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MULTUMIRI,

În timp ce lucram la aceastã carte ne-am mutat din Midwest în
California, unde m-am alãturat personalului de la Biserica

Prezbiterianã Menlo Park. Le sunt deosebit de recunoscãtor
celor de la BPMP pentru cã mi-au îngãduit sã-mi rezerv timp
pentru a scrie ºi mi-au oferit posibilitatea de-a face parte dintr-o
comunitate iubitoare. John Mumford mi-a pus la dispoziþie un
loc în care sã scriu, din care puteam admira ceea ce romancierul
Wallace Stegner a numit „ultimul asfinþit de pe continent”; orice
dovadã de lipsã de inspiraþie este în întregime din vina mea,
nicidecum din vina panoramei extraordinare. Trudi Barnes a
investit multã energie în acest proiect, ca de altfel în multe alte
lucrãri.

Cafeaua de la Peets Coffee mi-a menþinut neuronii, atâþia câþi
mi-au mai rãmas, la un nivel de funcþionare optimã.

Aceasta este a cincea carte pe care o scriu în colaborare cu
Editura Zondervan ºi sunt recunoscãtor pentru tot mai buna
colaborare dintre noi. Jack Kuhatschek mi-a oferit nenumãrate



ore de conversaþie ºi multe gânduri bune. John Topliff ºi Greg
Stielstra au combinat judecata sãnãtoasã cu entuziasmul. Jim
Ruark mi-a cizelat proza. Scott Bolinder, Stan Gundry ºi restul
echipei m-au familiarizat cu un stil direct, lucru pentru care le
sunt atât de mulþumitor. 

Atât Liz Heaney, cât ºi Evelyn Bence mi-au oferit multe
sugestii care mi-au fost de mare ajutor. 

Ideile ºi lucrãrile lui Dallas Willard au fost ºi de aceastã datã
aproape de inima mea în timp ce scriam. 

Dar colaboratoarea mea favoritã la acest proiect a fost
Mallory Ortberg. Ea a editat întregul manuscris în forma iniþialã,
a avut nenumãrate intervenþii benefice ºi a scris rânduri care
mi-au tãiat respiraþia. Într-o bunã zi, dacã am noroc, îmi va
îngãdui ºi ea sã editez o parte din ceea ce scrie.
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„De dincolo de hotarele vieþii rãzbate o ºoaptã, o chemare slab
perceptibilã, o premoniþie a unei trãiri mult mai bogate …”

Thomas Kelly1

ÎÎn primul nostru an de cãsnicie, Nancy ºi cu mine am petrecut
douã luni de zile cãlãtorind prin Europa. Aveam un buget de

13,50 dolari pe zi pentru mâncare, cazare ºi distracþie. Micul
dejun din fiecare dimineaþã consta din pâine ºi brânzã. Ne-am
cazat în locuri pe lângã care hotelul Bates din filmul Psycho2 ar
pãrea o unitate de cazare cu un grad sporit de confort. În limitele
impuse de acest buget, distracþia însemna cumpãrarea revistei
Time o datã pe sãptãmânã ºi împãrþirea ei în jumãtate, pentru ca
sã o putem citi amândoi în acelaºi timp. 

Am fãcut risipã în Italia, unde am spulberat la o singurã masã
suma alocatã unei zile ºi am cheltuit bani pe care nu ni-i puteam
permite pentru a privi comorile artei occidentale. Momentul
culminant al zilei a venit dupã câteva ore de stat la coadã la
Vatican, pentru a admira fresca superbã realizatã de
Michelangelo Buonarotti pe tavanul Capelei Sixtine, picturã
care îi înfãþiºeazã pe Dumnezeu ºi pe Adam. Capodopera lui
este una dintre cele douã opere de artã care constituie piatra de
temelie a acestei cãrþi. (Pe cea de-a doua o pãstrez pentru
capitolul urmãtor.) Dacã priveºti cu atenþie pictura, vei observa
cã Dumnezeu este reprezentat încercând sã Se apropie din
rãsputeri de om. El Se rãsuceºte în aºa fel încât sã ajungã
aproape de om. Capul Îi este întors spre el ºi privirea îi este
aþintitã asupra lui. Braþul lui Dumnezeu este perfect întins,
degetul arãtãtor este îndreptat spre om; fiecare muºchi Îi este
încordat.

Experþii spun cã, înainte de Michelangelo, picturile standard



pe tema creaþiei Îl înfãþiºau pe Dumnezeu în picioare, pe
pãmânt, ajutându-l pe Adam sã se ridice. Nu ºi în acest caz. Aici
Dumnezeu Se îndreaptã spre Adam pe un nor, unul dintre
„carele cerurilor”, tras de îngeri. (În zilele noastre, aceºtia nu mai
aratã suficient de atletici pentru a se putea deplasa rapid, dar pe
vremea lui Michelangelo îngerii sugerau vigoare ºi rapiditate.)
Este ca ºi cum, în ciuda faptului cã se aflã în mijlocul creaþiei Sale
splendide, întreaga fiinþã a lui Dumnezeu ar fi cuprinsã de
aceastã dorinþã fãrã preget de a închide prãpastia dintre El ºi om.
Nu mai poate aºtepta. Mâna Lui ajunge la o distanþã infimã de
mâna omului. 

