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e-a lungul anilor, ne-am împrietenit cu o mulþime de
oameni în timpul cãlãtoriilor noastre. E posibil sã fiþi
foarte departe, dar cu toate acestea foarte aproape de

inima noastrã. Pe unii dintre prietenii noºtri i-am cunoscut doar
pe calea undelor, prin scrisori sau prin intermediul conferinþelor
noastre. Vã mulþumim pentru bucuria pe care ne-o prilejuiþi ºi
pentru cã ne spuneþi cã vã rugaþi pentru noi.

Aceastã carte vã este dedicatã vouã, cu mulþumiri.
Îi aducem mulþumiri ºi lui Don Cooper de la Servant

Publications pentru a fi tipãrit mai multe din cãrþile mele ºi
pentru cã ne este un prieten foarte devotat. (Lars are niºte
amintiri duioase în legãturã cu zilele petrecute de ei doi
împreunã la un târg de carte din Frankfurt, Germania, când Don
se necãjea cã soþul meu, grijuliu cu banii, îºi adusese cu el din
State o cutie plinã cu heringi afumaþi care costase doar nouãzeci
ºi opt de cenþi, în timp ce el era nevoit sã plãteascã cincisprezece
dolari doar pentru un hot dog, o pungã de cips ºi un sifon.)

Apoi mai e ºi Kathy Deering, care mi-a editat ziarul timp de
mai mulþi ani ºi care a compilat unele din cãrþile mele bazate pe

Dedicaþie ºi mulþumiri

D

C00-001.qxd  22/09/2006  00:06  Page 7



materialele din el. Doresc sã le amintesc cu recunoºtinþã ºi pe
Linda Meyers, Kay Hill, Kathy Gilbert, Pat Cresoe, Jeannie Illges
ºi Jan Wismer, care mi-au dat cu toþii o mânã de ajutor de-a
lungul anilor.

Elisabeth Elliot
Magnolia, Massachusetts

Fii liniºtit, suflete!8
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i-am petrecut viaþa sondând adâncimile întrebãrii ce
înseamnã sã fii creºtin. Mã aflu încã, ºi în aceastã
dimineaþã, în procesul învãþãrii. Un lucru pe care l-am

aflat cu mulþi ani în urmã este cã trebuie sã primim noi înºine
viaþa lui Cristos înainte de a o putea trãi. ªi trebuie sã o trãim
înainte de a le-o putea transmite altora. Sã o primim, sã o trãim,
sã le-o transmitem altora. Teologii numesc acest lucru
„incarnare”, ºi el ni se aplicã atât nouã, creºtinilor, cât ºi Însuºi
Domnului nostru. 

Înainte ca Isus sã Se nascã, o tânãrã fecioarã pe nume Maria a
rãspuns chemãrii cereºti ºi I-a permis Duhului lui Dumnezeu sã
devinã carne. Ea ºi-a dãruit trupul ca pe un pocal în care a fost
turnatã viaþa lui Dumnezeu. Un pocal este o cupã. Ceea ce a
fãcut Maria este ceea ce suntem chemaþi sã facem tu ºi cu mine,
noi toþi, în fiecare zi, indiferent de locul ºi de împrejurãrile în
care ne aflãm – adicã sã-L purtãm pe Cristos în aceastã lume.
Suntem ca niºte pocale, vase goale dornice ºi gata sã se lase
umplute cu viaþa lui Dumnezeu. În cursul acestui proces, noi
suntem curãþaþi ºi folosiþi în beneficiul altora. Vieþile noastre

Purtãtori

ai lui Cristos

M
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aratã cum este Dumnezeu mai mult prin ceea ce suntem ºi facem,
decât prin ceea ce spunem. Noi luãm parte la întruparea lui
Cristos atunci când ne ridicãm crucea ºi Îl urmãm pe El, fãcând
exact ceea ce a fãcut Isus în ascultare de Tatãl.

