chiar așa se întâmplă. Băiețelul de la locul de 

joacă și-a acceptat soarta, însă inima i s-a îndurerat din cauza a ceea ce n-a putut avea. Durerea pe care a suferit-o a fost suficientă 

pentru a-l face să nu mai încerce a se alătura celor ce se jucau. Se temea de o nouă respingere. Își dorea să fie acceptat și să fie 

parte din grup, însă a avut parte de respingere, și astfel și-a acceptat soarta și s-a resemnat cu izolarea. Trist este că și după mulți 

ani, inima noastră poate încă tânji după un sentiment al acceptării și al apartenenței care pare să ne ocolească. Trebuie să fim 

realiști, să fim gata să ne depășim teama și durerea și să admitem că sentimentul respingerii poate persista în inima unui creștin ca 

tine sau ca mine.   

 

 

Ce este acceptarea? 

 

Acceptarea este opusul respingerii. Acceptarea înseamnă să corespunzi, să te potrivești unei anumite sarcini, să fii 

recunoscut și dorit. Însă chiar și acceptarea are „nuanțe” diferite. Pentru a înțelege nuanțele acceptării am putea să ne gândim la 

modul în care acceptăm un cadou. 

Există acceptare de tip gri. Gândește-te la modul aproape lipsit de interes în care primești cadoul de Crăciun din partea 

mătușii Edith, știind foarte bine că va conține ciorapi tricotați… din nou! Accepți binevoitor pachetul, scrii respectuos un bilețel 

de mulțumire mânat de bunele tale maniere, decât de emoția de fericire produsă de cadoul în sine. Acest cadou va sta în dulapul 

tău până când, în mod discret, îl vei putea duce la depozitul de ajutoare pentru săraci. Acceptat!? Cu greu! 

Apoi există acceptarea în culori de pastel, atunci când primești un cadou util și frumos din partea unui prieten iubit și faci 

tot posibilul să îl folosești și să te bucuri de el! Recunoștința ta este reală și plină de afecțiune, dar, sincer, niciodată nu ți-ai fi ales 

un asemenea cadou și nu se potrivește deloc cu designul din bucătărie. Cadoul va fi plasat până la urmă undeva în spatele 

bufetului, nefolosit, dar păstrat pentru a nu-l răni pe cel ce l-a oferit. Acceptat!? Da, dar fără să te emoționeze. 

Prin comparație, să ne gândim la un copil care primește cadoul de Crăciun: „Exact ceea ce mi-am dorit!” De-abia așteaptă 

să-l scoată din hârtia de împachetat și-o rupe ca să deschidă cutia. (Cine are nevoie de etichetă sau de instrucțiuni?) Extaziat de 

momentul când poate ține în mâinile lui ceea ce a așteptat cu nerăbdare de-atâta vreme. Delectarea lui continuă se amplifică odată 

cu insistența de a lua cu el în pat cadoul primit. Fiecare zi este mai bună datorită cadoului primit, se bucură să-l folosească și, pur 

și simplu, să fie al lui! Acceptat? Cu siguranță! 

Aceasta este acceptarea reală. Și așa ne acceptă Dumnezeu pe noi – Se bucură de noi cu mare bucurie. 

 

DOMNUL Dumnezeul tău este cu tine; 

puterea Sa îți dă victorie. DOMNUL Se va desfăta de tine, 

și în dragostea Sa îți va da viață nouă. Va cânta și Se va bucura de tine. 

(Țefania 3:17, GNB – Good News Bible) 



 

Și El promite că nu va lăsa niciodată pe nimeni să ne smulgă din mâna Sa (Ioan 10:29). În fiecare zi, El se desfată de 

creația Sa minunată, unică, adică de tine! 

Meditează un moment la acest lucru. Nu cumva ceva strigă în tine: „Nu eu! Nu se poate să simtă Dumnezeu așa în ce mă 

privește!” De unde vine această voce interioară ce contrazice adevărul incontestabil al lui Dumnezeu? Vom afla detaliat în 

Capitolul 3, însă acum trebuie să recunoaștem că acea voce interioară există și să conștientizăm realitatea conflictului. Fiecare 

dintre noi trebuie să admită că există o luptă în a accepta adevărul că El Se desfată de mine și că mă acceptă pe deplin! Ești gata 

pentru provocarea de a-ți schimba vechile convingeri și de a-ți însuși acest adevăr fantastic? 

 


