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rǎUplãcut
simplu
hotãrât

statornic
vizionar

relaþii

autentic

cinsT iT ferm

Lenes,

frumos

puternic
raþional
caLM pur



Originally	published	in	U.S.A.	under	the	title
Me I Want to Be, The

Copyright	©	2010 by John Ortberg
Translation	copyright	©	2010	by	John	Ortberg

Translated	by	Scriptum	Publishing	House
Published	by	permission	of	Zondervan,	Grand	Rapids,	Michigan

Ediţia	în	limba	română,	publicată	cu	permisiune,	sub	titlul
Eu, aşa cum aş vrea să fiu

de	John	Ortberg

©	2012	Editura	Scriptum®	
str.	Lăpuşului	nr.	28,	410264	Oradea	-	Bihor

Tel./Fax/Robot:	0359-412.765,	Tel./Robot:	0259-457.428
E-mail:	scriptum@scriptum.ro

Pagina	web:	WWW.SCRIPTUM.RO

Toate	drepturile	rezervate	asupra	prezentei	ediţii	în	limba	română.
Prima	ediţie	în	limba	română.

În	cazul	în	care	nu	se	specifică	altfel,	citatele	biblice	sunt	preluate	din	traducerea	D.	Cornilescu.	
Prescurtări	 ale	 diferitelor	 traduceri	 ale	 Bibliei:	 New	 International	 Version	 (NIV),	 New	
American	Standard	Bible	(NASB)	New	Living	Translation	(NLT),	Modern	Language	Bible	
(MLB),	The	Living	Bible	(TLB),	The	Message(MSG).

Orice reproducere sau selecţie de texte din aceastã carte 
este permisă doar cu aprobarea în scris a Editurii Scriptum, Oradea.

ISBN	978-973-1813-48-6

Tiparul	executat	în	U.E.



cuprins

Mulþumiri  »  7

Partea întâi:	Descoperirea propriei identitãþi
 1. Aflã de ce te-a creat Dumnezeu  »  11
 2. Eu, aºa cum nu mi-aº dori sã fiu  »  25

Partea a doua:	Plinãtatea Duhului
 3. Descoperã plinãtatea  »  41
 4. Aflã cum poþi sã creºti  »  57
 5. Capitularea: Întotdeauna cea mai bunã decizie  »  73
 6. Nu te strãdui atât de tare  »  87

Partea a treia:	Înnoirea minþii
 7. Îngãduie dorinþelor tale sã te conducã spre
  Dumnezeu  »  97
 8. Hrãneºte-þi mintea cu gânduri mãreþe  »  111
 9. Hrãneºte-þi mintea cu lucruri de calitate  »  125
 10. Nu înfrunta îngrijorarea de unul singur  »  143

Partea a patra:	Rãscumpãrarea vremii
 11. Lasã-þi vorbele sã se transforme într-o rugãciune   »  163
 12. Tentaþia: Cum sã te fereºti de capcana ei  »  171
 13. Identificã stãvilarul din calea plinãtãþii  »  179
 14. Când îþi dai seama cã te-ai abãtut din drum,
  întoarce-te  »  197



Partea a cincea:	Aprofundarea relaþiilor
 15. Încearcã sã plonjezi în adâncuri împreunã cu 
  Dumnezeu  »  215
 16. Fã o prioritate din a-þi construi relaþii în care sã te 
  investeºti  »  227
 17. Acceptã-þi umanitatea  »  243
 18. Gãseºte câþiva oameni capricioºi care sã te ajute
  sã creºti  »  255

Partea a sasea:	Transformarea experienþei mele
 19. Îngãduie-I lui Dumnezeu sã Se manifeste prin 
  munca ta  »  273
 20. Onoreazã-L pe Dumnezeu prin munca ta  »  283
 21. Trebuie sã treci prin exil înainte de-a te întoarce
  acasã  »  293

Partea a saptea:	Revãrsarea în exterior
 22. Cere un munte  »  309

,

,



Dragostea	este	veşnică.	Tot	ceea	ce	dobândim	
sau	 deţinem	 se	 poate	 pierde,	 dar	 nu	 şi	
dragostea.

Cărţile	 sunt	 daruri	 preţioase	 atunci	
când	 sunt	 realizate	 prin	 cumularea	 unor	

manifestări	de	dragoste.	În	ce	măsură	va	fi	socotită	această	carte	un	
dar,	numai	Dumnezeu	ştie,	însă	ştiu	sigur	că	ea	nu	ar	fi	putut	să	existe	
fără	 dragostea	 nespusă	 a	 tuturor	 celor	 care	 înseamnă	 atât	 de	 mult	
pentru	mine.

Totul	a	pornit	de	la	o	conversaţie	la	un	curs	de	golf,	unde	câţiva	
prieteni	 discutau	 despre	 viziunea	 creării	 unei	 mişcări	 de	 creştere	
spirituală,	iar	eu	le	vorbeam	despre	cartea	pe	care	speram	să	o	scriu,	
întrebându-ne	dacă	nu	ar	fi	posibil	ca	cele	două	idei	să	se	intersecteze.	
Ceea	ce	ţii	acum	în	mână	este	ceea	ce	noi	sperăm	să	fie	prima	piatră	
de	hotar	în	această	lungă	călătorie.