Pictura este numitã în mod tradiþional Crearea lui Adam, dar
unii experþi spun cã ar trebui sã se numeascã Înzestrarea lui Adam.
Adam a primit deja viaþã fizicã – are ochii deschiºi ºi este
conºtient. Ceea ce se întâmplã, de fapt, este urmãtorul lucru: lui
Adam îi este oferitã viaþa cu Dumnezeu. „Întreg potenþialul
uman, fizic ºi spiritual este cuprins în acest moment unic ºi
etern”3, scrie un critic de artã. 

S-ar pãrea cã unul dintre mesajele pe care a dorit sã le
transmitã Michelangelo este implacabila hotãrâre a lui
Dumnezeu de a veni în întâmpinarea persoanei pe care El a
creat-o ºi de a fi împreunã cu ea. Dumnezeu este cât se poate de
aproape. Dar dupã ce Se apropie, lasã o micã distanþã, astfel
încât Adam sã aibã posibilitatea de-a alege. El aºteaptã ca Adam
sã facã urmãtoarea mutare.

Este mai greu sã interpretãm felul în care este înfãþiºat Adam.
Braþul lui este întins numai parþial spre Dumnezeu, dar trupul îi
este înfãþiºat într-o posturã apaticã, lãsat pe spate, ca ºi când nu
l-ar interesa deloc sã iniþieze un contact cu Dumnezeu. Parcã ar
presupune cã, dacã tot a fãcut atâtea eforturi ºi S-a apropiat atât
de mult, Dumnezeu va face ºi ultimul pas ºi va desfiinþa definitiv
distanþa dintre ei. Poate cã ideea de a-L atinge pe Dumnezeu îl
lasã indiferent. Poate cã îi lipseºte forþa. Tot ce are de fãcut este
sã ridice un deget.

A fost nevoie de patru ani de muncã intensã pentru ca
Michelangelo sã îºi desãvârºeascã fresca. Efortul fizic depus
pentru a picta cu mâna întinsã deasupra capului, stând în
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picioare pe schelã, a însemnat o adevãratã torturã. „Stau cu
bãrbia îndreptatã spre tavan, cu capul dat pe spate, cu pieptul
arcuit ca cel al unei harpii; pe faþã îmi cad picãturi de vopsea din
pensulã ºi ajung sã arãt ca o pardosealã decoratã… Sunt îndoit
ºi încordat ca un arc sirian.”4 Din cauzã cã a fost nevoit sã
priveascã în sus ore întregi în timp ce picta pe tavan, dupã o
vreme n-a mai putut citi o scrisoare altfel decât dacã o þinea în
mâna întinsã deasupra capului. 

Într-o noapte, epuizat fiind din cauza efortului intens, singur
cu îndoielile sale, descurajat din cauza unui proiect ce pãrea
prea vast pentru el, Michelangelo a scris în jurnalul sãu o
singurã propoziþie: „Nu sunt pictor.”5

ªi totuºi, vreme de aproape o jumãtate de mileniu, aceastã
picturã a vorbit lumii întregii despre marea dorinþã a lui
Dumnezeu de a fi alãturi de fiinþele umane pe care le-a creat
dupã chipul Sãu. Poate cã, pânã la urmã, Michelangelo nu a fost
singur în strãdania sa. Poate cã Dumnezeul care este atât de
aproape de Adam a fost aproape ºi de Michelangelo – la lucru în
mintea, ochii ºi vârful pensulelor lui. 

Dumnezeu este pretutindeni

Aceastã picturã ne aminteºte cã Dumnezeu este mai aproape
decât credem. El e întotdeauna la o rugãciune distanþã. Singurul
lucru care mai rãmâne de fãcut este efortul cel mai mic, ridicarea
unui deget. Fiecare moment – chiar ºi momentul de faþã, în care
citeºti aceste cuvinte – este „momentul etern” al înzestrãrii
divine, al vieþii cu Dumnezeu. 

„Aceasta este lumea Tatãlui meu”6, spune o veche cântare. „El
strãluceºte în tot ce e frumos… Îi aud paºii în foºnetul ierbii, îmi
vorbeºte pretutindeni.” Scripturile sunt pline de exemple ale
atotprezenþei comunicãrii lui Dumnezeu cu noi. „Cerurile spun
slava lui Dumnezeu… zi dupã zi…”7

El vorbeºte prin ruguri în flãcãri ºi mãgãriþe limbute; trimite
mesaje prin furtuni, curcubee, cutremure ºi vise, ºopteºte cu un
glas lin ºi duios. Dumnezeu vorbeºte (aºa cum spune Garrison
Keillor) prin „lucruri comune cum ar fi gãtitul ºi conversaþia
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obiºnuitã, prin actul povestirii ºi al iubirii, prin pescuit, prin
îngrijirea animalelor, prin porumb dulce ºi flori, prin sport,
muzicã ºi cãrþi, prin creºterea copiilor – prin toate micile detalii
care alcãtuiesc viaþa noastrã de fiecare zi ºi prin care rãzbate
harul lui Dumnezeu.”8

Marea dorinþã a lui Dumnezeu

Subiectul principal al Bibliei nu este atât dorinþa oamenilor de
a fi cu Dumnezeu, cât dorinþa lui Dumnezeu de a fi cu oamenii. 