Cuvântul incarnare înseamnã „asumarea cãrnii” sau
„manifestare sub forma unui trup omenesc”. El provine din
combinaþia a doi termeni care înseamnã „în carne” sau
„întrupare”. Dumnezeu, care este Duh, a luat o formã vizibilã
timp de treizeci ºi trei de ani prin persoana lui Isus Cristos. Când
Isus a murit, lumea nu L-a mai putut nici vedea, nici atinge. Însã
prin faptul cã ne-a dat Duhul Sãu când a înviat din morþi ºi S-a
întors la Tatãl Sãu, Isus S-a asigurat cã lumea Îl va putea vedea în
continuare pe Dumnezeu în carne. Duhul care este în El este ºi
în noi, creºtinii: „Cristos în voi, nãdejdea slavei” (Coloseni
1:27b). Chiar dacã e posibil ca Isus sã fi devenit invizibil pentru
oamenii din lume, tu ºi cu mine suntem foarte vizibili pentru ei
ºi unul pentru celãlalt. Prin noi, lumea Îl poate vedea de fapt pe
Dumnezeu.

Când îngerul a venit la Maria, el a spus: „«Plecãciune þie,
cãreia þi s-a fãcut mare har; Domnul este cu tine»... Tulburatã
foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singurã ce
putea sã însemne urarea aceasta” (Luca 1:28-29). Mesajul
îngerului a fost alarmant de clar, iar rãspunsul Mariei la el a fost
teamã – ºi uimire. Atunci când ceva ne întrerupe activitãþile
obiºnuite (presupun cã îngerul a întrerupt treburile casnice ale
Mariei), cei mai mulþi dintre noi suntem nemulþumiþi. Pentru
majoritatea fetelor logodite, mesajul lui Dumnezeu adresat
Mariei li s-ar fi pãrut unul foarte deranjant, chiar un adevãrat
dezastru. Ei i-a provocat o stare de perplexitate care a durat o
clipã (cum se va face lucrul acesta?). Apoi, dupã câte ºtim, ea nu
a ridicat niciun fel de obiecþii privitoare la ce se va întâmpla cu
ea sau cu logodnicul ei. Rãspunsul ei a fost unul foarte simplu:
„Facã-mi-se dupã cuvintele tale.”

Fie cã vine sau nu vreun înger ºi la noi, e posibil ca unele din
cuvintele adresate nouã de Dumnezeu sã ne tulbure ºi pe noi.
S-ar putea sã ne dorim sã nu le fi auzit niciodatã. Însã rãspunsul
nostru ar trebui sã fie modelat dupã cel al Mariei sau al Fiului ei,

Fii liniºtit, suflete!10

C00-001.qxd  22/09/2006  00:06  Page 10



Isus – o ascultare imediatã. Asemenea cuiva care ridicã un pocal
pentru a fi umplut atunci când se toarnã bãutura, ºi noi trebuie
sã ne deschidem inimile atunci când Dumnezeu Se oferã sã Se
toarne în noi în vederea unei slujbe, mari sau mici. Aceasta este
atitudinea unui purtãtor al lui Cristos.

Un scriitor a spus cândva: „Maria avea goliciunea voitã a unei
inimi feciorelnice”, nu o goliciune a inimii care este lipsitã de
formã ºi de sens. Asemenea Mariei, suntem potriviþi pentru a fi
purtãtori ai lui Cristos când avem aceastã goliciune voitã, aceastã
disponibilitate de a ne lãsa umpluþi. Dacã ne umplem inima cu
lucruri lipsite de importanþã ºi cu îngrijorãri, nu vom mai avea
loc în ea pentru El.

Un purtãtor al lui Cristos considerã cã nu existã nicio
dihotomie între lucrarea secularã ºi cea spiritualã. Aºa a gândit
Maria, ºi la fel trebuie sã gândim ºi noi. Slujba ei a fost de a-I
spune da lui Dumnezeu ºi de a face tot ce trebuia fãcut în fiecare
zi. Ea s-a ocupat de nevoile soþului ºi ale familiei ei, care erau
simple, dar consumau mult din timpul ei. L-a crescut pe Isus din
clipa în care S-a nãscut ºi pânã când a devenit adult. Ea l-a
eliberat apoi pentru ca sã poatã face lucrarea Împãrãþiei lui
Dumnezeu.

Viaþa noastrã poate pãrea mult mai complicatã decât cea a
Mariei, dar elementele ei de bazã sunt aceleaºi. Trãim într-un
univers al lucrurilor vizibile ºi tangibile. Ne confruntãm cu
maºini de spãlat care se stricã, cu fripturi care se ard, cu facturi
care trebuie plãtite ºi cu ore de vârf la care traficul este blocat.
Este un act de predare obedientã sã îþi creºti copilul mic ºi sã
cureþi toatã mizeria pe care o face, sã petreci nopþi nedormite ºi
sã jonglezi cu responsabilitãþile de la serviciu ºi de acasã.

