
Max Lucado

Editura Scriptum®
Oradea

despre

Sursă de inspirație și răspunsuri la întrebările vieții

iațăV



Originally published in U.S.A. under the title
Max on Life: Answers and Inspiration for Life’s Questions

© 2010, by Max Lucado
Published by permission of Thomas Nelson.  

Thomas Nelson is a registered trademark of Thomas Nelson, Inc.
All Rights Reserved.

Ediţia în limba română, publicată cu permisiune, sub titlul
Despre viață

de Max Lucado

© 2017 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.

Cu excepția situațiilor când se specifică altfel, citatele biblice folosite sunt preluate din 
traducerile VDC – Versiunea Dumitru Cornilescu; NTR – Noua Traducere în Limba 
Română; NLT - New Living Translation; NIV – New International Version; MSG - The 
Message; NCV - New Century Version; TLB - The Living Bible.

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

ISBN 978-606-8712-46-8

Tiparul executat în U. E.



Lui Dave și Kathy Moberg
Timp de mai bine de două decenii,

ați sprijinit cu credincioșie 
acest scriitor în activitatea sa publicistică.

Vă mulțumesc pentru nenumăratele rugăciuni,
 încurajări și idei (din care s-a născut și această carte).
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Mulțumiri

Karen Hill, asistentul meu editorial, a purtat povara acestui proiect. 
Îți mulțumesc, Karen, pentru că ai făcut ordine în scrisori, predici 

și e-mailuri. Meriți o lungă vacanță.
Și tu meriți același lucru, Carol Bartley. Tu ești pentru manuscrise 

ceea ce este spălătoria auto pentru o mașină. Îți mulțumesc pentru 
munca de lustruire și finisare: acest manuscris este o lectură mult mai 
plăcută decât atunci când a fost scris de mine.

Paula Major, apreciez în mod deosebit disponibilitatea ta de a 
lucra la un proiect atât de mare. Ai făcut o treabă grozavă!

Troy Schmidt, îți mulțumesc pentru munca de echipă. Sarcina 
noastră a fost mult mai ușoară datorită ție!

Terry Gibs, ești un tezaur de înțelepciune și o sursă de inspirație. 
Meriți toate aplauzele mele!

Vă mulțumesc tuturor celor de la Ambasador Advertising pentru 
că ați muncit pentru a face posibilă transmiterea mesajelor audio.

Steve și Cheryl Green, Greg și Susan Ligon, Dave Schroeder și 
ceilalți membri ai echipei, îmi scot pălăria în fața voastră!

Din anul 1988, Biserica Oak Hill a fost pentru mine o pepinieră 
de idei. O mare parte din aceste întrebări au fost ridicate pentru 
prima oară de către membrii acestei turme minunate. Vă mulțumesc 
pentru că v-ați făcut timp să cugetați. 
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Și Denalyn, soția mea, singura întrebare la care nu pot răspunde 
este: Cum a putut să se căsătorească un catâr ca mine cu o prințesă ca 
tine? O, minunăția basmelor!
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Înainte de a începe…

Cu toții avem întrebări. Întrebări reale, importante și provocatoare. 
Voi le aveți pe ale voastre. Eu le am pe ale mele. Ne condimentăm 

întrebările cu de ce, când, ce și cum adică.
Am inventat și semnul întrebării pentru a ne accentua întrebările. 

Este cocoșat și aplecat, poate pentru că acesta este efectul pe care îl 
au întrebările asupra noastră, de a ne lăsa în această stare: împovărați 
și obosiți. Avem întrebări profunde și dificile.

Tânjim după răspunsuri. Vrem să îndreptăm acest semn și să îl 
facem să stea în picioare. Dorim să înlocuim bucla șovăitoare cu un 
semn al exclamării sigur de sine.

Ușor de spus, greu de făcut.
Unele întrebări sfidează răspunsurile simple. Dar voi știți asta. 

Le-ați căutat. Știu. Și eu le-am căutat.
De-a lungul anilor, am primit nenumărate scrisori. Unele dintre 

ele profunde, altele sfâșietoare. Unele chiar m-au făcut să zâmbesc 
–ca această notiță scrisă de unul dintre membrii bisericii noastre, 
amicul meu Sammy. Avea șapte ani pe vremea aceea.

