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Dacă mai ai doar
o lună de trăit

„În urcușurile și coborâșurile vieții, în rutina și regimul 
existenței noastre de zi cu zi putem să trăim din abundență 
sau să ne plictisim de viață. Dar trebuie să știți că Dumnezeu 
nu a plănuit pentru noi o viață plictisitoare, dimpotrivă. 
Kerry și Chris Shook ne amintesc în cartea lor – Dacă mai ai 
doar o lună de trăit – adevărata profunzime și semnifi cație 
pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru viața fi ecăruia dintre 
noi. Indiferent unde te-ai afl a în umblarea cu Dumnezeu, 
cartea aceasta îți va descoperi o perspectivă nouă și foarte 
pragmatică, astfel că la fi nalul călătoriei de treizeci de zile, 
vei descoperi ce înseamnă să trăiești cu adevărat – zilnic... 
creativ... cu pasiune!”

— Ed Young, pastor principal și fondator
al Fellowship Church și autor al cărților:

Cele 10 porunci ale căsătoriei  și Cele 10 porunci pentru părinți

„Prea mulți oameni trăiesc cu regrete, oportunități ratate și 
visuri spulberate. Nu trebuie să fi i și tu unul dintre aceștia. Viața 
ta va fi  diferită dacă vei pune în practică principiile reformatoare 
din cartea lui Kerry și Chris, Dacă mai ai doar o lună de trăit.”

— Craig Groeschel, pastor și fondator al Lifechurch.tv
și autor al cărții Confessions of a Pastor
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„Cartea Dacă mai ai doar o lună de trăit, de Kerry și Chris 
Shook, va aduce un plus de semnifi cație vieții fi ecărei persoane 
care o citește. „Clipele de meditație” din cartea aceasta îți vor 
mișca inima și te vor inspira să începi de astăzi să dai vieții 
tale de aici încolo mai multă semnifi cație. Ceea ce prezintă 
Kerry și Chris Shook în cartea Dacă mai ai doar o lună de trăit 
îți poate schimba viața.

— Ken Blanchard, autor al cărții Manager la minut

„Dacă dorești să-ți reașezi prioritățile în viață, dacă 
urmărești un scop însufl ețitor și îți propui o focalizare mai 
atentă, atunci această carte este pentru tine. Citește-o, și s-ar 
putea ca viitorul tău să se schimbe defi nitiv!”

— Lee Strobel, autorul cărților: Pledoarie pentru Cristos
și Pledoarie pentru credința creștină

„Indiferent unde te-ai afl a în călătoria ta spirituală, cartea 
Dacă mai ai doar o lună de trăit îți va lansa provocarea de a trăi 
cu pasiune viața pentru care ai fost creat și de a lăsa în urmă 
o moștenire eternă.”

— Bill Hybels, autor de succes și pastor principal
al Willow Creek Community Church

Cartea Dacă mai ai doar o lună de trăit constituie o 
modalitate minunată de a descoperi viaţa plină de scop, de 
bucurie şi de belşug pentru care te-a creat Dumnezeu ca să 
te bucuri de ea!“

— Rick Warren, autorul bestsellerului
Viaţa condusă de scopuri
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Pentru Ryan, Josh, Megan și Steven

Așa cum noi v-am crescut pe voi, în multe privințe
ne-ați crescut și voi pe noi.

Ne rugăm să trăiți întotdeauna fără regrete.
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Despre autori

Kerry şi Chris Shook au 
fondat biserica Fellowship 

of the Woodlands în 1993, cu opt 
persoane. De atunci, biserica a 
ajuns la peste cincisprezece mii de 
membri, devenind una dintre cele 
mai mari şi mai infl uente biserici 
din America. Sediul principal 
se afl ă în Th e Woodlands, lângă 
Houston, Texas.

Urmărind să elimine barierele 
ce îi împiedică pe oameni să 
experimenteze o relaţie cu Isus Cristos, Kerry şi Chris consideră că 
rolul bisericii este de a fi  cât mai primitoare şi de a transforma vieţi. 
Ei au încercat să se apropie şi să ajute oameni săraci din zona lor 
şi din lumea întreagă prin intermediul misiunii şi lucrării bisericii 
Fellowship of the Woodlands.