Într-o zi mã aflam în avion alãturi de un om de afaceri.
Monitorul calculatorului sãu avea instalat ca screen saver o
fotografie cu un bãieþel care pãrea cã abia învaþã sã meargã.

– Este fiul dumneavoastrã? – am întrebat. Mare greºealã!
Da, acela era fiul lui, singurul sãu copil. Sã zicem cã îl chema

Adam. Imaginea de pe monitor fusese surprinsã cu trei luni în
urmã, când Adam avusese unsprezece luni. Omul acela mi-a
vorbit despre primul pas al fiului sãu ºi despre primul cuvânt
rostit de el cu o asemenea admiraþie ºi uimire de parcã Adam ar
fi inventat locomoþia ºi vorbirea. Pe o agendã-computer avea o
imagine mai recentã. Omul mi-a arãtat-o ºi pe aceea. Poza
respectivã putea fi vãzutã ºi mai clar pe calculator. Mi-a arãtat-o
ºi aºa. Avea o serie întreagã de fotografii care îl înfãþiºau pe
Adam fãcând tot felul de lucruri pe care le fac copiii la vârsta
aceea. Mi-a arãtat toate imaginile, una câte una. Însoþite de
comentarii. Atât eu, cât ºi ceilalþi cãlãtori de pe locurile
învecinate am participat la un curs intensiv de adamologie. 

– Abia aºtept sã ajung acasã la el, îmi spuse omul.
– Între timp, mã uit la pozele astea ºi de o mie de ori pe zi. Nu

mã satur niciodatã de ele. (Pentru mine ºi pentru ceilalþi pasageri
din zona aceea a avionului deveniserã deja extrem de obositoare.)

De ce era bãrbatul acela atât de preocupat de Adam? Oare
pentru cã realizãrile bãiatului erau impresionante? Nu. În fiecare
zi, milioane de copii învaþã sã facã aceleaºi lucruri. ªi copiii mei
(am vrut sã-i spun) fãcuserã aceleaºi lucruri la o vârstã mai
fragedã ºi cu o îndemânare mult mai mare.

Acel bãrbat era atât de preocupat de Adam pentru cã îl privea
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prin ochii unui tatã. Tot ce fãcea Adam era minunat. Nu conta cã
toþi ceilalþi copii puteau face aceleaºi lucruri. 

– Se vede cã vã este dor de fiul dumneavoastrã, i-am spus.
– Când aþi plecat de acasã?
– Ieri.
O zi departe de fiul sãu era prea mult. Aºa cã strãbãtea grãbit

cerul, îmbarcat într-un car ce strãpungea norii, cu decizia de
neclintit de a ajunge acasã la fiul sãu. El nu se mulþumea sã-ºi
iubeascã fiul de la distanþã. Dorea sã fie cu el.

Atunci m-a izbit ideea. Eu sunt copilul de pe screen saver-ul lui
Dumnezeu. ªi tu la fel. Detaliile cele mai mãrunte ale vieþilor
noastre sunt mereu noi pentru El. Dumnezeu Însuºi este plin de
încântare ºi Se minuneazã când ne vede paºii ºovãielnici ºi
cuvintele bâlbâite – nu pentru cã am face aceste lucruri mai bine
decât oricine altcineva, ci pentru cã vede totul prin ochii unui
Tatã iubitor. Dumnezeu le aratã îngerilor imagini cu noi pânã
când ºi îngerii obosesc sã se mai uite. Povestea Bibliei este în
primul rând povestea lui Dumnezeu – povestea unui Tatã
alergând grãbit prin norii cerului pentru a fi acasã cu tine. O zi
departe de tine este prea mult. 

Promisiunea cea mai importantã: Eu voi fi cu tine

Promisiunea centralã a Bibliei nu este „Te voi ierta”, deºi
aceasta este, în mod sigur, una dintre promisiunile des întâlnite.
Nu este promisiunea vieþii de dupã moarte, deºi ne este oferitã
ºi aceasta. Cea mai frecventã promisiune din Biblie este „Eu voi
fi cu tine”.

Înainte ca Adam ºi Eva sã pãcãtuiascã, înainte ca ei sã aibã
nevoie de iertare, le-a fost promisã prezenþa lui Dumnezeu. El
avea sã umble împreunã cu ei în rãcoarea zilei. 

Promisiunea a ajuns la Enoh, care „a umblat cu Dumnezeu”.
Aceeaºi promisiune le-a fost fãcutã lui Noe, lui Avraam ºi Sarei,
lui Iacov ºi Iosif, lui Moise ºi David, lui Amos, Mariei ºi lui Pavel,
precum ºi multor altora, prea mulþi pentru a-i putea enumera pe
toþi. Ea este cea care ne dã curaj: „Nu te înspãimânta ºi nu te
îngrozi, cãci Domnul, Dumnezeul tãu este cu tine pe oriunde vei
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