
Ce înseamnă să fii femeie

E D I T U R A   S C R I P T U M ®

Dacă eşti mulţumită cu un „creştinism“ banal, explicabil, sau dacă eşti în 
căutarea unei cărţi care să repete cântecul de sirenă al lumii ce te cheamă la 
o viață egoistă, lipsită de griji, plăcută şi confortabilă, această carte nu este 
pentru tine. Dar dacă tânjeşti să-L cunoşti mai mult pe Dumnezeu, dacă îţi 
doreşti să te ridici mult deasupra atracțiilor şi distracțiilor din cultura noastră 
şi să îți însușești lucrurile pentru care te-a creat şi te-a mântuit Dumnezeu; 
dacă vrei să trăiești o viață care să aibă impact și după trecerea ta în veșnicie şi 
dacă vrei să guști roada dulce a dragostei adevărate, a sacrificiului, a sfinţeniei 
şi a curajului, atunci te îndemn fierbinte să citeşti Ce înseamnă să fii femeie. 
Las-o să-ţi zdruncine lumea şi acceptă îndemnul ei de a-ți întemeia viața pe 
Stâncă, pe Isus Cristos.

—Nancy Leigh Demoss
Autoarea cărţii Revive Our Hearts, învăţătoare şi gazda 

 unor emisiuni radio difuzate de peste 1000 de posturi în SUA

În cazul în care, ca cititoare creştină, cauți ceva are să te amuze sau să-ți 
întrețină comoditatea, nu citi această carte! Dar dacă Îl iubeşti cu adevărat 
pe Isus Cristos şi îți doreşti mai mult decât orice să devii așa cum a vrut El să 
fii când te-a creat, cartea aceasta este pentru tine! În Ce înseamnă să fii femeie, 
Leslie Ludy îşi deschide inima şi ne cheamă să renunțăm la „zdrenţele“ 
culturii pop de azi și să devenim femei frumoase, îmbrăcate în asemănarea 
cu Isus Cristos. Când eu însămi am fost cercetată de această carte, n-am 
mai putut s-o las din mână! (Fiecare creştin ar trebui să cerceteze cu atenţie 
modurile subtile şi greşite în care lumea s-a infiltrat în viaţa noastră de zi 
cu zi.)
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Capitolul unu

Invitaþia lui Dumnezeu
Chemarea sacră de a-L urma pe Isus 

Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă 
atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.

2 Corinteni 6:17

Preaiubitul meu vorbeşte şi-mi zice: „Scoală-te, iubito, şi vino, 
frumoaso!“

Cântarea cântărilor 2:10

Cel ce s-a predat întru totul lui Dumnezeu nu va avea  niciodată 
impresia că face prea multe pentru El.

Henry Scougal, The Life of God in the Soul of Man 
[Viaţa lui Dumnezeu în sufletul omului]

Confraţi în această luptă solemnă… să ne înţelegem asupra unui 
lucru pe care nimic nu-l poate schimba: suntem aici ca să trăim 
o viață sfântă, iubitoare şi smerită. Dar nu putem face lucrul 
acesta dacă nu umblăm într-o părtăşie foarte, foarte strânsă cu 
Domnul nostru Isus. Şi orice ne-ar putea împiedica să umblăm 
în comuniunea cea mai intimă cu El, până în ziua în care Îi vom 
vedea faţa, nu este potrivit pentru noi. 

Amy Carmichael, God’s Missionary
[Misionarul lui Dumnezeu]
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S-a întâmplat într-o seară înmiresmată de duminică, 
acum zece ani. Eric și cu mine urma să vorbim în cadrul 
serviciului de seară al unei mari biserici şi aşteptam în camera 

din spate împreună cu grupul de laudă şi închinare, care se pregătea 
să intre în adunare. Eu sorbeam din când în când apă din sticla 
pe care o aveam la mine şi ascultam pălăvrăgeala veselă care ne 
înconjura din toate părţile. 

Chitaristul grupului fusese recent la un meci de calificare antrenant 
şi, plin de însufleţire, îi relata pastorului asociat cum se desfăşurase 
jocul. Bateristul îl invita pe basist să treacă pe la el după serviciul de 
la biserică pentru a încerca noua sa consolă de jocuri Xbox. Liderul 
grupului de închinare îi împărtăşea unuia dintre tehnicienii trupei 
impresiile şi analiza lui artistică asupra filmului de succes de la 
Hollywood pe care tocmai îl văzuse.