Emisiunea televizată săptămânală realizată de ei este vizionată de 
milioane de telespectatori în toate cele cincizeci de state ale Americii 
şi în peste două sute de ţări din întreaga lume.

Kerry şi Chris sunt căsătoriţi de peste douăzeci şi cinci de ani şi 
au patru copii.





Cuvânt-înainte

Nimic nu-l determină pe om să-şi ordoneze priorităţile din viaţă 
ca ştirea că va muri în curând. În situaţia aceasta, mulţi dintre 

noi am conştientiza dintr-odată că ne-am risipit viaţa cu lucruri care 
nu erau foarte importante. Mult prea adesea ne irosim viaţa cu o 
mentalitate de tip „când şi atunci“, crezând că „atunci când“ se va 
întâmpla cutare sau cutare lucru, vom începe să trăim cu adevărat şi 
să facem ceva pentru Dumnezeu care să conteze cu adevărat.

Această abordare duce negreşit la regrete. La fi nalul vieţii tale, 
singurul lucru care va conta va fi  dacă ai împlinit scopul lui Dumnezeu 
pentru viaţa ta. Isus nu avea decât doisprezece ani când a spus: „Oare 
nu ştiaţi că trebuie să fi u în casa Tatălui Meu?“ La doar douăzeci şi 
unu de ani după aceea, Isus a putut să-I spună Tatălui: „Am sfârşit 
lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.“ Dacă am putea să avem şi noi 
capacitatea de-a ne concentra atenţia pe aceleaşi lucruri importante 
din viaţa noastră, nici nu ne putem imagina ce lucruri măreţe ar face 
Dumnezeu în lume!

Teama de moarte îi paralizează pe cei mai mulţi dintre noi, 
împiedicându-i să îşi asume riscuri în împlinirea planului pe care-l 
are Dumnezeu pentru viaţa lor. Kerry şi Chris Shook îţi lansează 
însă următoarea provocare: acceptă realitatea că nu eşti veşnic pe 
acest pământ şi aceasta te va impulsiona la trăirea unei vieţi din 
abundenţă, plină de sens şi fără regrete. La fel ca pe împărăteasa 
Estera, Dumnezeu ne-a aşezat pe fi ecare dintre noi în lume „pentru 



o vreme ca aceasta“. Cartea Dacă mai ai doar o lună de trăit constituie 
o modalitate minunată de a descoperi şi a te profi ta de viaţa plină de 
scop, de bucurie şi de belşug pentru care te-a creat Dumnezeu!

Rick Warren
Pastor fondator al Saddleback Church
Autor al bestsellerului internaţional, Viaţa condusă de scopuri



O nota din partea autorilor

Dacă ai mai avea doar o lună de trăit, ce ai schimba în viaţa ta?
Cartea de faţă este unică din mai multe privinţe. În primul 

rând, aşa cum reiese din titlul şi întrebarea de mai sus, nu ne este 
teamă să discutăm subiecte sensibile. Apoi, fi ind prima noastră carte, 
pentru apariţia căreia am aşteptat mai bine de zece ani, poartă în 
sine mesajul fundamental faţă de care noi suntem total devotaţi: cum 
putem experimenta viaţa la maximum, trăind cu pasiune şi scop, aşa 
cum am fost creaţi de altfel de la bun început. Acceptând realitatea 
că timpul nostru pe pământ este limitat, putem alege să trăim fără a 
mai amâna bucuria şi pacea care izvorăsc din împlinirea destinului 
pe care ni l-a hărăzit Dumnezeu. Aşadar, te aşteptăm cu nerăbdare, 
desigur cu excepţia cazului în care nu vrei să schimbi nimic la viaţa 
ta, să explorăm împreună ce înseamnă să experimentezi stilul de viaţă 
„o lună de trăit“.