Pruncul Isus urma nu numai sã fie hrãnit de Maria ºi sã
înveþe la picioarele ei ºi în atelierul de tâmplãrie, ci ºi sã simtã
într-o bunã zi legãtura de pe ochi, funiile, biciul, spinii ºi – în cele
din urmã – sângele ºiroind, cuiele ºi piroanele crucii. Domnul
universului a îmbrãcat trupul unui om obiºnuit, vulnerabil,
muritor, pentru a putea suferi ºi a putea fi golit complet ºi
anihilat – cu scopul de a aduce viaþa lui Dumnezeu în lume.
„Pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da

Purtãtori ai lui Cristos 11
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pentru viaþa lumii” (Ioan 6:51b). Ce fel de pâine îi putem oferi tu
ºi cu mine lumii?

Noi suntem creaþi în aºa fel, încât sã fim niºte pocale, niºte
purtãtori ai lui Cristos. Ca expresii ale fiinþei lui Dumnezeu, noi
devenim pâine frântã ºi vin turnat. Nu existã o plinãtate mai
mare.

Fii liniºtit, suflete!12
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ntr-o bunã zi, pe când Isus Se plimba pe malul Mãrii
Galileii, El a zãrit doi pescari, pe Simon Petru ºi pe fratele
sãu Andrei, care aruncau o plasã în apã. Isus le-a zis:

„Veniþi dupã Mine, ºi vã voi face pescari de oameni” (Matei 4:19).
Ei ºi-au pãrãsit îndatã plasele ºi L-au urmat. ªtiau oare la ce s-au
înhãmat?

Isus a început imediat sã-ªi înveþe noii ucenici. Predica de pe
munte a fost punctul Lui de plecare ºi ea era un bombardament
cu cereri aparent imposibil de urmat. Apoi a continuat prin
demonstrarea puterii Sale supranaturale, vindecând bolnavii ºi
orbii, potolind furtuna, înviind morþii. El le-a spus ucenicilor Sãi
cã învãþãcelul trebuie sã fie ca dascãlul sãu, slujitorul ca stãpânul
sãu – ºi cã ei vor fi în stare sã facã lucrãri mai mari decât ale Lui.
I-a avertizat chiar sã nu fie surprinºi dacã li se va cere sã-ºi dea
viaþa pentru El. Isus i-a anunþat cã va trebui sã meargã la
Ierusalim unde va avea parte de multe suferinþe, dupã care va
muri. Asta a fost prea mult pentru Petru! „Sã nu Þi se întâmple
aºa ceva”, a strigat el. Motiv pentru care a avut parte de o replicã
tãioasã: „Înapoia Mea, Satano: tu eºti o piatrã de poticnire

Capitolul 1

ªtim oare la ce

ne-am înhãmat?
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pentru mine! Cãci gândurile tale nu sunt gândurile lui
Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor” (Matei 16:22-23). Apoi,
imediat dupã ce a vorbit atât de aspru, Isus a fãcut o invitaþie:
„Dacã voieºte cineva sã vinã dupã Mine, sã se lepede de sine,
sã-ºi ia crucea, ºi sã mã urmeze” (Matei 16:24).

Preþul este mare

Isus nu ªi-a momit niciodatã ucenicii prin promisiuni false.
La un moment dat, când era urmat de mari mulþimi, El S-a întors
spre ele ºi a zis: „Dacã vine cineva la Mine ºi nu-l urãºte pe tatãl
sãu, pe mamã-sa, pe nevastã-sa, pe copiii sãi, pe fraþii sãi, pe
surorile sale, ba chiar însãºi viaþa sa, nu poate fi ucenicul meu”
(Luca 14:26). În asemenea condiþii, lumea nu s-a înghesuit sã-L
urmeze pe când bãtea drumurile Galileii. Nici acum nu pare sã
o facã.

El dorea sã aibã ucenici, nu-i aºa? Obiºnuia El sã încheie un
fel de înþelegere cu potenþialii recruþi? Obiºnuia oare sã le
fluture în faþa ochilor echipamentul pe care-l vor primi? Nu. El a
mai adãugat pe deasupra încã o cerinþã: „Tot aºa, oricine dintre
voi, care nu se leapãdã de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu”
(Luca 14:33). Cu siguranþã cã exagera.