— Hei, a văzut cineva emisiunea Saturday Night Live de aseară? a 
întrebat la un moment dat pianistul.

— O, da, a fost ilar, omule! i-a răspuns chitaristul.
Liderul grupului de închinare a intervenit şi el în discuţie, spunând:
— Am râs de mi-a dat pepsiul pe nas!
În următoarele cinci minute, tot grupul a rememorat momentele 

comice ale actorilor favoriţi din program, repetând replicile sarcastice 
şi grosolane auzite. Au ţinut-o aşa până când, în cele din urmă, liderul 
de închinare a spus: 

– Ok, băieţi, să devenim serioşi. Intrăm într-un minut. Cine vrea 
să se roage?

Parcă cineva ar fi apăsat pe un buton, glumele au încetat brusc şi 
toţi s-au apropiat ca să se roage. Cineva a rostit o scurtă rugăciune 
prin care a cerut ca Dumnezeu să fie glorificat în serviciul religios care 
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avea să înceapă. După un „amin“ general, toţi s-au grăbit să-şi ocupe 
locul pe platformă. Eric și cu mine ne-am uitat la ei cum conduceau 
congregaţia în închinare, închideau ochii şi ridicau mâinile spre cer 
în timp ce cântau. 

I-am urmărit stânjenită. Cum au putut creştinii aceia să treacă atât 
de rapid de la rememorarea momentelor  umoristice din emisiunea 
Saturday Night Show la închinare, susținând că Cristos este totul în 
ei? Dar imediat după aceea mi-am dat seama că senzaţia de disconfort 
nu era generată numai de faptul că am identificat un dublu standard 
la grupul de închinare, ci şi de atenţionările conştiinţei mele. 

Acelaşi compromis există şi în viaţa ta, mi-a amintit cu blândeţe o 
voce interioară. 

M-am înverșunat imediat şi am trecut în defensivă. Sigur, şi eu 
eram un lider creştin care uneori se preocupa de cultura pop. Dar cel 
puţin lăsam o anumită distanţă între plăcerile lumeşti pe care mi le 
îngăduiam şi lucrarea de slujire. Şi aveam grijă ce ascult şi la ce mă 
uit. În comparaţie cu multe lucruri pe care le vedeam în creştinismul 
modern, viaţa mea părea pură şi centrată pe Cristos. Şi totuşi... 

Vino alături de Mine şi renunță la mediocritate şi compromis, mi-a 
şoptit vocea din inima mea. A fost o vreme când ai avut mult mai mult 
decât ai acum, dar ai lăsat să-ţi scape printre degete. 

Mi-am amintit de perioada în care îmi predasem viaţa lui Isus 
Cristos. După ce renunţasem la tiparele păcătoase ale vieţii mele 
şi mă lăsasem curăţită de Duhul Sfânt, El mă eliberase treptat de 
mentalităţile lumeşti şi de obiceiurile rele. Mă învățase să-L pun în 
centrul vieţii mele, în loc să încerc să-L înghesui într-un fel sau altul 
în viaţa mea. Mă formase și mă transformase într-o femeie după voia 
lui Dumnezeu. Și încetasem să mai caut distracţiile uşuratice ale 
culturii pop. Inima mea își găsise desfătarea în El, nu doar în vorbe, 
ci şi în realitatea de zi cu zi. 

Dar acum, după mulţi ani, ceva s-a schimbat în mine. Încă mai 
exista în viaţa mea o oarecare  spoială de intimitate cu Cristos. 
Continuam să citesc zilnic din Biblie, să trăiesc o viaţă morală 
şi să spun Adevărul. Mărturia mea continua să-i inspire şi să-i 
întărească pe alţi credincioşi. Dar abia atunci am înţeles că viaţa 
mea spirituală a devenit fadă şi lipsită de energie, că relaţia mea 
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cu Cristos s-a răcit şi că au început să mă preocupe distracţiile 
lumeşti. 

O durere ascuţită mi-a străpuns inima când am înţeles că mi-am 
părăsit dragostea dintâi, la fel ca biserica din Efes, potrivit cărţii 
Apocalipsa (2:4). Fusesem aşa de ocupată să condamn compromisul 
şi caracterul lumesc în viaţa creştinilor din jurul meu, încât n-am 
observat că eu însămi mă făceam vinovată de aceleaşi greşeli. 