Îi	sunt	profund	recunoscător	lui	Mark	Bankord	pentru	încurajarea	
permanentă,	 pentru	 parteneriatul,	 optimismul	 şi	 rugăciunile	 lui.	
Comentariile	pertinente	ale	lui	Sherri	Bankord	mi-au	fost	de	mare	
ajutor;	Eric	Parks	s-a	dovedit	a	fi	o	fântână	nesecată	de	energie	şi	idei;	
Nate	May	şi	Kevin	Small	au	adus	un	plus	de	entuziasm	şi	viziune;	
cu	Elizabeth	Maring	şi	echipa	Monvee	am	lucrat	ca	într-o	familie.	
Cei	din	Heartland	Community	Church	din	Rockford,	Illinois,	mi-au	

multumiri,
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permis	să	le	predau	o	mare	parte	din	material,	iar	reacţiile	venite	din	
partea	lor	au	cizelat	semnificativ	forma	acestei	scrieri.

Nu	 am	 îndeajuns	 de	 multe	 cuvinte	 pentru	 a	 mulţumi	 pentru	
dragostea,	păstorirea,	şi	îngăduinţa	de	a	scrie	de	care	m-am	bucurat	
din	partea	Bisericii	Prezbiteriene	Menlo	Park.	

Laura	(fostă	Ortberg)	Turner	a	citit	manuscrisul	în	întregime	şi	a	
adus	sugestii	deosebit	de	valoroase	cu	privire	la	conţinut,	referinţe	şi	
prezentare.	Mă	bucur	că	ai	un	simţ	al	umorului	atât	de	dezvoltat.	Rick	
Blackmon	a	investit	generos	din	timpul	şi	gândurile	lui	referitoare	la	
scriere,	 dar	 nu	 numai.	 Chuck	 Bergstrom	 şi-a	 adus	 contribuţia	 atât	
prin	părerile	sale	despre	conţinut,	cât	şi	prin	râsul	său	molipsitor.	Ron	
Johnson	a	venit	cu	păreri	extraordinare	despre	structura	şi	conţinutul	
manuscrisului	şi	a	ştiut	să	mă	binedispună	atunci	când	aveam	mare	
nevoie.	 Sora	 mea,	 Barbara	 Harrison,	 m-a	 susţinut	 la	 momentul	
potrivit.

Îi	 mulţumesc	 lui	 Lindsay	 Lang	 şi	 echipei	 sale	 pentru	 crearea	
imaginilor	vizuale	care	dau	conţinutului	claritate	şi	stil.

Trudi	Barnes	a	fost	de	ajutor	în	mii	de	feluri.	John	Sloan	şi	David	
Greene	au	făcut	de	două	ori	mai	multe	comentarii	editoriale	decât	
s-ar	fi	aşteptat	un	scriitor	rezonabil,	iar	Jim	Ruark	a	adus	şi	de	această	
dată	claritate	şi	viaţă	scrierii.	John	Topliff	a	făcut	tot	posibilul	pentru	
a	 crea	 un	 parteneriat	 unic	 între	 toţi	 membrii	 echipei	 implicate	 în	
acest	proiect.

Neil	Plantinga	a	 fost	 atât	de	amabil	 încât	a	acceptat	 să	purtăm	
o	 lungă	conversaţie	despre	păcat	 şi	 spirit;	 sunt	norocos	că	am	avut	
această	oportunitate	de	a	discuta	cu	el.	Dallas	Willard	mi-a	împărtăşit	
mai	mult	din	înţelepciunea	lui	decât	ar	avea	dreptul	să	pretindă	orice	
fiinţă	umană,	mai	multă	dragoste	decât	 ar	merita	 ea;	 viaţa	 lui	 este	
unul	dintre	motivele	pentru	care	cred.

Şi	 soţiei	 mele,	 Nancy	 –	 niciodată	 n-am	 avut	 mai	 mult	 şi	 mai	
profund	nevoie	de	dragostea	ta	ca	în	această	perioadă.



Partea întâi
Descoperirea propriei identitãþi

»





Într-o	seară,	soţia	mea,	Nancy,	m-a	tras	după	ea	în	
dormitor	şi	mi-a	spus	că	vrea	să-mi	vorbească.	A	
închis	uşa,	pentru	ca	niciunul	dintre	copiii	noştri	să	
nu	poată	asculta,	şi	a	luat	o	listă.

Eu	nu	eram	prea	încântat	să	văd	lista	cu	pricina.	
Ea	pretindea	că	este	mai	degrabă	un	cartonaş,	nu	o	 listă.	Dar	avea	
nişte	cuvinte	înşiruite,	deci	era	o	listă.

—	Ştii,	mi-a	spus	ea,	căsătoria	noastră	merge	cel	mai	bine	atunci	
când	ne	implicăm	împreună.	Ne	împărţim	sarcinile	echitabil,	copiii	
noştri	văd	acest	 lucru,	 iar	eu	mă	simt	apreciată,	 şi	cred	că	asta	este	
important	 pentru	 familia	 noastră.	 Dar	 uneori,	 pentru	 că	 te	 simţi	
copleşit	de	prea	multe	cerinţe	în	viaţa	ta,	această	colaborare	nu	se	mai	
simte.