Exagera oare? El a repetat de douã ori aceste cuvinte lipsite
de echivoc în faþa unor mari mulþimi. El nu le vorbea într-un cerc
restrâns celor doisprezece, care fuseserã instruiþi deja în privinþa
principiilor uceniciei, ci maselor. Mesajul Sãu era: Ce cer Eu este
mult mai mult decât poate da oricare dintre voi. Trebuie sã
cãutaþi sã îmi aflaþi condiþiile.

Nu existã niciun fel de speranþã pentru niciunul dintre noi
pânã când nu ne mãrturisim neputinþa de a trãi ca niºte creºtini.
Abia apoi ne vom afla în starea în care sã putem avea parte de
har. Iatã care sunt „condiþiile”: har – la început, la urmã ºi
întotdeauna. Atât timp cât ne considerãm competenþi, noi nu
vom corespunde. Isus a descris în culori vii obligaþiile ce ne
revin, ca fiind dincolo de puterile noastre. El a spus însã: „Veniþi
la Mine”. Luaþi-vã crucea ºi urmaþi-Mã. Numai Eu pot face ucenici
din voi. 

Fii liniºtit, suflete!14
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Asemenea celor doisprezece, ºi noi, potenþialii ucenici,
suntem „nesãbuiþi ºi zãbavnici cu inima sã credem”. Noi nu ºtim
la ce ne-am înhãmat, dar ne-am oferit voluntar ºi suntem siguri
cã vrem sã strãbatem tot drumul împreunã cu El. Cu toate
acestea, suntem încetiniþi de dorinþa noastrã de a avea parte de
confortul cu care ne-am obiºnuit ºi uneori ºi de ideile noastre
înalte despre sacrificiile nobile pe care le vom face pentru Cauzã.
Noi pierdem din vedere semnificaþia acelor sacrificii care
conteazã cel mai mult, cele care ne fac sã ne aºternem inimile în
faþa Celui Care ne-a cumpãrat cu sângele Sãu.

Primele jertfe descrise în Biblie au fost cele ale lui Cain ºi
Abel. Cain cultiva pãmântul ºi a adus ca jertfã grâne, iar Abel
era vânãtor ºi a jertfit sânge. Dumnezeu a acceptat jertfa lui
Abel ºi a respins-o pe cea a lui Cain. Acesta s-a înfuriat peste
mãsurã de mult. Însã problema nu a fost una legatã de
alegerea obiectului jertfit, ci una a inimii. Jertfa lui Cain nu a
fost adusã dintr-o inimã plinã de încredere. „Prin credinþã a
adus Abel lui Dumnezeu o jertfã mai bunã decât Cain. Prin ea
a cãpãtat el mãrturia cã este neprihãnit, cãci Dumnezeu a
primit darurile lui. ªi prin ea vorbeºte el încã, mãcar cã este
mort” (Evrei 11:4).

Când un bãieþel vine la mama lui cu mânuþele transpirate
pline de pãpãdii zdrobite, darul lui nu are nicio valoare realã,
însã este bine primit de ea fiindcã este oferit de fiul ei. Când
eram micã, obiºnuiam sã-i cer bani tatãlui meu pentru a-i putea
cumpãra un cadou, iar el îmi dãdea un bãnuþ. În acele vremuri,
cu un bãnuþ puteai cumpãra o cutie întreagã de praline. Aºa cã
mã duceam la magazin ºi cumpãram dulciuri pentru tatãl meu.
Nu ciocolatã îºi dorea el ºi nu pentru ea îmi dãdea el banii în
primul rând, însã era încântat de micul meu dar.

Nu existã cale de întoarcere

Dacã am ales calea cea îngustã, nu vom gãsi, din fericire
pentru noi, o modalitate de a ne întoarce. Suntem dedicaþi – ne-am
încrezut în Dumnezeu ºi am fost de acord cu obiectivele Lui,
deºi nu înþelegem pe deplin ce va însemna acest lucru.