Cartea este unică şi datorită modului în care am scris-o. Amândoi 
– Kerry şi Chris – considerăm că viaţa şi lucrarea noastră de slujire 
constituie un parteneriat egal. Fiind căsătoriţi de peste douăzeci de 
ani şi slujind împreună în lucrare în tot acest timp, noi funcţionăm 
mai bine ca echipă. Pe măsură ce înfruntăm greutăţi şi zbateri sau 
trecem prin procesul de maturizare şi chiar prin bucurie, noi de 
fapt trăim mesajul transmis de aceste pagini. Astfel, putem spune 
că aproximativ jumătate din experienţele şi deprinderile pe care le 
împărtăşim aici provin de la Kerry, iar cealaltă jumătate de la Chris.

ˇ



Totuşi, pentru a uşura lecturarea cărţii, am decis să folosim verbe 
la persoana întâi singular şi adresarea directă către cititor. Astfel se 
evită confuzia pe care ar crea-o alternanţa între „eu“ (Kerry) şi „eu“ 
(Chris) şi elimină inutila distragere a atenţiei de la mesajul vital 
pe care vrem să-l împărtăşim. Îmbinând cele două voci ale noastre 
într-una singură, dorim de asemenea să subliniem că mesajul nostru 
transcende orice demografi e, adică se adresează deopotrivă bărbaţilor 
şi femeilor, persoanelor necăsătorite şi cuplurilor, celor bogaţi şi celor 
săraci şi oamenilor din toate culturile din lumea întreagă.

Indiferent unde te-ai afl a în călătoria vieţii tale, te invităm să 
întorci pagina şi să începi să răspunzi la această întrebare care va 
schimba defi nitiv modul în care trăieşti.



Provocarea
„Dac mai ai doar o lun de trit“

Mă angajez, prin puterea lui Dumnezeu,
să trăiesc următoarele treizeci de zile

ca şi cum ar fi  ultimele zile din viaţa mea,
astfel încât să pot experimenta viaţa la maximum!

_____________________________________________
Numele tău

_____________________________________________
Numele partenerului tău

_____________________________________________
Kerry şi Chris Shook

Te invit să accepţi provocarea
la „o lună de trăit“ alături de cineva apropiat
şi vizitează site-ul OneMonthToLive.com
unde găseşti încurajări zilnice
din partea lui Kerry şi Chris.





Ziua 

Introducere
Cum s trieti liniua de unire

Moartea este mai unanimã decât viaþa;
toatã lumea moare, însã nu toatã lumea trãieºte.

— ALAN SACHS

Sunt convins cã nu teama de moarte,
teama cã viaþa noastrã se va termina,

ne tulburã atât de mult somnul,
cât teama... cã în lumea aceasta
nu am ajuns sã trãim niciodatã.

— HAROLD KUSHNER

T impul tău pe pământ este limitat.
Indiferent cât de mult te frământă această realitate, situaţia nu 

se schimbă cu nimic. Indiferent cine eşti, cât de tânăr sau de bătrân 
eşti, indiferent de cât de mult succes te bucuri sau unde locuieşti, 
caracterul muritor rămâne marele egalizator. Fiecare ticăit al ceasului 
marchează încă un moment scurs din viaţa ta. Chiar în timp ce citeşti 
acest paragraf, trec secunde pe care nu le vei mai putea redobândi 
niciodată. Zilele tale sunt numărate, şi fi ecare zi care trece este apusă 
pentru totdeauna.

Dacă eşti ca mine, poate ai tendinţa să consideri dură şi nedorită 
această realitate, şi uneori te laşi copleşit de ea sau te simţi chiar 
paralizat. Dar nu din această perspectivă doresc să abordez subiectul 
cărţii, dimpotrivă. Certitudinea mea este că odată ce acceptăm 
realitatea că viaţa noastră aici pe pământ este limitată, adevărul acesta, 
în loc să ne încorseteze, mai degrabă ne va îmboldi. Cei mai mulţi dintre 



 Introducere

noi, dacă am şti că mai avem doar o lună de trăit, am trăi cu totul 
altfel. Am fi  mai sinceri cu privire la cine suntem noi şi mai atenţi la 
modul în care ne petrecem timpul. Un contrast ce ne duce inevitabil 
la întrebarea: Ce ne împiedică să trăim aşa începând de-acum?