Când	căsătoria	noastră	merge	bine,	eu	simt	că	ne	cunoaştem	viaţa	
unul	celuilalt.	Tu	cunoşti	detalii	din	viaţa	mea,	iar	eu	cunosc	detalii	
din	viaţa	ta.	Dar	am	senzaţia	că	nici	asta	nu	se	mai	întâmplă.	Până	la	
urmă	eu	aflu	ce	se	întâmplă	cu	tine,	dar	tu	nu	mă	prea	întrebi	ce	se	
întâmplă	cu	mine,	continuă	ea.

De	asemenea,	în	momentele	cele	mai	bune	ale	căsniciei	noastre	tu	
aduci	lumină	şi	aduci	multă	bucurie.

Apoi	mi-a	amintit	de	următoarea	întâmplare.
Eram	 la	 cea	 de-a	 doua	 noastră	 întâlnire,	 în	 holul	 Hotelului	

capitolul 1

Aflã de ce 
te-a creat Dumnezeu



Eu, aºa cum aº vrea sã fiu

12
Disneyland,	aşteptând	să	 intrăm	în	sala	de	mese,	 timp	în	care	ea	a	
trebuit	să	meargă	la	toaletă.	Pe	când	s-a	întors,	se	adunaseră	o	mulţime	
de	oameni,	iar	eu	eram	destul	de	îmbufnat,	aşa	că	am	spus	suficient	de	
tare	încât	să	fiu	auzit	de	toţi	ceilalţi:

—	Femeie,	nu	pot	să	cred	că	m-ai	făcut	să	te	aştept	două ceasuri.
Iar	răspunsul	ei	n-a	întârziat	să	apară:
—	Ei	bine,	nu	s-ar	fi	întâmplat	asta	dacă	tu	nu	ai	fi	insistat	să	o	

aduci	pe	mama	ta	să	locuiască	împreună	cu	noi,	iar	eu	nu	aş	mai	fi	fost	
obligată	să-i	satisfac	toate	mofturile.

Ea	mi-a	strigat	aceste	cuvinte	din	celălalt	capăt	al	holului,	chiar	la	
a	doua	noastră	întâlnire,	iar	primul	meu	gând	a	fost:	Îmi place femeia 
asta.

Nancy	mi-a	adus	aminte	de	această	întâmplare	şi	mi-a	spus:
—	Ştii,	când	totul	merge	strună	în	căsnicia	noastră,	tu	eşti	capabil	

să	asculţi,	să	râzi	şi	să	fii	spontan.	Dar	în	ultima	vreme	nu	prea	te-ai	
mai	purtat	aşa.	Eu	îl	iubesc	pe	omul	acela	şi	mi-e	dor	de	el.

Înţelegeam	ce	vrea	să	spună.
—	Şi	mie	îmi	lipseşte	omul	acela,	i-am	răspuns.	Mi-ar	plăcea	să	mă	

simt	din	nou	liber,	dar	simt	că	port	atât	de	multe	poveri.	Mă	confrunt	
cu	probleme	personale	şi	provocări	financiare	la	serviciu.	Am	proiecte	
de	finalizat	şi	câteva	călătorii	planificate	în	avans.	Mă	simt	de	parcă	aş	
avea	de	purtat	această	greutate	în	permanenţă.	Înţeleg	ce	vrei	să	spui,	
dar	trebuie	să	pricepi	că	şi	eu	mă	străduiesc	cât	pot.

—	Nu,	nu	te	străduieşti,	a	venit	răspunsul	ei	prompt.
Nu	acesta	era	răspunsul	 la	care	m-aş	fi	aşteptat.	Toată	 lumea	ar	

trebui	să	dea	aprobator	din	cap	în	semn	că	înţelege	atunci	când	cineva	
spune:	„Mă	străduiesc	cât	pot.“	Însă	 lui	Nancy	îi	place	adevărul	(şi	
mie)	prea	mult	pentru	a	face	asta.	Aşa	că	mi-a	răspuns	folosindu-se	
de	vorbele	mele.

—	Nu,	nu	faci	tot ce poţi.	Ai	vorbit	despre	cât	de	bine	ar	fi	să	mergi	
la	un	consilier	sau	un	îndrumător	pentru	manageri,	sau	poate	la	un	
director	spiritual.	Ai	vorbit	despre	construirea	de	relaţii,	dar	nu	te-am	
văzut	făcând	un	singur	pas	înspre	îndeplinirea	vreunuia	măcar	dintre	
aceste	deziderate.	Aşa	că	nu,	nu	faci	tot	ce	poţi.

Am	ştiut	că	are	dreptate	de	îndată	ce	am	auzind-o	rostind	acele	
cuvinte.
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Dar	 nu	 am	 recunoscut	 imediat	 acest	 lucru	 în	 faţa	 ei,	 întrucât	

unul	 dintre	 darurile	 mele	 spirituale	 este	 îmbufnarea,	 pe	 care	 am	
cizelat-o	cât	am	putut	de	bine	în	următoarele	câteva	zile.	În	acest	
timp	însă,	o	anumită	întrebare	îmi	tot	sfredelea	mintea:	Ce doreşti 
tu de fapt?