ªtim oare la ce ne-am înhãmat? 15
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Una din primele lecþii ale dedicãrii este asemãnãtoare
mersului cu trenuleþul într-un parc de distracþii. Adu-þi aminte
de aºteptarea înfriguratã de la sol, de graba cu care te sui în
cabinã atunci când vehicolele opresc cu zgomot în dreptul
platformei, de extazul cu care apuci oþelul rece al barei de
protecþie din faþa ta, de primul urcuº abrupt pânã în vârf – toate
acestea doar pentru ca sã vezi ºinele prãvãlindu-se sub tine?
Erai plin de încântare la gândul a ceea ce urma sã faci.
Imposibilitatea schimbãrii mentalitãþii tale a fost o revelaþie
teribilã pentru tine. De ce sunt dispuºi atât de mulþi dintre noi
sã plãteascã doar pentru a fi aruncaþi nemilos în aer, rotiþi,
rãsuciþi ºi coborâþi în acest mod dur? Lucrul cel mai rãu este, cel
care nu-i deranjeazã însã deloc pe copii, cã trenuleþul nu merge
nicãieri. Adicã, te-ai angajat la aceastã cursã doar de dragul
cursei?

Decizia iniþialã de a parcurge tot drumul cu Dumnezeu este
luatã, din necesitate, într-o completã ignoranþã în ce priveºte
urmãrile. Suntem avertizaþi cã drumul va fi unul dificil, fiindcã
ºi Stãpânul nostru a mers pe un drum greu de parcurs, iar El ne
aminteºte cã slujitorii nu sunt mai presus de stãpânul lor. Dar
dacã, având în vedere tot ce urmeazã, ne-am încãpãþânat sã
mergem pe urmele Cãpeteniei credinþei noastre, vor exista totuºi
multe ocazii în care vom privi în urmã, tânjind, ca israeliþii în
drum spre Þara Promisã, dupã „pepenii... ceapa ºi usturoiul”
sclaviei noastre (Numeri 11:5). De aceea, din fericire pentru noi,
drumul de întoarcere este unul greu de gãsit.

În primul an petrecut de mine în junglã, înainte de a mã
cãsãtori cu Jim, mi-am pierdut atât traducãtorul, cât ºi toate
materialele mele lingvistice. Era ca ºi cum Dumnezeu mi-ar fi
spus: „La ce te-ai aºteptat? Mi-ai dat totul când aveai
doisprezece ani. Mai târziu, mi-ai spus cã vei merge oriunde voi
dori Eu. Te-ai rugat: «Împlineºte-Þi toatã voia în viaþa mea, cu
orice preþ.» Aºa cã acum, când traducãtorul tãu a fost ucis ºi
reºedinþa lui Jim a fost luatã de apele revãrsate, iar tu þi-ai
pierdut însemnãrile lingvistice, consideri cã asta e treaba ta? Este
a Mea. Pot sã fac ce vreau cu ceea ce Mi-a fost dãruit.”

Preþul uceniciei pãrea a fi unul foarte mare.

Fii liniºtit, suflete!16

C01-013.qxd  22/09/2006  00:06  Page 16



Paradoxul bucuriei

Care este rezultatul? Paradoxal (ºi generaþii de creºtini vor
confirma acest lucru), este bucuria. „Isus,... pentru bucuria care Îi
era pusã înainte, a suferit crucea, a dispreþuit ruºinea ºi ºade la
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Evrei 12:2). Nu
trebuie sã aºteptãm sã ajungem în cer pentru a avea parte de
aceastã bucurie; o primim regulat deja aici, pe pãmânt. Domnul
Însuºi ne conduce în aºa fel, încât sã putem împãrtãºi bucuria
Stãpânului nostru. Un Tatã plin de îndurare ne despoaie aºa
cum un pom este despuiat de florile lui înainte de a putea rodi.
El încã nu a terminat cu noi, în ciuda pierderilor pe care le
suferim. Pe mãsurã ce ne pierdem controlul asupra lucrurilor
vizibile, cele invizibile devin tot mai preþioase pentru noi. Unde
este comoara noastrã, acolo va fi ºi inima noastrã (Matei 6:21).

Cândva, un tânãr plin de zel a întrebat la ce lucruri lumeºti
trebuie sã renunþe de dragul lui Cristos. Rãspunsul pe care l-a
primit a fost unul foarte specific:

La hainele colorate, de exemplu. Scapã de orice lucru
din garderoba ta care nu este alb. Înceteazã sã mai dormi
pe o pernã moale. Vinde-þi instrumentele muzicale ºi nu
mai consuma pâine albã. Dacã vrei sã asculþi cu adevãrat
de Cristos, nu mai poþi face bãi calde ºi nu te mai poþi
rade. A te rade înseamnã a-L minþi pe El, care ne-a creat,
a încerca sã-I îmbunãtãþeºti opera.