Motivaţia de a găsi răspunsul – şi mai mult chiar, de a-l trăi şi de 
a te ajuta şi pe tine să-l trăieşti – s-a născut în parte din experienţa 
mea în lucrarea pastorală. În această slujbă, am ocazia să văd trăirile 
oamenilor înainte de fi nalul iminent al vieţii lor pe pământ. Cu toţii se 
luptă de-a lungul diferitelor stadii ale suferinţei – şoc, negare, târguire, 
vinovăţie, mânie, depresie, acceptare – şi cei mai mulţi decid să facă 
schimbări radicale în momentul în care conştientizează că se afl ă în 
fază terminală. Îşi fac curajul de a spune ce simt cu adevărat şi de a 
face ceea ce vor cu adevărat. Iartă şi îşi cer iertare. Nu se mai gândesc 
doar la ei înşişi, ci se îndreaptă spre cei dragi ai lor, asigurându-i 
de dragostea lor. Îşi asumă riscuri pe care nu şi le-ar fi  asumat în 
alte circumstanţe şi îşi îngăduie să lase îngrijorarea la o parte şi să 
accepte cu recunoştinţă fi ecare nouă zi. Priorităţile lor devin mult mai 
evidente, ca de pildă relaţia lor cu Dumnezeu şi dorinţa de a lăsa în 
urmă o moştenire care să dăinuie.

După ce de-a lungul anilor i-am văzut pe alţii trăind în felul 
acesta ultimele zile din viaţa lor, m-am întrebat: De ce să nu trăim 
într-o mai mare măsură ca şi cum am fi  pe moarte? Oare nu în felul acesta 
am fost creaţi să trăim încă de la bun început: să înţelegem scopul pentru 
care am fost creaţi şi să ne folosim de darurile noastre unice în timpul 
limitat pe care îl avem la dispoziţie? Aşa că anul trecut, în cadrul unei 
tabere de lucru împreună cu personalul administrativ al bisericii, am 
lansat următoarea provocare membrilor echipei noastre: „Dacă aţi 
şti că mai aveţi doar o lună de trăit, ce s-ar schimba în felul vostru 
de viaţă?“ Le-am dat tuturor un jurnal şi i-am îndemnat să trăiască 
următoarele treizeci de zile gândindu-se că ar fi  ultimele zile din viaţa 
lor, cerându-le să consemneze în jurnal experienţa lor pe parcursul 
acestei perioade.

Rezultatele au fost de-a dreptul fantastice! La sfârşitul celor 
treizeci de zile, cu toţii am dobândit o înţelegere mult mai clară a 
scopului vieţii noastre şi o nouă pasiune pentru lucrurile ce contează 
cu adevărat. Mulţi au înfăptuit lucruri măreţe, lucruri pe care le faci 



Cum să trăiești liniuța de unire

o singură dată în viaţă, ca de exemplu au fost într-un concediu de vis 
în Hawaii împreună cu soţul sau soţia, au adoptat în sfârşit un stil de 
viaţă sănătos, reuşind să slăbească cele zece kilograme de care doreau 
atât de mult să scape, sau au restabilit relaţia cu un părinte, relaţie ce 
a fost neglijată ani de zile.

Pentru mine, lucrurile mărunte şi cotidiene au căpătat o semnifi caţie 
cu totul nouă şi mi-au schimbat viaţa defi nitiv. Să-i conduc în fi ecare 
zi la şcoală pe cei doi copii ai mei mai mici a devenit o adevărată 
bucurie. Am conştientizat profund ce momente inegalabile sunt cele 
în care mă joc cu Steven în fi ecare dimineaţă jocul de-a ghicirea unui 
obiect sau cele în care inventez cântece copilăreşti împreună cu fi ica 
mea adolescentă, Megan. Am făcut un obicei din a lua masa cu cei 
doi băieţi mai mari ai mei, Ryan şi Josh, la restaurantul lor preferat, 
o dată pe săptămână, după ce se întorceau de la şcoală, doar ca să 
petrecem timp împreună. Mulţi dintre angajaţii bisericii au făcut 
tot posibilul să participe la meciurile, recitalurile şi evenimentele 
şcolare ale copiilor lor. În acelaşi timp, am observat că echipa era mai 
productivă ca oricând, dorind ca lucrurile pe care le făceau la serviciu 
să aibă un impact trainic.