Am	 început	 să	 conştientizez	 că	 ceea	 ce	 voiam	 eu	 de	 fapt	
nu	avea	nicio	 legătură	cu	vreun	proiect.	Toate	acelea	erau	doar	
nişte	mijloace	prin	care	încercam	să	obţin	cu	totul	altceva.	Ceea	
ce	 doream	 cu	 adevărat	 era	 să	 fiu	 plin	 de	 viaţă.	 Ceea	 ce	 vreau	
cu	 adevărat	 este	 libertatea	 interioară	 de	 a	 trăi	 în	 dragoste	 şi	
bucurie.

Îmi	doresc	să	fiu	omul	acela	despre	care	mi-a	vorbit	ea.
Sunt un om matur, mă	gândeam. Nu ştiu câţi ani îmi mai stau în 

faţă. Nu pot să mai aştept.	 Când	 eram	 la	 şcoală	 eram	 preocupat	 să	
obţin	note	mari	sau	să	le	fac	pe	fetele	frumoase	să	mă	placă.	Odată	
cu	 trecerea	 anilor,	 preocupările	 mele	 s-au	 axat	 pe	 muncă	 şi	 pe	
oportunităţi,	crezând	că	aceste	lucruri	mă	vor	face	să	simt	că	trăiesc.	
Nu mai pot să aştept să devin omul acela,	mă	gândeam.	

Mi-am	dat	seama	de	acest	lucru	atunci	şi	îl	ştiu	şi	acum:	îmi	doresc	
să	trăiesc	în	felul	acesta	mai	mult	decât	îmi	doresc	orice	altceva.	Nu	
pentru	că	aşa	cred	că	ar	trebui;	nu	pentru	că	îmi	spune	cineva	că	aşa	
ar	trebui.	Eu	vreau	asta.

E vorba de omul care eu aş vreau să fiu.
Viaţa	 nu	 se	 rezumă	 la	 câteva	 realizări	 sau	 trăiri	 spectaculoase.	

Scopul	primordial	al	vieţii	tale	nu	este	atât	ceea	ce	faci,	cât	mai	ales	
ce	devii.

Există acel eu, acel om care-mi doresc să fiu.
Dar	foarte	interesant	este	faptul	că	nu	voi	ajunge	niciodată	genul	

acela	de	persoană	dacă	mă	voi	axa	în	principal	pe	persoana	mea,	 la	
fel	cum	cineva	nu	va	putea	fi	niciodată	fericit	dacă	principalul	său	ţel	
în	viaţă	este	acela	de	a	fi	fericit.	Dumnezeu	te-a	creat	cu	capacitatea	
de	a	prospera,	dar	prosperitatea	nu	se	realizează	urmărind	să	ajungi	
„numărul	unu“.	Este	legată	de	o	viziune	cu	mult	mai	măreaţă	şi	mai	
nobilă.	Lumea	are	nevoie	stringentă	de	înţelepciune	şi	de	fiinţe	umane	
prospere,	iar	chemarea	noastră	este	de	a	aduce	înţelepciunea	şi	gloria	
lui	Dumnezeu	 în	această	 lume.	Adevărul	este	că	cei	ce	prosperă	 le	
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aduc	întotdeauna	binecuvântare	altora	–	şi	acest	lucru	îl	pot	face	în	
cele	mai	smerite	şi	neaşteptate	circumstanţe.

» O viaþã înfloritoare
Nu	 cu	 mult	 timp	 în	 urmă	 mă	 aflam	 într-un	 autobuz	 care	 îi	

transporta	pe	pasagerii	unui	avion	spre	zona	în	care	se	pot	închiria	
maşini.	 Să	 conduci	 un	 astfel	 de	 autobuz	 nu	 este	 tocmai	 o	 meserie	
care	să-ţi	aducă	cine	ştie	ce	satisfacţie,	întrucât	şoferul	este	considerat	
adesea	un	angajat	obscur	de	la	baza	piramidei.	Pasagerii	autobuzului	
sunt	adesea	ursuzi	din	cauza	oboselii	acumulate	în	timpul	călătoriei	
şi	tot	ce-şi	doresc	în	acel	moment	este	să	ajungă	cât	mai	repede	în	
posesia	maşinii	lor.	De	obicei	nimeni	nu	se	oboseşte	să	spună	altceva	
în	afară	de	numele	companiei	care	face	închirierile.	Dar	acum	lucrurile	
stăteau	altfel.

Şoferul	care	conducea	acest	autobuz	era	o	adevărată	încântare.	Se	
uita	cu	atenţie	după	fiecare	curbă	dacă	nu	cumva	vede	pe	cineva	care	
ar	avea	nevoie	de	transport.

—	Ştiţi,	ne-a	spus	el,	sunt	pe	fază	mereu,	căci	uneori	oamenii	sunt	
în	întârziere.	Se	vede	asta	în	privirea	lor.	Şi	mă	uit	cu	atenţie	pentru	că	
nu	vreau	să-mi	scape	nimeni.	Ei,	ia	te	uită,	încă	un	pasager!...