În primii ani ai relaţiei mele cu Cristos, înţelesesem ce înseamnă 
să fii consacrat pentru El. În loc să-mi petrec timpul cu tot felul 
de lucruri lipsite de importanţă, mi-l petreceam în rugăciune şi 
în Cuvântul lui Dumnezeu. În loc de a căuta să fiu populară, am 
învăţat să-i pun pe alţii pe primul loc şi să-i slujesc pe cei aflați în 
nevoie. În perioada de dinaintea căsătoriei noastre, Eric și cu mine 
ne petreceam timpul cu lucruri de valoare veşnică, nu cu lucruri 
trecătoare. Nu eram mistuiţi de interesul pentru cultura pop, ci de 
dorinţa de a învăţa mai multe despre Dumnezeu şi de ne apropia 
tot mai mult de El. Studiam biografiile unor personalităţi creştine 
şi adunam înţelepciune din vieţile femeilor şi bărbaţilor care trăiseră 
înaintea noastră. Scriptura era plină de viaţă şi de putere pentru noi. 
Iar focul nostru spiritual ardea strălucitor şi viguros.

Dar odată cu trecerea anilor şi cu creşterea influenţei noastre 
creștine, presiunile implicării ca lideri au început să-şi spună cuvântul. 
Lucrarea publică era istovitoare şi ne surprindeam adesea atraşi spre 
cultura pop pentru relaxare. Ne simţeam îndreptăţiţi la o pauză de la 
„statutul de lideri creştini“ în care funcţionam tot timpul şi consideram 
că este de datoria noastră să ne păstrăm la curent cu tendinţele din 
societate, din muzică, din media şi din sportul profesionist. Ne 
spuneam că suntem suficient de maturi din punct de vedere spiritual 
ca să deosebim răul de bine. Nu credeam că unele modalităţi lumeşti 
de petrecere a timpului liber ne-ar putea face rău, atâta vreme cât ne 
fixam limite rezonabile pentru ceea ce ascultam sau vizionam. 

Niciunul dintre liderii creştini pe care îi cunoşteam nu s-a arătat 
îngrijorat de aceste activităţi. Ei înşişi se implicau destul de regulat 
în ele. De fapt, câţiva creştini foarte respectaţi chiar ne-au sfătuit să 
ne petrecem timpul liber în acest fel, pentru a ne elibera de tensiunea 
acumulată în lucrarea publică de slujire. 
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— Nu puteţi fi spirituali tot timpul, ne-a spus un prieten pastor, 
v-aţi epuiza total.

Cuvintele lor ni s-au părut înţelepte. Trăiam o viaţă plină de 
solicitări de tot felul. Ce era greşit în a evada din când în când şi a 
ne bucura pentru o vreme de plăcerile culturii pop (în limite creştine 
rezonabile, desigur)? Dar evaluând stilul nostru de viaţă în lumina 
conceptului de punere deoparte, al dedicării, şi în lumina pasiunii 
spirituale pe care o avuseserăm cândva, mi-am dat seama că am 
pierdut ceva sacru. Credeam în continuare aceleaşi lucruri. Dar 
focul meu spiritual pălise, devenind o pâlpâire firavă. Îmi pierdusem 
foamea de a-L cunoaşte mai mult pe Dumnezeu. Mi-am dat seama 
că mă făceam vinovată de aceeaşi ipocrizie pe care o văzusem la cei 
de pe scenă: cinstirea lui Cristos doar cu gura, nu şi cu inima şi cu 
viaţa. A trebuit să recunosc că preferam să petrec o seară ghemuită 
pe canapea şi uitându-mă la televizor decât pe genunchi sau studiind 
Cuvântul lui Dumnezeu. Mă simţeam mult mai confortabil navigând 
pe internet pentru a afla ultimele tendinţe în modă decât căutând să 
descopăr în Cuvântul lui Dumnezeu nestemate ale Adevărului. Şi 
mă tenta mult mai mult să deschid un roman de Grisham decât o 
biografie creştină inspiratoare.

