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În amintirea lui Katherine Morgan

Ferice de cei care-ºi pun tãria în Tine, în a cãror inimã locuieºte
încrederea. Când strãbat aceºtia Valea Plângerii, o prefac într-un loc
plin de izvoare ºi ploaia timpurie o acoperã cu binecuvântãri. Ei merg
din putere în putere...

PSALMUL 84:5-7
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ititorii vor observa cã prima ediþie a cãrþii a vãzut lumina
tiparului în 1988. O parte a conþinutului ei poate pãrea
puþin „învechitã”. Cu toate acestea, eu cred cã subiectul

singurãtãþii este permanent în actualitate pentru fiecare dintre
noi, în fiecare anotimp al vieþii noastre.

Rugãciunea mea este ca cei care pãºesc pe aceastã cale sã fie
însoþiþi de Cel care Se numeºte pe Sine Dumnezeul pãcii. De
asemenea, fie sã descoperiþi ce a învãþat Pavel când era în
închisoare: „ªtiu sã trãiesc smerit ºi ºtiu sã trãiesc în belºug. În
totul ºi pretutindeni m-am deprins sã fiu sãtul ºi flãmând, sã fiu
în belºug ºi sã fiu în lipsã. Pot totul în Cristos, care mã întãreºte”
(Filipeni 4:12, 13).

Elisabeth Elliot

Prefaþã

C
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Mulþumiri

Mulþumirile mele cele mai sincere se îndreaptã cãtre aceia care
mi-au permis sã ilustrez cele scrise cu întâmplãri din viaþa lor.
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E trecut de miezul nopþii. Pe partea dreaptã a avionului,
luna inundã cu lumina ei un câmp imens de nori care par
asemenea unor bolovani. În avion e întuneric – doar

douã-trei becuri lumineazã slab, ºi mai sunt iluminate literele
care formeazã cuvântul IEªIRE. Stewardesa trece tãcutã pe
culoar, ducând o pãturã pentru unul dintre cãlãtori. Bãrbatul ºi
femeia de lângã mine par sã doarmã. Ei tac de mai multã vreme.
Încerc sã gãsesc un loc cât mai confortabil pentru picioarele mele
în spaþiul strâmt care mi-e destinat, dar sunt prea lungi. Scaunul
e prea îngust. Perna e prea micã pentru a-mi cuibãri capul în ea,
rezemându-l de tetierã. Deºi motoarele zumzãie profund, dulce
ºi regulat, nu pot adormi.

Femeia de lângã mine se miºcã, îºi deschide poºeta, cautã
ceva, se lasã din nou pe spate. Bãrbatul se miºcã ºi el. Amândoi
tac. Un ticãit scurt, apoi a flacãrã, în timp ce bãrbatul se apleacã
sã aprindã þigara partenerei sale. Îi pot vedea conturul mâinii,
articulaþiile degetelor, degetele, firele de pãr de pe dosul mâinii,
luminate pentru câteva clipe de flacãra brichetei. Femeia inspirã
adânc, apoi expirã un noruleþ de fum. Un alt ticãit. Întuneric.

Capitolul 1

Un val neaºteptat

E

C01-011.qxd  11/05/2006  12:08  Page 11



Gesturi obiºnuite, despre care presupun cã nu înseamnã
nimic pentru ei. Însã pentru mine, stând la fereastrã ºi privind la
strãlucirea de gheaþã a stelelor, ele vorbesc despre o întreagã
lume, pierdutã pentru mine. Un bãrbat ºi o femeie. Împreunã.
Mâna lui întinsã spre ea, ca sã o ajute.

Eu cãlãtoresc singurã. Sunt vãduvã. Îmi amintesc de o altã
mânã – ceva mai mare decât aceasta, cu degete puternice, de
luptãtor ºi tâmplar, iscusitã în mânuirea penelului, gingaºã în
mângâieri. Bãrbatul cãreia i-a aparþinut s-a dus de peste un an,
suficient de mult timp ca sã-mi fie greu sã-mi amintesc cum era
când mã mângâia, cum era sã-mi ascund mâna în mâna lui.