Şoferul	trase	pe	dreapta	pentru	a-i	permite	şi	celui	din	urmă	venit	
să	urce,	şi	era	aşa	de	mulţumit	că	avusese	ocazia	să-l	ajute,	încât	noi	
toţi	ne-am	bucurat	de	reuşita	lui.	Ba	chiar	am	ajuns	să-l	încurajăm.	
Era	ca	şi	cum	L-am	fi	văzut	pe	Isus	conducând	autobuzul.	Omul	lua	
bagajele	pasagerilor	înainte	ca	ei	să	apuce	să	le	ridice,	apoi	fugea	la	
volan	şi	spunea:

—	Ei	bine,	suntem	pregătiţi.	Ştiu	că	toţi	sunteţi	nerăbdători,	aşa	
că	mă	grăbesc	să	ajung	acolo	cât	mai	repede.

Navetiştii	 plictisiţi	 au	 pus	 hârtiile	 deoparte.	 El	 a	 creat	 în	 acel	
autobuz	o	atmosferă	plină	de	o	asemenea	bucurie,	încât	oamenii	ar	
prefera	să	facă	drumul	încă	o	dată	numai	ca	să	urce	în	autobuzul	lui.	
Celor	care	au	venit	după	noi	le-am	atras	atenţia	asupra	lui:

—	Urmăriţi-l	cu	atenţie	pe	tipul	acesta.
El	nu	era	un	simplu	şofer	de	cursă	–	era	ca	un	lider	pentru	noi;	
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era	prietenul	nostru.	Şi	preţ	de	câteva	minute,	comunitatea	din	jurul	
lui	 înflorea.	În	autobuzul	unei	companii	de	închiriat	maşini,	cineva	
încerca	să	fie	cea	mai	bună	versiune	a	lui	însuşi.

Ceea	ce	i	s-a	întâmplat	acelui	şofer	de	autobuz,	ţi	se	poate	întâmpla	
şi	ţie.	Şi	uneori	chiar	ţi	se	întâmplă.	Din	când	în	când	faci	ceva	care	te	
surprinde	sau	descoperi	în	tine	persoana	care	ai	fost	creată	să	fii.	Când	
spui	ceva	memorabil	la	o	întâlnire.	Ajuţi	o	persoană	fără	adăpost	pe	
care	nimeni	nu	o	observă.	Eşti	răbdător	cu	un	copilaş	neastâmpărat	
de	 trei	 anişori.	Te	 laşi	 purtat	 de	 o	melodie.	Te	 îndrăgosteşti.	Arăţi	
compasiune.	 Iei	 atitudine	 faţă	 de	 un	 necioplit.	 Faci	 un	 dar	 care	 te	
costă.	Repari	un	motor.	Laşi	o	rană	mai	veche	să	se	vindece.	Rosteşti	
ceva	ce	în	mod	normal	n-ai	spune	sau	păstrezi	secret	un	lucru	pe	care	
în	mod	normal	l-ai	striga	în	gura	mare.

Asta	în	timp	ce	pentru	un	moment	întrezăreşti	o	licărire	a	scopului	
pentru	 care	 te-a	 creat	 Dumnezeu.	 Doar	 Dumnezeu	 îţi	 cunoaşte	
adevăratul	potenţial,	şi	El	te	poate	călăuzi	să	descoperi	cea	mai	bună	
versiune	a	ta	în	orice	moment.	El	deţine	toate	mijloacele	şi	nu	este	
niciodată	 grăbit,	 deşi	 asta	 s-ar	 putea	 să	 ne	 creeze	 nouă	 anumite	
frustrări.	 Dar	 chiar	 prin	 frustrările	 noastre,	 Dumnezeu	 lucrează,	
producând	în	noi	răbdare.	El	nu	Se	descurajează	din	cauza	timpului	
pe	care	este	obligat	să-l	petreacă	lucrând	în	noi	şi	Se	bucură	de	fiecare	
semn	 de	 maturizare	 pe	 care-l	 manifestăm.	 Doar	 Dumnezeu	 poate	
vedea	 „cea	 mai	 bună	 versiune	 a	 noastră“,	 şi	 El	 este	 mai	 preocupat	
chiar	decât	tine	să	te	aducă	la	potenţialul	maxim	pe	care-l	deţii.

Căci	noi	suntem	lucrarea	Lui,	şi	am	fost	zidiţi	în	Cristos	
Isus	pentru	faptele	bune	pe	care	le-a	pregătit	Dumnezeu	mai	
dinainte,	ca	să	umblăm	în	ele	(Ef.	2:10).

Tu	nu	eşti	propria	ta	lucrare,	viaţa	ta	nu	este	propriul	tău	proiect.	
Viaţa	ta	este	proiectul	lui	Dumnezeu.	Dumnezeu	te-a	conceput	şi	El	
ştie	ce	ai	fost	intenţionat	să	fii.	El	are	pregătite	o	mulţime	de	lucruri	
bune	pe	care	să	le	faci,	dar	acestea	nu	sunt	înscrise	pe	lista	cu	„lucruri	
de	făcut“	pe	care	şi-o	împart	de	obicei	soţii	între	ei	sau	le-o	dau	şefii	
subalternilor.	Ele	sunt	mai	degrabă	nişte	indicatoare	către	adevărata	
ta	făptură.
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„Viaţa	spirituală“	nu	este	limitată	la	anumite	activităţi	religioase	

în	care	te	angajezi.	Ea	presupune	mai	degrabă	să	primeşti	putere	din	
Duhul	Sfânt	al	lui	Dumnezeu	ca	să	devii	persoana	pe	care	Dumnezeu	
a	avut-o	în	minte	atunci	când	te-a	creat	–	lucrarea	mâinii	Lui.