Cu cât mă simţeam mai în largul meu cu mesajele lumii, cu 
atât îngăduiam mai uşor unor păcate subtile să intre în viaţa mea. 
Autocompătimirea, lenea şi egoismul îmi deveniseră însoțitori 
familiari, alături de multe alte compromisuri „mărunte“. Întrucât 
acestea se strecuraseră treptat, îmi fusese uşor să le justific şi să le 
îngădui să rămână. 

M-am simţit cercetată şi ruşinată când mi-am dat seama cât de 
departe mă abătusem de la centru, deşi eram lider creştin. Dădusem 
pasiunea creştină pe mediocritate. Îl iubeam pe Cristos doar cu o 
parte din inima mea, în loc să-L iubesc cu întreaga mea fiinţă. 

Mesajul lui Dumnezeu pentru sufletul meu a fost clar: „Adu-ți, 
dar, aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale 
dintâi. “ (Apoc. 2:5). Domnul îmi cerea să mă ridic şi să-L urmez: să 
renunţ la mediocritate, la compromis şi la o viaţă lumească pentru ceva 
infinit mai frumos şi mai împlinitor: părtăşia nemijlocită, nestăvilită 
de nimic, cu Isus Cristos. El mi-a amintit că m-a chemat să trăiesc o 
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viaţă consacrată, centrată pe Cristos şi că este gata să mă curețe din 
interior şi să reaprindă focul vieţii mele spirituale.

Vreme de câţiva ani m-am simţit deranjată de mediocritatea pe 
care o întâlneam în biserica modernă şi m-am rugat de multe ori 
pentru o trezire spirituală care să cuprindă creştinismul american. 
Dar am ajuns să înţeleg că, în primul rând, eu am nevoie de o trezire 
spirituală personală, înainte de a fi pregătită să mă rog pentru una la 
nivel naţional. Doamne, trimite o trezire şi fă să înceapă în sufletul meu! 
Acesta a fost strigătul răsunător al inimii mele când am plecat de la 
biserică în seara aceea. 

În următoarele luni şi apoi în următorii doi ani în sufletul meu 
s-a produs o transformare profundă. Eric a trecut şi el printr-o 
trezire similară şi am început să vorbim ore întregi despre ceea ce 
făcea Dumnezeu în viaţa fiecăruia dintre noi. Ne-am pocăit de viaţa 
lumească şi de compromisul în faţa cărora cedaserăm. I-am îngăduit 
Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să lumineze cu farul Lui călăuzitor 
profunzimea sufletelor noastre, să ne cureţe şi să înlăture zgura 
egoismului şi a obiceiurilor noastre păcătoase. Modalitățile lumeşti 
de petrecere a timpului liber, care înainte ni se păruseră atât de 
importante, acum nu ne mai atrăgeau deloc. Îl căutam pe Dumnezeu 
cu şi mai multă fervoare, mai aprinsă chiar decât în primele zile de 
după convertirea noastră. 

Perioada aceasta de trezire spirituală a devenit un punct de 
cotitură în viaţa noastră creştină. Am început să înţelegem pentru 
prima dată puterea şi plinătatea Evangheliei. Aceasta nu înseamnă că 
anterior creştinismul nostru nu fusese autentic. Dar fusese incomplet. 
Asemenea unei case în care reţeaua electrică şi instalaţia de apă nu 
funcţionează, aveam în noi ceva real şi tangibil, dar care nu funcţionase 
niciodată la potenţialul maxim. 

L-am rugat pe Dumnezeu să ne arate cum să procedăm ca să nu 
mai stingem niciodată focul spiritual şi ca să nu lăsăm compromisul 
să se strecoare iar în viaţa noastră. I-am cerut să ne dea o loialitate 
neîmpărţită şi neclintită faţă de El. Şi pe măsură ce am adoptat o 
viaţă consacrată total lui Isus Cristos, am început să experimentăm un 
creştinism viu şi biruitor, care impregna fiecare domeniu al existenţei 
noastre. 
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Schimbarea aceasta nu a fost un impuls de moment, ci una de 
lungă durată. Biruinţa, bucuria, pacea şi intimitatea cu Cristos pe 
care le-am descoperit în perioada aceea au rămas puternice, s-au 
aprofundat, au crescut şi continuă să crească de atunci încoace, chiar 
şi în mijlocul unor încercări deosebit de intense prin care am trecut. 