Dragă Max,

Îmi pare rău că am activat alarma de incendiu după slujba 

de la 11:30. Te rog să mă ierți. Părinții mei m-au pedepsit, 
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dar vreau să îndrept lucrurile și față de tine. Ce aș putea să fac 

pentru asta?

În dragostea lui Cristos,

Sammy

Pastorii aud multe întrebări. Scriitorii primesc multe scrisori. 
Fiind atât pastor, cât și scriitor, mi-am depășit cu mult baremul 
de întrebări. Și aceste întrebări mi-au modelat modul de gândire. 
Întrebările sincere, autentice mi-au influențat mesajele de la radio, 
predicile și cărțile. Dacă v-ați întoarce pe firul lecțiilor mele până la 
originea lor, ați descoperi acolo un semn de punctuație cocoșat: „Max, 
pot să te întreb ceva?“

La fel ca frunzele care cad toamna pe pământ, aceste întrebări 
tind să rămână acolo și să se stratifice tot mai mult până la primăvară, 
când îmi vine o idee sau două.

Această carte este o colecție de astfel de idei. 
Multe dintre aceste răspunsuri au apărut mai întâi în cărțile mele 

anterioare. Altele merită doar acum să fie așternute pe o foaie de 
hârtie. Dar mă rog ca toate să vă fie de folos ca răspunsuri la propriile 
voastre întrebări.

De asemenea, vreau să vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru 
întrebările, scrisorile, e-mailurile și telefoanele voastre. Mulți dintre 
voi v-ați deschis inima și mi-ați împărtășit durerile și îngrijorările 
voastre. Mi-ați povestit despre luptele și bucuriile voastre. M-ați 
primit în viața voastră. Mă simt onorat să pot să merg alături de 
voi pe cale. La urma urmei, nu suntem toți în aceeași barcă? (O altă 
întrebare bună.)

Max Lucado



S

Dumnezeu, harul și întrebarea: 
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1. Am fost dezamgit de atâtea ori de dragostea omeneasc 
i cred c din aceast cauz am o viziune greit asupra 

iubirii lui Dumnezeu. M poi ajuta s îneleg în ce fel 
dragostea Lui este diferit de dragostea omeneasc?

Dragostea omenească este una facilă. Ea depinde de nevoile pe care 
le are omul într-un anumit moment și se mulează pe interesele lui. 

Dragostea lui Dumnezeu este eternă. Tu ești mereu în gândurile 
și planurile lui Dumnezeu. Poți să vii și să pleci după plac, El rămâne 
mereu lângă tine. 

Dragostea omenească este limitată. Omul iubește numai în 
măsura în care este dispus să dăruiască.

Dragostea lui Dumnezeu este nelimitată. El are rezerve uriașe de 
dragoste și atunci când descrie modul în care Își revarsă dragostea 
asupra oamenilor, cuvintele folosite de El sunt: din belșug sau din 
abundență. 

Dragostea omenească este emoțională. Sentimentele domină 
peisajul iubirii omenești. Noi ne simțim îndrăgostiți sau nu ne mai 
simțim îndrăgostiți. Hormonii, insomniile, îngrijorările, rănile din 
trecut sau mâncarea mexicană – toate acestea ne pot influența starea 
emoțională.

Dragostea lui Dumnezeu este un angajament. Deși Dumnezeu are 
sentimente față de noi, sentimentele acestea nu Îi dictează dragostea. 
Dragostea Lui se bazează pe decizia Lui de a ne iubi. Faptele tale nu 
Îi măresc, nici nu Îi diminuează angajamentul pe care Și l-a luat față 
de tine. Dragostea Lui este mai profundă și mai stabilă decât această 
ruletă a sentimentelor. 

Dragostea omenească este egoistă. Ea trebuie să se muleze pe 
nevoile noastre și să ne susțină. Pentru a iubi, trebuie să fim iubiți. 

Dragostea lui Dumnezeu este altruistă. De fapt, chiar dacă tu nu 
Îl vei iubi niciodată pe Dumnezeu, El va continua să te iubească. 
Dragostea ta pentru El nu influențează cu nimic dragostea pe care o 
revarsă El asupra ta. 