» Unde duce creºterea
Dumnezeu	te-a	creat	ca	să	creşti,	să	înverzeşti	–	să	primeşti	viaţă	

din	afara	ta,	creând	vitalitate	în	tine	şi	aducând	binecuvântare	dincolo	
de	 tine.	 Maturizarea	 este	 darul	 şi	 planul	 lui	 Dumnezeu,	 iar	 atunci	
când	creşti,	intri	în	armonie	cu	Dumnezeu,	cu	alţi	oameni,	cu	creaţia	
şi	cu	tine	însuţi.	Maturizarea	nu	este	măsurată	prin	indicii	externe,	aşa	
cum	se	măsoară	venitul,	averea	sau	frumuseţea.	Maturizare	înseamnă	
să	devii	persoana	pe	care	El	o	avea	în	minte	când	te-a	creat.

A	creşte	înseamnă	să	tinzi	spre	cea	mai	bună	versiune	a	ta,	aşa	cum	
a	creat-o	Dumnezeu.

Pe	 măsură	 ce	 Dumnezeu	 te	 ajută	 să	 creşti,	 te	 schimbi,	 însă	 vei	
rămâne	întotdeauna	tu	însuţi.	O	ghindă	se	poate	transforma	într-un	
stejar,	dar	nu	va	putea	deveni	niciodată	o	tufă	de	trandafiri.	Poate	fi	

DUMNEZEU

BINECUVÂNTARE

Cel fãrã prihanã înverzeºte ca finicul... Cei sãdiþi în 
Casa Domnului înverzesc în curþile Dumnezeului nostru 
(Ps. 92: 12-13).
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un	stejar	falnic	sau	unul	pipernicit	–	dar	nu	va	fi	niciodată	o	tufă.	Tu	
vei	 fi	 întotdeauna	 tu	 –	 unul	 înfloritor	 şi	 sănătos	 sau	unul	 lipsit	 de	
vlagă	–	dar	Dumnezeu	nu	te-a	creat	să	devii	altcineva.	El	ţi-a	stabilit	
dinainte	temperamentul.	Ţi-a	determinat	darurile	şi	 talentele.	Te-a	
făcut	să	simţi	anumite	pasiuni	şi	dorinţe.	A	proiectat	trupul	şi	mintea	
ta.	Unicitatea	ta	este	dată	de	Dumnezeu.

Unii	 cred	 că	 dacă	 vor	 creşte	 din	 punct	 de	 vedere	 spiritual,	 vor	
deveni	 altcineva.	Dar	Dumnezeu	nu	va	 renunţa	 la	materialul	uzat,	
ci	 îl	va	restaura.	Înainte	ca	Pavel	să-L	întâlnească	pe	Isus,	el	fusese	
un	zelot	extraordinar	de	pătimaş	care	îi	persecuta	pe	oameni.	După	
aceea,	a	fost	un	zelot	extraordinar	de	pătimaş	care	s-a	sacrificat	pentru	
oameni.

Shauna	este	fiica	unor	prieteni	de-ai	noştri.	Ea	are	o	voinţă	foarte	
puternică.	Pe	când	avea	patru	ani,	ea	ţinea	morţiş	să	se	dea	cu	tricicleta,	
deşi	nu	avea	permisiunea	părinţilor.	Pentru	că	mama	ei	nu	mai	ştia	
cum	s-o	facă	să	renunţe,	în	cele	din	urmă	i-a	spus:

—	Uite	ce	e,	Shauna,	chiar	acolo	este	un	copac,	iar	dincolo	este	
şoseaua.	Poţi	să	 te	dai	cu	tricicleta	pe	trotuar	 între	copacul	acela	şi	
şosea,	dar	nu	ai	voie	nicidecum	să	treci	dincolo	de	ele.	Dacă	treci,	vei	
fi	pedepsită.	Eu	trebuie	să	stau	înăuntru	pentru	că	am	de	lucru,	dar	să	
nu	încerci	să	treci	dincolo,	altfel	vei	primi	bătaie.

Shauna	a	luat	poziţie	în	faţa	mamei	sale	şi	i-a	spus	răspicat:
—	Păi,	ar	fi	bine	să	mă	baţi	de	pe-acum,	fiindcă	eu	trebuie	neapărat	

să	ajung	undeva.
Cred	că	nu	mai	este	un	secret	pentru	nimeni	că	Shauna	a	ajuns	

un	lider	formidabil	cu	extraordinare	abilităţi	şi	o	energie	de	nestăvilit.	
Întotdeauna	va	fi	la	fel.

Dumnezeu	nu	modelează	ceva	pentru	ca	apoi	să	decidă	să	arunce	
ceea	ce	a	făurit.	El	creează,	şi	în	cazul	în	care	apare	vreo	problemă,	
tot	 El	 răscumpără.	 Răscumpărarea	 a	 implicat	 dintotdeauna	 şi	
răscumpărarea	 creaţiei.	 Psalmistul	 spune:	 „Să	 ştiţi	 că	 Domnul	 este	
Dumnezeu!	El	ne-a	făcut,	ai	Lui	suntem“	(Ps.	100:3).