Da, am avut parte de lupte şi de eşecuri. Şi cu siguranţă nu am 
„ajuns“ încă la destinaţie în călătoria noastră spre o consacrare deplină 
faţă de Isus Cristos. Rămân mereu domenii în care trebuie să ne mai 
convingă, cu blândeţe, de păcat şi să ne ajute să înţelegem mai bine 
ce înseamnă să fii dedicat Lui. Dar, prin harul Său, am câştigat în 
perioada aceea ceva ce ne-a transformat existenţa creştină: o pasiune 
de neclintit pentru Isus Cristos. Flacăra noastră spirituală care abia 
mai pâlpâia a devenit intensă şi stabilă atunci când am încetat să 
tânjim după lucrurile acestei lumi şi, în schimb, am început să tânjim 
după El. 

O NEMULŢUMIRE SFÂNTĂ

Ai simţit vreodată dorul după ceva mai mult în relaţia ta cu Isus 
Cristos?

Poate că ai luat această carte pentru că simţi o nemulţumire sfântă 
în sufletul tău: Duhul lui Dumnezeu te îmboldeşte insistent şi blând 
să-L urmezi pe El, să renunți la mediocritate şi la compromis; să devii 
pe deplin a Lui ; să-L iubești în chip radical, nu doar cu vorba, ci și cu 
toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea şi cu toată puterea. Poate 
că ești din ce în ce mai nemulțumită de mediocritate şi tânjești după 
o viaţă dedicată întru totul adevăratului Rege, dar nu ştii ce trebuie 
să faci.

Biblia descrie o perioadă în care poporul Israel a trebuit să aleagă 
ce rege să slujească: pe David sau pe Saul. Deşi David era regele ales 
de Dumnezeu pentru Israel, el a fost obligat să fugă pentru a-şi salva 
viaţa şi a ajuns să trăiască în peşteri. Saul continua să deţină controlul 
asupra ţării şi era obsedat să-l găsească şi să-l omoare pe David, iar 
oricine se arăta loial faţă de proscrisul ce se ascundea în peşteri se 
făcea vinovat de trădare şi era condamnat la moarte.
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Cei care doreau să rămână sub domnia lui Saul puteau duce o 
viaţă confortabilă, uşoară, lipsită de încercări şi de persecuţii. Dar au 
fost şi unii care au refuzat confortul personal cu preţul loialităţii faţă 
de singurul rege adevărat. Aceştia au devenit tot mai nemulţumiţi să 
slujească un rege egoist. Dar ştiau că, dacă aleg să-l slujească pe David, 
trebuie să lase în urmă confortul şi siguranţa şi să aleagă o viaţă plină 
de dificultăţi. A se alătura lui David în peşteră însemna a trăi în exil, 
cu o piatră la căpătâi şi a ajunge pe lista oamenilor urmăriţi de Saul. 
Totuşi, ei au fost atât de nemulţumiţi de viaţa lor sub autoritatea lui 
Saul, încât au fost gata să renunţe chiar şi la viața lor pentru a-l sluji 
pe singurul rege adevărat. Aşa că au luat decizia curajoasă de a se duce 
la David şi a-şi pune viața în slujba lui (vezi 1 Sam. 22:2). 

După ce vitejii aceştia au părăsit tabăra lui Saul pentru a trăi în 
peştera umilă alături de adevăratul rege, viaţa lor nu a mai fost deloc 
confortabilă sau uşoară. Au devenit vânaţi şi urâţi de Saul, la fel ca 
David. Şi-au asumat soarta lui David, au luat asupra lor acuzaţiile 
aduse lui şi au devenit cunoscuţi drept trădători, asemenea lui. Cu 
toate acestea, dragostea şi loialitatea lor faţă de David au ajuns atât 
de profunde încât pentru ei nu mai conta nimic altceva decât să-l 
slujească şi să-l onoreze. Numele lui David înseamnă „preaiubit“ şi 
cei care l-au urmat l-au tratat ca atare. Ei ştiau că, în ciuda riscurilor 
şi greutăţilor, a fi în slujba lui David însemna a avea cea mai uimitoare 
şi împlinitoare slujbă din câte ar fi putut alege vreodată. 