De atunci încoace am ajuns să consider stilul de viaţă „o lună de 
trăit“ drept principiu general valabil, dar unic în modul de manifestare. 
Dacă toţi am trăi ca şi cum am mai avea doar o lună de viaţă, fi ecare 
dintre noi am trăi diferit, într-un fel ce ne caracterizează, şi totuşi 
cred că toţi am experimenta o viaţă mai plină de împlinire, care ar 
putea lăsa în urmă o moştenire veşnică.

O liniuţă de unire
Poate că niciun alt loc de pe pământ nu poartă ecoul veşniciei ca un 

cimitir. De aceea nu este surprinzător că eu sunt fascinat de pietrele 
funerare vechi şi de vieţile celor pe care le reprezintă ele. Unele dintre 
vechile monumente şi cruci din zona în care locuiesc eu în Houston 
datează din anii 1800. Imaginaţia mă poartă prin diversele poveşti 
pe care le relatează fi ecare dintre cruci. Încep să cuget la cum era 
viaţa prin 1823 sau 1914. Știu că şi oamenii din vremea aceea aveau 
probleme şi suferinţe pe care le are în viaţă toată lumea, însă mă întreb 
dacă ei resimţeau stresul şi presiunea în acelaşi fel în care le simt eu. 



 Introducere

Tehnologia şi produsele moderne au revoluţionat viaţa din secolul 
XXI, însă cu ce preţ?

Uitându-mă la vechile pietre funerare, nu pot să nu observ că 
întreaga viaţă a oamenilor acestora a fost redusă la două date şi o 
liniuţă între ele. Epitafurile unor monumente descriu anumite fapte, 
altele redau maxime, versete biblice sau memoriale impresionante, 
însă viaţa fi ecărei persoane se reduce în fi nal la ceea ce s-a petrecut 
între cele două date. Se rezumă la ceea ce reprezintă acea liniuţă de 
unire. Mă uit la liniuţa de pe anumite cruci şi mă întreb: Pentru ce a 
trăit acest om? Pe cine a iubit această femeie? Care au fost pasiunile lui? 
Care au fost cele mai mari greşeli sau regrete ale acestei femei?

Dacă stai şi te gândeşti, noi nu deţinem controlul asupra multor 
lucruri din viaţă. Nu noi am decis unde să ne naştem, ce părinţi să avem 
sau în ce perioadă şi în ce cultură să trăim. Nu noi decidem datele de 
pe piatra noastră funerară. Nu ştim când se va încheia timpul nostru 
pe acest pământ. Poate săptămâna viitoare sau anul viitor sau peste 
zeci de ani? Numai Dumnezeu ştie. Viaţa noastră se afl ă în mâinile 
Sale. Există însă un lucru asupra căruia deţinem control într-o foarte 
mare măsură. Noi decidem cum vom trăi liniuţa de unire.

Tu alegi cum să trăieşti acea liniuţă de unire cuprinsă între cele 
două date ale existenţei tale pământeşti. Cum ai ales să trăieşti? Cu 
certitudinea clară a cine eşti şi pentru ce te afl i aici? Sau risipind timp 
preţios alergând după lucruri care chiar nu sunt importante pentru 
tine? Psalmistul se ruga: „Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca 
să căpătăm o inimă înţeleaptă“ (Ps. 90:12). Dumnezeu doreşte să 
conştientizăm că timpul nostru pe pământ este limitat, şi astfel să îl 
folosim cu înţelepciune. Însă El ne dă libertatea de a alege cum vom 
folosi această valută de mare preţ.

Nu e nevoie de schimbare
În vreme ce mulţi dintre cei pe care îi cunosc şi care ajung în 

pragul morţii fac schimbări radicale pentru a muri onorabil, ocazional 
întâlnesc persoane care schimbă foarte puţine lucruri. Ideea nu este 
că nu ar fi  dispuşi să se schimbe, dar ei au trăit atât de conştiincios şi 
veritabil, încât vestea că sunt pe moarte nu îi zdruncină. Bineînţeles 
că sunt îndureraţi şi se luptă cu acceptarea veştii. Suferă pentru familia 