Şi	 iată	o	veste	bună:	Când	înfloreşti,	 te	apropii	tot	mai	mult	de	
ceea	ce	eşti	de	fapt.	Devii	din	ce	în	ce	mai	mult	persoana	aceea	la	care	
Se	gândea	Dumnezeu	 când	 te-a	 conceput.	Nu	doar	 că	 te	 sfinţeşti,	
dar	devii	tu	însuţi.	Tu	te	vei	schimba;	Dumnezeu	vrea	să	fii	o	„nouă	
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creaţie“.	Însă	„nou“	nu	înseamnă	complet	diferit;	este	mai	degrabă	ca	
o	piesă	de	mobilier	veche	ce	a	fost	restaurată	şi	readusă	la	adevărata	
ei	frumuseţe.

Am	avut	un	fotoliu	la	fabricarea	căruia	a	contribuit	şi	bunicul	meu	
în	 urmă	 cu	 şaptezeci	 de	 ani.	Ţineam	 mult	 la	 el,	 dar	 până	 la	 urmă	

mânerele	i	s-au	rupt,	lemnul	a	
crăpat	şi	tapiţeria	s-a	ros.	Am	
renunţat	la	el	şi	 l-am	vândut	
la	 lucruri	 vechi	 cu	 cincizeci	
de	 cenţi.	 Persoana	 care	 l-a	
cumpărat	 era	 pasionată	 de	

restaurări	şi,	după	câteva	luni,	mi-a	dat	o	poză	cu	fostul	meu	fotoliu	
–	reparat,	finisat,	lustruit	şi	retapiţat.	Mi-aş	dori	ca	aceasta	să	fie	una	
dintre	poveştile	în	care	restauratorul	să-l	surprindă	pe	nepriceputul	
fost	 proprietar,	 dându-i	 înapoi	 fotoliul,	 de-acum	 splendid.	 Dar	 tot	
ce	am	este	această	poză	fermecătoare.	Totuşi,	am	hotărât	să	păstrez	
fotografia	în	sertarul	de	la	masa	mea	de	lucru	pentru	a-mi	aminti	că	
„dacă	este	cineva	în	Cristos,	este	o	făptură	nouă.	Cele	vechi	s-au	dus:	
iată	că	toate	lucrurile	s-au	făcut	noi“	(2	Cor.	5:17).

Dumnezeu	vrea	să	te	răscumpere,	nu	să	te	preschimbe	în	altcineva.	
Dacă	eşti	tipul	livresc,	contemplativ,	dar	te	aştepţi	ca	Dumnezeu	să	
te	schimbe	în	genul	de	persoană	ce	poartă	aureolă	deasupra	capului	
la	întruniri,	îţi	urez	mult	noroc.	Poate	ai	o	personalitate	extrovertită	
dezlănţuită	şi	ai	obosit	să	te	simţi	mereu	jenat	de	ceea	ce	spui.	Nu-i	
aşa	că	ţi-ar	plăcea	mai	mult	să	semeni	cu	noi,	cei	mai	introvertiţi,	
care	 suntem	 deştepţi,	 cumpătaţi	 şi	 liniştiţi?	 Nu	 se	 va	 întâmpla	
niciodată.

Păcat	–	toţi	ne-am	dori	să	se	poată.
Este	 umilitor	 faptul	 că	 eu	 nu	 pot	 să	 fiu	 ceea	 ce	 îmi	 doresc.	

Nu	pot	să	mă	creez	pe	mine	 însumi.	Mă	accept	ca	fiind	darul	 lui	
Dumnezeu	pentru	mine	 şi	 accept	 să	devin	 acea	persoană	pe	 care	
a	creat-o	Dumnezeu.	În	sufletul	tău	se	dă	o	luptă	între	sinele	care	
înfloreşte	–	acea	persoană	care	ai	fost	creată	să	devii	–	şi	sinele	care	
lâncezeşte.	Toată	 cartea	de	 faţă	 se	 axează	pe	 această	 bătălie	 ce	 se	
extinde	din	interiorul	tău	spre	o	lume	ce	aşteaptă	răscumpărarea	lui	
Dumnezeu.	

Rãscumpãrarea a 
implicat dintotdeauna ºi 
rãscumpãrarea creaþiei. 
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Călătoria	începe	în	spiritul	tău,	care	este	energizat	de	Duhul	lui	
Dumnezeu.	Orice	fiinţă	umană	are	sentimentul	că	este	insuflată	sau	
energizată	de	către	o	sursă	din	afara	ei.	Noi	vorbim	despre	a	fi	inspirat.	
Un	cuvânt	care	înseamnă	literal	că	ni	s-a	insuflat	ceva.	Asta	înseamnă	
că	maturizarea	–	a	fi	conectat	cu	Duhul	lui	Dumnezeu	–	ne	este	la	
îndemână	în	permanenţă.	Când	sufletul	tău	înfloreşte,	atunci	te	simţi	
cu	adevărat	viu.	Ai	un	scop	pentru	care	trăieşti.	Eşti	impulsionat	să-ţi	
dovedeşti	virtuţile	şi	să	renunţi	la	păcat.