Oamenii lui David şi-au dovedit în mod impresionant loialitatea 
şi dragostea faţă de el într-o împrejurare din perioada exilului în 
peşteră. Filistenii cuceriseră cea mai mare parte a Israelului şi țineau 
Betleemul, cetatea în care se născuse David, sub asediu. Ars de sete, 
David şi-a exprimat dorul după o gură de apă dintr-o anumită fântână 
din Betleem: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta 
Betleemului?“ (1 Cron. 11:17). 

Ar fi însemnat moarte sigură să-şi trimită oştenii la fântâna aceea, 
înconjurată de duşmani. El n-a făcut altceva decât să-şi exprime o 
dorinţă cu voce tare. „De-ar fi posibil să-mi potolesc setea cu apă din 
fântâna aceea!“

Dar oamenii lui David trăiau pentru un singur scop: ca să-l 
slujească şi să-l onoreze pe regele uns de Dumnezeu. Când i-au auzit 
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dorinţa de a bea apă din fântâna aceea, trei dintre ei au trecut imediat 
la acţiune. Dacă regele lor dorea să bea apă din fântâna aceea, ei erau 
hotărâţi să i-o aducă, oricât i-ar fi costat. 

Atunci cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra filistenilor şi 
au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o 
şi au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o 
înaintea Domnului. El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu 
să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni, care 
s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au 
adus-o.“ Şi n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji. 

1 Cronici 11:18-19

Exemplul lor uimitor naște următoarea întrebare: Avem şi 
noi aceeaşi loialitate până la moarte pentru adevăratul nostru Rege, 
Isus Cristos? Îi suntem dedicate atât de profund, încât să fim gata 
să renunţăm cu bucurie la confortul din împărăţia lui Saul pentru 
dificultăţile şi pericolele din peştera lui David? Îl iubim atât de mult 
încât să acceptăm a ne număra printre cei care au parte de ură şi 
dispreţ alături de El? Suntem gata să ne avântăm într-un pericol 
mortal, cu riscul propriei vieţi, pentru a onora şi cea mai mică cerinţă 
a Sa?

Aceste întrebări mă provoacă să-mi cercetez cu atenţie 
profunzimile sufletului. 

Au existat nenumărate împrejurări în viaţa mea în care „m-am 
apropiat de El cu gura şi L-am cinstit cu buzele, dar inima mea a fost 
departe de El“ (cf. Matei 15:8). Au fost prea multe ocaziile în care 
siguranţa şi confortul meu au contat mai mult decât slăvirea numelui 
Său. 

Poate că te faci vinovată şi tu de aceleaşi lucruri.
Și tu, și eu ne bucurăm probabil să cântăm despre Cristos, să scriem 

despre El şi să vorbim despre El cu alţi credincioşi, dar când apare 
adevăratul test al loialităţii, de multe ori alegem confortul personal 
în locul predării totale faţă de El. Poate că ne asumăm câteva riscuri 
mărunte pentru Regele nostru, dar dacă Şi-ar dori să bea apă dintr-o 
fântână înconjurată de soldaţi inamici, am raţiona: Dacă aş merge atât 
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de departe în devotamentul meu faţă de El, ar însemna să-mi risc viaţa. 
M-aş expune disconfortului şi durerii. S-ar putea chiar să fiu omorâtă. Nu 
pot să renunţ la tot pentru El, aşa ceva ar fi pur şi simplu irațional!

Dar Isus Cristos a renunţat la tot pentru noi. Şi ne întreabă dacă 
suntem şi noi gata să-I dăm totul, în schimb. Un da răspicat şi din 
toată inima la această întrebare este secretul care duce la descoperirea 
creştinismului viu şi biruitor despre care vorbeşte Biblia şi la găsirea 
acelui ceva mai mult după care tânjeşte inima noastră. 

În ultimii ani am avut privilegiul să întâlnesc mulţi oameni dedicaţi 
lui Cristos. Toţi aceştia au fost eliberaţi de caracterul lumesc, de 
robia păcatului şi de mediocritate, iar acum trăiesc o viaţă de predare 
totală faţă de El. Mulţi au renunţat la confort, posesiuni materiale, 
siguranţă, faimă, poziţie socială şi planuri personale pentru a-şi lua 
crucea şi a-L urma (vezi Matei 16:24). Dar, cu toate că au pierdut 
atât de multe lucruri pe care lumea aceasta le consideră importante, ei 
sunt cei mai fericiţi, mai mulţumiţi şi mai altruişti oameni din lume, 
gata oricând pentru sacrificiu de sine. 