Îmi sprijin fruntea de hublou ºi simt cum un val uriaº trece
peste mine, mã îneacã, mã copleºeºte, ca de sute de ori în anul
care a trecut. Mulþi sunt însã într-o situaþie mult mai disperatã
decât a mea. Caut sã nu uit aceasta. Cât de binecuvântatã am fost
sã fiu soþie, chiar ºi numai pentru un scurt timp. ªi totuºi, de cele
mai multe ori nepremeditat, în cele mai ciudate locuri ºi din cele
mai ciudate motive, când îmi fac treaba, în general calmã, chiar
veselã, acel val trece peste mine. Valul singurãtãþii.

Cincisprezece ani mai târziu sunt din nou vãduvã. Cele mai
multe lacrimi le-am vãrsat înainte ca sã moarã, privind cum este
mãcinat de cancer. Înmormântarea este o celebrare a bucuriei –
în sfârºit se odihneºte, eliberat de „un trup dezgustãtor”, cum îl
numea el. Cântãm „Condu-ne pe noi, Iehova”, imnul care are
acel vers minunat (din pãcate nu se regãseºte în toate versiunile)

Moartea morþii ºi Nimicirea iadului,
Du-mã cu mânã sigurã în Canaan.

Nu-mi vine sã plâng – decât de bucurie la gândul cã Isus
Cristos este Moartea morþii. N-am plâns nici la serviciul de
înmormântare al primului meu soþ. A fost foarte ciudat pentru
cei care mã priveau, sunt sigurã – „E de piatrã!” – dar nu sunt
singura care a trecut prin aºa ceva. Se întâmplã adesea ca cei a
cãror pierdere e mai mare sã aibã parte de mult har ºi multã
milã, ºi de o nemãrginitã pace. Bineînþeles cã aceasta nu

Cãrarea singurãtãþii12
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înseamnã cã ei nu plâng niciodatã. Dar nu se prãbuºesc. Cei care
doar privesc ºi se roagã ºi încearcã sã se punã în locul celor
îndureraþi simt cã nu pot suporta cele întâmplate. Uneori plâng
necontrolat, fiindcã închipuirile lor nu includ niciodatã harul.

Aºa sunt eu la înmormântãri. Pacea de care am parte întrece
orice pricepere ºi sunt purtatã pe înãlþimi nebãnuite de acele
rugãciuni fierbinþi, ca de niºte aripi puternice, mult deasupra
durerii.

Însã apoi brusc, într-o zi în care mã aflu poate la cumpãrãturi
ºi întind mâna spre raftul din faþa mea, valul acela uriaº trece
peste mine ºi mã trezesc suspinând. Din fericire, nimeni nu pare
sã observe. Fiindcã dacã cineva ar observa ce mi se întâmplã,
oare explicaþia mea („Soþul meu a decedat în urmã cu trei luni”)
ar avea vreun sens pentru persoana respectivã – aici, la cumpãrã-
turi, în supermarket?

Ca sã ajungem la restaurantul hotelului, trebuie sã trecem pe
lângã barul discotecii. Zgomotul e prea mare ca sã-þi dai seama
dacã e vorba de muzicã sau altceva. Fumul e prea gros ca sã poþi
vedea cine sau care e sursa zgomotului, dar în luminile rãsfrânte
care se învârt putem vedea siluetele contorsionate de pe ringul
de dans. Bãrbaþi sau femei? Nu pot desluºi întotdeauna dupã
felul în care sunt îmbrãcaþi. Nu se ating. Mâinile li se miºcã în aer,
înainte ºi înapoi, trupurile li se învârt, se unduiesc, se îndoaie.
Din când în când, un umãr se ciocneºte de un alt umãr, ca ºi
când ar vrea sã-i aminteascã celuilalt cã nu e singur, cã are
pereche. Mai mulþi bãrbaþi stau lângã uºã. Patru femei stau la bar
pe scaune înalte, etalându-ºi cu generozitate picioarele suple;
coatele pe masã, mâinile uitate parcã pe buza paharului, ochii
analizând neobosiþi încãperea. E atâta singurãtate în ochii lor,
singurãtatea acutã a celui care cautã un suflet care sã-i
„rãspundã”.