Apoi	 vine	 mintea	 ta.	 Viaţa	 mentală	 a	 sinelui	 tău	 înfloritor	 este	
marcată	de	bucurie	şi	pace.	Eşti	interesat	şi	îţi	place	să	înveţi,	şi	faci	
acest	lucru	într-un	mod	propriu:	citind,	discutând	cu	alţii,	ascultând,	
construind	sau	conducând.	Pui	mereu	întrebări.	Nu	te	laşi	cuprins	de	
plictiseală.	Când	eşti	cuprins	de	emoţii	negative,	le	foloseşti	ca	motive	
pentru	a	acţiona.

Pe	 de	 altă	 parte,	 sinele	 tău	 care	 lâncezeşte	 este	 neliniştit	 şi	
nemulţumit.	Te	simţi	încătuşat	de	anumite	obiceiuri	proaste	–	timp	
prea	 mult	 petrecut	 în	 faţa	 televizorului,	 alcool	 în	 exces,	 sexualitate	
deviată,	cheltuieli	nechibzuite	–	întrucât	ele	îţi	anesteziază	durerea.	În	
sufletul	care	lâncezeşte,	gândurile	sunt	cuprinse	de	teamă	sau	mânie.	
Învăţarea	 nu	 pare	 să	 merite	 efortul.	 Eşti	 preocupat	 de	 propria-ţi	
persoană	în	cea	mai	mare	parte	a	timpului.

Odată	 cu	 spiritul	 şi	 cu	 mintea	 ta,	 când	 înfloreşti,	 şi	 timpul	 tău	

SPIRIT
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TRÃIRE
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începe	să	se	transforme.	Ajungi	să	fii	tot	mai	încrezător	că	indiferent	
ce	vei	avea	de	 întâmpinat	 în	viaţă,	nu	 te	va	doborî.	Când	 începe	o	
nouă	zi,	tu	te	trezeşti	cu	speranţe	proaspete.	Ai	convingerea	fermă	că	
lucrurile contează	 într-adevăr.	Începi	să	apreciezi	fiecare	moment	ca	
pe	un	dar	divin.

Înţelegi	că	nu	eşti	niciodată	prea	tânăr	să	 înfloreşti.	Mozart	a	
compus	muzică	extraordinară	la	vârsta	de	numai	cinci	ani.	Apostolul	
Pavel	i-a	spus	lui	Timotei:	„Nu	îngădui	nimănui	să	te	dispreţuiască	
doar	 pentru	 că	 eşti	 tânăr“	 (1	Tim.	 4:12,	 trad.	 liberă).	 Şi	 nu	 eşti	
niciodată	 prea	 bătrân	 ca	 să	 înfloreşti.	 Bunica	 Moses	 a	 început	
să	 picteze	 la	 vârsta	 de	 şaizeci	 şi	 nouă	 de	 ani,	 iar	 Marc	 Chagall	
petrecea	ore	în	şir	în	atelierul	său	de	pictură	pe	când	avea	nouăzeci	
de	 ani.	 Cu	 câţiva	 ani	 în	 urmă,	 tatăl	 meu	 a	 împlinit	 şaptezeci	 de	
ani,	şi	la	şaptezeci	de	ani	s-a	apucat	să	meargă	în	fiecare	zi	pe	jos	
cinci	kilometri.	(Cinci	ani	mai	târziu	habar	n-aveam	unde	să-l	mai	
căutăm).	

Sufletul	 tău	 înfloritor	 revarsă	 binecuvântări	 în	 relaţiile	 tale.	
Găseşti	în	alţii	resurse	uimitoare.	Adesea	ei	îţi	dau	energia	necesară.	
Când	eşti	în	preajma	lor,	asculţi	cu	interes.	Eşti	captivat	de	visurile	
lor.	Binecuvântezi.	Eşti	liber	să-ţi	dezvălui	gândurile	şi	sentimentele	
într-un	fel	care-i	invită	şi	pe	alţii	la	aceeaşi	deschidere.	Îţi	recunoşti	
greşelile	şi	eşti	gata	să	ierţi	cu	uşurinţă.

În	sinele	care	lâncezeşte,	relaţiile	constituie	adesea	o	problemă.	
Eşti	 adesea	 recalcitrant	 în	 discuţii,	 răspunzi	 uneori	 cu	 sarcasm,	
alteori	 bârfeşti	 sau	 eşti	 linguşitor.	 Izolezi.	 Domini.	 Ataci.	 Baţi	 în	
retragere.

Dar	 pe	 măsură	 ce	 Dumnezeu	 te	 creşte,	 El	 urmăreşte	 să	 te	
cuprindă	în	planul	Său	de	răscumpărare	a	lumii,	şi	vei	descoperi	că	
El	îţi	va	schimba	trăirea zilnică.	Sinele	tău	înfloritor	este	foarte	activ	
şi	dornic	de	a	se	implica.	Trăieşti	sub	auspiciile	unei	meniri.	Câştigul	
tău	financiar	nu	este	atât	de	important	precum	este	să	faci	ceea	ce-ţi	
place	şi	ceea	ce	creează	valoare.	Dobândeşti	curaj	în	suferinţă.	Devii	
mai	bun.	Te	maturizezi.

Ce ţi-ai putea dori mai mult decât să devii persoana care te-a creat 
Dumnezeu să fii?