De ce? Fiindcă au renunţat la compromis şi la mediocritate şi 
L-au urmat pe Isus. El a devenit totul pentru ei, nu doar în vorbă, ci 
şi în faptele de zi cu zi. 

Sunt ei desăvârşiţi? Sigur că nu. Duhul Sfânt îi curăţeşte şi îi 
corectează continuu, la fel ca pe noi toţi. Dar biruinţa spirituală şi 
intimitatea vibrantă cu Isus Cristos pe care au descoperit-o sunt reale 
şi de durată. 

Au parte de încercări? Sigur că da. Dar prin harul lui Dumnezeu, 
ei au învăţat să triumfe în încercări, să se împotrivească în rugăciune 
hărţuielilor Duşmanului şi să învingă minciunile lui cu Adevărul. 

Aşa cum oamenii lui David au renunţat să-i mai fie devotaţi lui 
Saul, aceşti bărbaţi şi aceste femei au renunţat să se mai supună lumii. 
Pe ei nu-i interesează cultura populară, ci preferă să petreacă o oră 
la picioarele lui Isus în loc să vizioneze cea mai recentă comedie la 
televizor. Ei şi-au construit viaţa în jurul a ceea ce este etern, nu în 
jurul a ceea ce este temporar. Ei au o bucurie ce nu poate fi clătinată 
nici măcar în mijlocul celor mai aprige încercări. Datorită loialităţii 
lor neîmpărţite, înflăcărate şi neclintite faţă de singurul Rege adevărat 
şi datorită faptului că sunt gata să-L urmeze într-o dedicare totală, 
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ei au descoperit un creştinism care chiar funcţionează. Drept urmare, 
vieţile lor au o influenţă profundă şi veşnică asupra acestei lumi.

INVITAŢIA

Dorești să-L cunoști pe Isus Cristos într-un mod profund şi 
intim, ca pe Prietenul tău cel mai apropiat, cel mai drag şi cel mai de 
încredere? Tânjești nu doar să vorbești despre El, să cânți despre El, 
să înveţi despre El, ci şi să umbli zi de zi, într-o relaţie de dragoste 
înflăcărată cu El? Te-ai săturat doar să citești despre promisiunile lui 
Dumnezeu din Biblie şi vrei să experimentezi cu adevărat bucuria fără 
seamăn, pacea care întrece orice pricepere şi mulţumirea sufletească 
promise tuturor celor ce-L urmează?

Dacă acesta este genul de creştinism după care tânjești, cartea 
aceasta te invită să părăsești confortul şi siguranţa din tabăra lui Saul 
şi să vii în peşteră cu Preaiubitul. Văzută din afară, peştera poate 
părea locul cel mai puţin dezirabil din lume. Pentru că atunci când 
alegi să mergi acolo unde este El, trebuie să alegi, de asemenea, să 
renunţi la viaţa pe care ai trăit-o până acum şi să te alături celor vânaţi 
şi dispreţuiţi. Ba mai mult, dacă mergi acolo unde Se află El, este 
posibil şi să plătești cu viaţa. 

Dar când ești într-o părtăşie strânsă cu adevăratul Rege, toate 
riscurile şi tot disconfortul pălesc în comparaţie cu minunea absolută 
şi cu bucuria de a locui în prezenţa Lui. Când Îl urmezi cu adevărat 
pe Isus, nu te concentrezi asupra lucrurilor la care renunţi, ci asupra 
acelora pe care le câştigi. Dragostea ta pentru El va fi aşa de mare, 
încât strigătul inimii tale va reda cuvintele martirului valdez din Evul 
Mediu care, în clipa morţii, a strigat: „De-ar fi să mor de mii de ori, 
tot nu ar fi de ajuns pentru a-mi arăta dragostea faţă de El!“

Creştinismul înseamnă mai mult decât trăim azi majoritatea dintre 
noi. Intimitatea cu Cristos înseamnă mai mult decât am descoperit 
majoritatea dintre noi. A fi un credincios al lui Cristos înseamnă mai 
mult decât a adopta câteva principii morale creştine şi a face parte 
dintr-un „club social creştin“ numit biserică. Viaţa creştină înseamnă 
mai mult decât predică astăzi numeroşi lideri. 