E sâmbãtã seara. Aici se strâng celibatarii, cei singuri, în acest
oraº aflat la vest de Mississippi.

Ne oprim (eu cu cel de-al treilea soþ), privim scena pentru
câteva clipe ºi mergem mai departe. Ne aºezãm la o masã în
restaurant, mulþumind în inimile noastre pentru liniºte,

Un val neaºteptat 13
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mulþumind cã nu trebuie sã ne alãturãm celor singuratici. Ne
avem unul pe celãlalt, ºi e pe viaþã (Doamne, Te rog, una mai
lungã de data asta).

De ce se strâng aici? Nu se poate sã vinã numai pentru
mâncare sau pentru ceea ce le oferã muzica. Nu au nici întâlniri
aranjate. Sunt doar niºte vânãtori singuratici. Ce altceva sã faci în
Cowtown sau în New York, într-o sâmbãtã seara, dacã eºti
singur?

În Toronto, de exemplu, potrivit unui articol dintr-o revistã,
aflãm cã existã ºi alte posibilitãþi. Poþi intra într-un club de
celibatari, poþi apela la o firmã de servicii „matrimoniale”, te poþi
duce la un club de dans sau la unul unde poþi cina, sau, dacã eºti
„la zi” cu instruirea adulþilor, te poþi înscrie la o aºa-numitã
„curte culinarã”, în cadrul cãreia participi progresiv la câte o cinã
o datã la ºase sãptãmâni. Fiecare dintre cele patru feluri de
mâncare le consumi la o altã masã cu cinci-ºase persoane
diferite. Dacã eºti dispus sã scoþi din buzunar 695 de dolari, poþi
cumpãra ºase descrieri ale unor membri de sex opus (sau,
potrivit „preferinþelor” pe care le ai, de acelaºi sex) ºi sã fii învãþat
cum sã te porþi, cum sã te îmbraci ºi cum sã vorbeºti, astfel încât
sã-i cucereºti sutã la sutã. Pentru „mica” sumã de 1.000 de dolari,
îþi poþi înscrie numele pe o listã care îþi oferã ºansa (dar nu ºi
garanþia) de a fi invitat în Clubul Celor Bogaþi ºi Renumiþi, adicã
oameni care câºtigã 100.000 de dolari sau chiar mai mult
(articolul nu explicã ºi termenul „renumiþi”).

În Birmingham, o gazdã îºi cupleazã invitaþii, iar o gardã în
uniformã le pune cãtuºe pe care trebuie sã le poarte toatã seara.
„Ei trebuie sã înoate, sã mãnânce, sã facã totul împreunã (mai
puþin când merg la toaletã), spune ea, însã în urma acestor
petreceri nu s-au format niciodatã cupluri pe viaþã.”

În apropierea locuinþei noastre din Massachusetts, un
supermagazin enorm gãzduieºte Serile celibatarilor, când cei
„fãrã pereche” pot cumpãra alimente sau un tovarãº. Ei numesc
aceasta Piaþa de Carne.

Anunþurile matrimoniale din ziare ºi reviste sunt o oglindã a
disperãrii pe care bãrbaþii ºi femeile o simt în singurãtatea lor.

Ce putem face cu singurãtatea?

Cãrarea singurãtãþii14
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red cã existã un rãspuns la întrebarea de la sfârºitul
primului capitol. Însã mai întâi trebuie sã ne întoarcem la
începutul tuturor lucrurilor.

În cartea The Eternal Now, Paul Tillich scrie:

Sã fii viu înseamnã sã te afli într-un trup – un trup
separat de toate celelalte trupuri. ªi sã fii separat
înseamnã sã fii singur. Acesta este un adevãr care se referã
la toate fiinþele, dar mai ales la om, comparat cu orice altã
fiinþã. Nu numai cã omul este singur, el ºi ºtie cã este
singur... ªi el nu poate îndura aceastã singurãtate. Dar nici
nu poate fugi de ea. Destinul lui este sã fie singur ºi sã fie
conºtient de singurãtatea sa. Nici chiar Dumnezeu nu-i
poate îndepãrta acest destin.1

Când Dumnezeu a creat lumea, El a vãzut cã fiecare lucru pe
care l-a fãcut era bun. Însã când l-a fãcut pe om, El a vãzut cã nu
este bine ca omul sã fie singur. Omul este o fiinþã socialã, ca
animalele. Ele trãiesc în perechi, în turme sau în haite.
Dumnezeu a gãsit soluþia pentru singurãtatea lui Adam: femeia.