Sunã absurd? Acesta a fost un rãspuns sincer ºi a fost dat de
cãtre cele mai preþuite ºcoli ale celui de-al II-lea secol d.Cr. Ne
putem gândi cu toþii la replicile contemporane. Oare
„renunþarea la cele lumeºti” ne asigurã un bilet spre fericire?

Nu a existat niciun dram de ascetism la Isus. El a mâncat ce
au mâncat ºi ceilalþi, a bãut ce au bãut ºi ei – chiar într-o tovãrãºie
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dubioasã, ºi încã într-o asemenea manierã, încât a fost acuzat cã
e un gurmand ºi un beþiv. Fiul Omului a participat la o nuntã într-un
sat. Nu numai cã a fost prezent, dar a fãcut ºi o minune care
le-a permis oaspeþilor sã continue sã bea dupã ce rezerva de vin
a gazdei s-a epuizat. Cu siguranþã cã Se îmbrãca asemenea
celorlaþi, din moment ce în multe împrejurãri era greu de
recunoscut. (A trebuit sã fie identificat cu ajutorul sãrutului lui
Iuda.) Singura piesã de îmbrãcãminte despre care ni se vorbeºte
a avut probabil croiala tipicã acelor vremuri, altminteri este greu
de imaginat cã soldaþii ar fi aruncat cu zarurile pentru a o obþine.

Aºadar, dacã Isus nu a condamnat lucrurile lumii ca atare, de
ce avem listele din Epistolele cãtre Coloseni ºi Iacov care le
condamnã? Sã observãm cu mare atenþie cã ele nu enumerã
lucruri materiale, ci caracteristici ale oamenilor, adicã, pãcate
specifice. Trebuie sã dãm morþii aceste lucruri lumeºti (sau
„pãmânteºti”), din moment ce am fost înviaþi din morþi cu
Cristos Însuºi ºi nu mai avem nicio legãturã cu imoralitatea,
necurãþia, dorinþele rele, poftele, mânia, rãutatea, vorbirea de
rãu sau minciuna. Ele izvorãsc dintr-o dorinþã dupã „lucrurile”
pe care le poate da lumea, cum sunt recunoaºterea ºi statutul
social, sau se agaþã de unele lucruri materiale într-o asemenea
manierã, încât s-ar putea sã fie nevoie sã fim despuiaþi de ele
pentru a ne putea pocãi de pãcatul respectiv.

E posibil ca El sã ne cearã sã vindem o casã mult îndrãgitã, sã
ne retragem dintr-o poziþie în care ne simþim de neînlocuit, sã-i
predãm acele temeri care ne robesc, sã renunþãm la anumite
forme de îmbunãtãþire a performanþelor noastre sau de recreere
sau la anumite activitãþi sociale care ne împiedicã sã ascultãm de
El. Dupã aceea, având o stare de spirit luminoasã ºi o conºtienþã
crescutã a implicãrii active a lui Dumnezeu în fãurirea fericirii
noastre, s-ar putea sã ne întrebãm de ce am aºteptat atât de mult.

Procesul despuierii nu este unul plãcut. Însã bucuria de care
vom avea parte nu este incompatibilã cu durerea. Îmi amintesc
cã m-am trezit într-o dimineaþã în casa mea din Shandia dupã ce
Jim a fost ucis. Patul era gol lângã mine. Brusc, în locul unor
lacrimi de durere, am fost copleºitã de un val neaºteptat de
bucurie, provocatã de gândul cã Jim este acum în cer. Nu va mai
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trebui sã sufere niciodatã. Nu va fi nevoit sã treacã prin
degradarea ºi umilinþele bãtrâneþii. Nu va mai trebui sã petrec
zile ºi nopþi cu groaza de a nu ºti dacã e în siguranþã. El era acum
cu Domnul. În ciuda faptului cã eram vãduvã, cã fetiþa mea nu
avea tatã ºi cã eram nevoitã sã mã îngrijesc singurã de casã ºi de
bazã eram copleºitã de bucurie! Psalmul 116:17 spune: „Îþi voi
aduce o jertfã de mulþumire.”