Singurul punct-forte al dragostei omenești este că o poți vedea 
– în strălucirea din ochii tatălui tău, în zâmbetul soțului sau al soției 
tale, în bucuria din vocile copiilor tăi. 
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Dragostea lui Dumnezeu este la fel de reală, dar nu este la fel de 
palpabilă. O vom vedea în veșnicie, când vom privi fața lui Dumnezeu 
și a Fiului Său, Isus Cristos, atunci când vom sta în prezența Lui, în 
cer. 

Țelul nostru în calitate de creștini ar trebui să fie exprimarea 
dragostei lui Dumnezeu în relațiile noastre omenești pentru ca 
oamenii să nu facă niciodată afirmația pe care ai făcut-o tu. Fiecare 
dintre noi ar trebui să avem în viața noastră pe cineva despre care să 
putem spune: „În omul acesta am văzut dragostea lui Dumnezeu“. 
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2. În unele zile m îndoiesc de Dumnezeu. M îndoiesc de 
buntatea Lui i de prezena Lui. M întreb chiar dac 

El exist. Când m îndoiesc de El, oare El m prsete?

Când aveam șapte ani, am fugit de acasă. Mă săturasem de toate 
regulile pe care mi le impunea tata și am hotărât că mă puteam 
descurca pe cont propriu. Cu hainele puse într-o pungă de hârtie, am 
ieșit furtunos pe ușa din spate și am luat-o în jos pe stradă. La fel ca 
fiul risipitor, am decis că nu aveam nevoie de un tată. Spre deosebire 
de fiul risipitor, eu nu am ajuns prea departe. Când am ajuns la capătul 
străzii, mi-am dat seama că îmi era foame și m-am întors acasă. 

Deși răzvrătirea mea a fost de scurtă durată, ea rămâne totuși 
răzvrătire. Dacă m-ai fi oprit din drumul meu de fiu risipitor și m-ai 
fi întrebat cine este tatăl meu, probabil ți-aș fi răspuns: „Eu nu am 
nevoie de tată. Sunt prea mare pentru regulile impuse de familia mea. 
Acum am rămas doar eu cu mine și cu punga mea de hârtie“. Nu-mi 
amintesc să fi spus asta cuiva, dar îmi amintesc că asta gândeam. Îmi 
mai amintesc și cum am reintrat sfios pe ușa din spate, cum mi-am 
luat locul la masă, față în față cu același tată pe care, cu doar câteva 
minute în urmă, îl renegasem.

Știa tata de revolta mea? Presupun că știa. Știa că m-am dezis de 
el? Tații de obicei știu. Eram eu încă fiul lui? Așa se părea. (Nu îmi 
luase nimeni locul la masă.) Să presupunem că după ce ai fi vorbit cu 
mine, te-ai fi dus la tata și l-ai fi întrebat: 

— Domnule Lucado, fiul dumneavoastră spune că nu are nevoie 
de un tată. Încă îl mai considerați fiul dumneavoastră? 

Ce crezi că ar fi răspuns tata?
Răspunsul lui nu este greu de ghicit. El se considera tatăl meu 

chiar și atunci când eu nu mă consideram fiul lui. Angajamentul lui 
față de mine era mai puternic decât angajamentul meu față de el. 

La fel este și angajamentul lui Dumnezeu. 
Dumnezeul nostru nu este doar un Tată pentru vreme bună. 

Dragostea Lui pentru noi nu fluctuează. Eu pot conta pe El, pe faptul 
că va fi mereu de partea mea, indiferent de comportamentul meu. Și 
tu poți conta pe El.
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3. Cine este Dumnezeu? Ce fel de persoan este? Pot avea 
încredere în faptul c El este destul de puternic pentru 

a avea grij de mine?

Cine este Dumnezeu? Cât timp ai la dispoziție?
Dumnezeu este neschimbător. Vremea se schimbă. Moda se schimbă. 

Chiar și schimbarea se schimbă. Dumnezeu nu Se schimbă, nu poate 
să Se schimbe și nu Se va schimba vreodată. El este mereu același – 
ieri, azi și mâine (Evr. 6:17-18).

Dumnezeu este fără egal. Nimeni nu se poate asemăna cu El în ce privește 
puterea, creativitatea, înțelepciunea sau dragostea. Mulți, plini de aroganță, 
cred că se aseamănă cu El, dar se înșală. Nimeni nu este ca El (Is. 40:13-14).