Capitolul 2

Înverºunare ºi tandreþe

C
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Adam ºi Eva – erau un cuplu, fiecare fiind menit sã se
potriveascã cu celãlalt.

Totuºi fiecare a continuat sã fie singur, în sensul profund al
termenului – într-un trup separat, singur înaintea lui Dumne-
zeu, purtându-I chipul, fiind rãspunzãtor faþã de El, responsabil.
Aceastã singurãtate a fost un lucru bun, fiindcã totul în Grãdina
Edenului era perfect.

Dar s-a întâmplat ceva. Pãcatul a distrus armonia perfectã din
univers. Relaþia dintre om ºi Dumnezeu ºi dintre fiinþele umane
a fost frântã. Omul ºtie acum cã este singur. Singurãtatea lui nu
mai este doar o experienþã a solitudinii (care în nici un caz nu
este ceva rãu în sine), ci ºi a deprivãrii. Tovarãºul uman, care în
planul divin a fost rãspunsul la singurãtatea omului, nu mai este
suficient. Neascultarea a alterat tiparul. Singurãtaea lui are acum
o altã dimensiune, care include o experimentare a durerii – o
durere numitã însingurare. Acest gen de durere face parte din
ceea ce filozofii numesc „condiþia umanã”, caracterul, statutul
sau situaþia omenirii. Nimeni nu poate scãpa de asta.

Presupun cã cei mai mulþi dintre noi ne-am perceput
solitudinea mai ales când ne-am aflat faþã-n faþã cu grandoarea
naturii – o furtunã dezlãnþuitã cu tunete ºi fulgere, un cer
presãrat cu stele, o mare înspumatã. Natura îþi poate da o
senzaþie de confort sau te poate înspãimânta, în funcþie de
relaþia pe care o ai cu Acela Care le-a creat pe toate sau poate
doar de dispoziþia de moment.

Este ceva teribil – ºi numai dacã cineva ar fi subuman
sau abrutizat nu ar resimþi acest lucru ca pe ceva terifiant
– sã nu ai rãdãcini în aceastã lume, sã fii „fãrã casã”, izolat,
„o persoanã nelocalizabilã”, sã fii pe pãmânt, dar sã nu-i
aparþii. Ceea ce pentru Melhisedec, un personaj din
Vechiul Testament, era mister – „fãrã tatã, fãrã mamã, fãrã
arbore genealogic” – pentru noi ar fi o tragedie. Fãrã
familie sau prieteni, fãrã un punct de sprijin pe pãmânt,
fãrã soare, stele ºi vânt am fi doar pe jumãtate vii, damnaþi
la o existenþã cel mult crepuscularã; sã fii pe deplin viu
înseamnã sã faci într-un fel parte din toate aceste lucruri
– atât din înverºunarea, cât ºi din tandreþea lor.2

Cãrarea singurãtãþii16
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Aºa se exprimã Gerald Vann în The Son’s Course. El a pus
degetul pe cauza celei mai mari disperãri umane: trebuie sã
avem un punct de sprijin.

Lumea îºi oferã slabele panacee, ºi ele sunt apucate în grabã –
„S-ar putea sã gãsesc rãspunsul la barul celibatarilor, la rubrica de
anunþuri matrimoniale, la Piaþa de Carne”. Este adevãrat, cei
singuri ºi-ar putea gãsi o pereche, pe cineva dispus sã-i iubeascã,
cel puþin pentru o noapte, dar oare acesta este cu adevãrat
rãspunsul pe care îl cautã ei? Fãrã un punct de sprijin, fãrã o
conºtientizare a faptului cã faci parte din ceva mai mare ºi mai
mãreþ decât tine însuþi, nimic nu va fi suficient.