Îi voi oferi Lui atât lacrimile mele, cât ºi bucuria mea. Nimic
din ce-I oferim Lui nu se va pierde. Persoana care încearcã sã se
salveze pe sine este cea care pierde totul. Isus ªi-a dat cuvântul:
„Cine îºi va pierde viaþa pentru Mine o va câºtiga” (Matei 10:39).

Ba încã, ºi acum privesc toate aceste lucruri ca o
pierdere, faþã de preþul nespus de mare al cunoaºterii lui
Isus Cristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate ºi
le socotesc ca un gunoi, ca sã-L câºtig pe Cristos, ºi sã fiu
gãsit în El, nu având o neprihãnire a mea, pe care mi-o dã
Legea, ci aceea care se capãtã prin credinþa în Isus Cristos,
neprihãnirea pe care o dã Dumnezeu prin credinþã. ªi
sã-L cunosc pe El ºi puterea învierii Lui ºi pãrtãºia
suferinþelor Lui, ºi sã mã fac asemenea cu moartea Lui.

FILIPENI 3:8-10

Scoaterea proptelor

A te face asemenea cu moartea Lui este un proces continuu ºi
nu poate fi realizat fãrã scoaterea proptelor. Dacã înþelegem cã
Dumnezeu este la lucru chiar ºi atunci când cad proptele mai
mici, ne va fi mai uºor sã acceptãm când ni le va scoate pe cele
mari.

Chiar în sãptãmâna în care mi-am propus sã încep sã scriu o
carte, am fost cuprinsã de ceea ce pãrea o rãcealã cumplitã,
însoþitã de o tuse persistentã. Am încercat sã lucrez în locul ºi în
ritmul meu obiºnuit. Nu am reuºit. Nu puteam sã apuc nici
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mãcar un gând, sã-l urmãresc cu fermitate ºi sã-l duc spre
concluzia lui logicã. A trecut o zi sau douã fãrã sã se producã
vreo schimbare semnificativã. M-am luat de guler spunându-mi:
„Apucã-te odatã de treabã!” – dar am descoperit cã mi se luase
o proptã. Aveam febrã. Nu prea mare, dar suficientã pentru
a-mi încâlci gândurile ºi a-mi aduce aminte în mod salutar cã
starea normalã a sãnãtãþii ºi capacitatea de a mã achita de
sarcinile mele zilnice sunt daruri de la Dumnezeu pentru care
ar trebui sã Îi mulþumesc în fiecare zi din viaþa mea. „S-a
întâmplat” (a fost rânduit) sã-mi parvinã tocmai atunci o
scrisoare în care se fãcea remarca potrivit cãreia Dumnezeu este
mult mai interesat sã ne facã sfinþi, decât sã ne ajute sã
terminãm o treabã. Aceste rânduri m-au fãcut sã mã opresc. În
acele câteva zile, întreruperea a fost mult mai importantã decât
cartea în sine.

Mi-am adus aminte de cuvintele Sfântului Augustin:
„Oamenii dobândesc plãcerile vieþii omeneºti prin
dificultãþi.” Uneori le recunoaºtem doar prin retrospectivã. În
una din acele zile teribile în care cel de-al doilea soþ al meu
suferea din cauza cancerului, când îi era imposibil sã îndure
gândul unui al doilea ciclu de tratament, iar eu nu mai
puteam îndura suferinþa la cãpãtâiul lui, noi am remarcat cât
de minunat ar fi fost dacã am mai fi avut doar o singurã zi
obiºnuitã.

Apoi mai sunt ºi tragediile bãtrâneþii. Oboseala ºi lacrimile
sapã ºanþuri adânci pe feþele noastre reflectate în oglindã, feþe
care (în mod ciudat ºi ºocant uneori) devin feþele unor strãini.
Ne cuprinde frica atunci când remarcãm cât de mult ne-am
degradat ºi când contemplãm ce ne mai aºteaptã. Spectrul
singurãtãþii, al bolii, al abandonãrii ºi al privãrii de puterile
noastre ne priveºte din oglindã de pe feþele noastre pline de
riduri ºi descompuse. Dar Dumnezeu va fi acolo. Nu avem
motive sã ne temem de viitor, Dumnezeu este deja acolo, iar
promisiunea Lui pentru noi este: „Ei aduc roade ºi la bãtrâneþe”
(Psalmul 92:14). Cel mai bun rod este produs de ramura cel mai
bine curãþatã.
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