Dumnezeu nu are superiori. Tu și cu mine suntem supravegheați de 
polițiști, jandarmi, politicieni, administratori de bloc sau șefi care ne 
spun ce avem de făcut. Dumnezeu nu are așa ceva. El ocupă funcția 
de Rege al regilor (1 Tim. 6:15-16).

Dumnezeu este incredibil. Scriitorii (ca mine) încearcă să Îl descrie 
pe Dumnezeu printr-o puzderie de adjective, dar degetele le îngheață 
deasupra tastaturii (cum mi se întâmplă mie acum). El este atât de… 
păi… (Iov 11:7-8).

Dumnezeu este de neatins. Este suficient ca cineva să strănute în 
direcția mea și sunt contaminat, atins de o răceală și stau pe tușă 
o săptămână. Nimeni nu Îl poate murdări sau păta pe Dumnezeu. 
Nicio epidemie de păcat nu Îl poate contamina. Dumnezeu este sfânt 
și neprihănit, oricât de bolnavă ar deveni lumea (1 Sam. 2:2).

Dumnezeu este necauzat. Dumnezeu nu are pe spate un abțibild 
cu textul „Fabricat în...“ Nu are zi de naștere. Nu are copilărie. Nu 
are recomandări în CV. Din moment ce nimeni nu Îl poate pune pe 
Dumnezeu la putere, nimeni nu Îl poate înlătura de acolo (Ps. 90:1-2).

Dumnezeu este nelimitat. Noi suntem limitați de capacitatea noastră 
intelectuală, de timp, de suprasolicitare în relații, de responsabilități 
(nu putem participa la mai multe antrenamente de baseball în același 
timp) și la capitolul răbdare. Dumnezeu nu are limite în ceea ce 
privește timpul, puterea, cunoașterea și dragostea (Ps. 147:4-5).

Deci, ce zici, poate Dumnezeu să aibă grijă de tine? 
Te las să-ți răspunzi singur la această întrebare.
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4. Am început s am îndoieli cu privire la unele lucruri 
pe care le-am crezut dintotdeauna fr s îmi pun 

întrebri. De exemplu, m întreb dac exist cu adevrat un 
Dumnezeu. Pot avea certitudinea c El exist într-adevr? 
Nu cumva El exist doar în imaginaia mea?

Credința noastră în Dumnezeu nu este doar o încredere oarbă. 
A crede înseamnă a avea o convingere fermă („Eu cred că acesta este 
adevărul“), nu doar a spera că ceva este adevărat („Eu cred că echipa 
de baseball Cubs va câștiga Cupa Mondială“). Credința este siguranța 
pe care o ai când te afli pe o stâncă solidă. Dar cum poate cineva să 
ajungă la un asemenea nivel al credinței în Dumnezeu?

Spațiul: Privește bolta cerească. Există două sute de miliarde de 
stele doar în galaxia Calea Lactee. Există miliarde de galaxii care se 
extind continuu. Unde este capătul universului? Cum a început totul?

Pământul: Privește creația. Atât de multă diversitate. Atâta 
frumusețe. Un cerc perfect al vieții. Cum au luat toate ființă? De ce 
funcționează totul într-o sincronizare perfectă?

Etica: Privește legile morale. Există un sentiment al binelui și al 
răului care este împărtășit de oameni din țări diferite și din perioade 
istorice diferite. Crima a fost mereu considerată un lucru rău. Curajul 
a fost considerat mereu un atribut al binelui. Cine ne-a programat așa?

Biblia: Privește Cuvântul lui Dumnezeu. Cercetează-i 
înțelepciunea. Trăiește-i întâmplările. Urmărește modul în care a fost 
păstrat de-a lungul veacurilor. Cum de a rămas acest Cuvânt intact în 
ciuda atâtor războaie și persecuții?

Mormântul gol: Privește învierea. Atât de mulți dintre cei care 
au mărturisit că L-au văzut pe Domnul înviat au murit cu această 
mărturie pe buze. Ar fi murit ei pentru o minciună? Sau au crezut că 
și ei, la rândul lor, vor învia?

Isus: Privește la El. Niciun alt om, în toată istoria, nu a iscat atâtea 
întrebări, nu a tulburat atâtea inimi și nu a dat atâtea răspunsuri. Ar 
putea El să fie, într-adevăr, Acela care a pretins că este?

Dumnezeu nu este un produs al imaginației tale. El întrece cu 
mult puterea de imaginație a oricăruia dintre noi și El este adevărul. 