Dragostea lui Dumnezeu a fost cea care ne-a adus pe toþi în
fiinþã – soare, stele, vânt, bãrbaþi ºi femei, ºi „copii care sã
îndulceascã lumea” (ca sã folosesc o expresie dintr-o veche
rugãciune care-mi place atât de mult). A-L cunoaºte pe Dumne-
zeu sau chiar ºi numai a începe sã-L cunoºti, înseamnã a ºti cã nu
mai suntem singuri în univers. Mai este Cineva Acolo. O licãrire
de speranþã cã ar putea exista un refugiu pentru înstrãinarea
noastrã. A te opri din alergarea freneticã, din dorinþa arzãtoare
de a obþine ceva, de a cheltui, de a cãuta ºi gãsi ºi a privi pur ºi
simplu la lucrurile create de Dumnezeu înseamnã a te îndepãrta
cu câþiva paºi de disperare. Fiindcã Dumnezeu poartã de grijã.
Lui Îi pasã. Cel mai înverºunat peisaj marin poate dezvãlui o
purtare de grijã plinã de tandreþe.

„Cine a închis marea cu porþi când s-a aruncat din pântecele
mamei ei? – l-a întrebat Dumnezeu pe Iov în mijlocul marii lui
suferinþe. – Când i-am fãcut haina din nori ºi scutece din
întuneric” (Iov 38:8-9). Un Dumnezeu care poate privi la oceanul
mãreþ ca la un nou-nãscut neajutorat – ar putea El sã nu-l
observe pe unul dintre copiii Lui însinguraþi? Iov s-a simþit
pãrãsit de Dumnezeu. Însã, dupã toate întrebãrile pe care I le-a
pus ºi dupã toate acuzaþiile pe care I le-a adus, i s-a arãtat cã nu
a fost uitat de Dumnezeu nici chiar pentru un singur moment.

„ªtii tu când îºi fac caprele sãlbatice puii? Le vezi tu pe
cerboaice când fatã? Numeri tu lunile în care sunt însãrcinate ºi
cunoºti tu vremea când nasc? Ele se pleacã, fatã puii ºi scapã iute
de durerile lor” (Iov 39:1-3). Dacã Dumnezeu o vede pe

Înverºunare ºi tandreþe 17
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cerboaicã în agonia durerii facerii ºi o asistã când îºi fatã puii în
pãdure, putem crede cã nici o inimã îndureratã nu scapã atenþiei
Lui.

Îi datorez tatãlui meu o profundã conºtientizare a faptului cã
Dumnezeu este Creator. Nu-mi pot aminti o vreme în care sã nu
fi fost conºtientã de ciripitul pãsãrilor, de mãreþia munþilor ºi
prospeþimea zorilor, de dulceaþa unei pãduri de pini ºi misterul
cerului înstelat. El ne-a învãþat sã vedem, sã auzim, sã mirosim,
sã gustãm. Pãrinþii ne-au învãþat în nenumãrate moduri sã-L
cunoaºtem pe Cel Care ne-a creat pe toþi ºi sã ne încredem în El.
ªi ei ne-au spus povestea care, mai mult decât toate splendorile
naturii, ne dezvãluie inima lui Dumnezeu – povestea Celui
„Care este oglindirea slavei Lui ºi întipãrirea Fiinþei Lui” (Evrei
1:3), istorisirea despre Isus, despre naºterea Lui dintr-o fecioarã,
despre viaþa ºi moartea Lui pe cruce. Încã de când eram mici,
ne-au învãþat sã ne încredem în El; ne cântau la ora culcãrii
„Sigur în braþele lui Isus”. Aºa am crescut eu.

Însã, dupã cum ne aratã Crucea, siguranþa nu exclude
suferinþa. Bineînþeles cã toate acestea erau dincolo de puterea
mea de înþelegere, copil fiind, însã când am început sã aflu mai
multe despre suferinþã, am învãþat cã a te încrede în acele braþe
puternice înseamnã cã pânã ºi suferinþa noastrã este sub
controlul lui Dumnezeu. Nu suntem condamnaþi la o lipsã totalã
de sens. Un Scop plin de dragoste se aflã în spatele tuturor
lucrurilor, o mare tandreþe, chiar ºi în înverºunare.
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