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Aprecieri pentru această carte

„Max Lucado și Iosif, băiatul cu haina pestriță, sunt combinația perfectă. 
Este imposibil să citești cartea aceasta și să nu fii încurajat.“

—John Ortberg, pastor principal la Biserica Prezbiteriană  
Menlo Park și autorul cărții Cine este Omul Acesta?

„Fără nicio îndoială trăim vremuri tulburi. Ne dorim să știm că furtunile, 
încercările, dezamăgirile și provocările prin care trecem au un scop dincolo 
de durerea pe care o simțim. În această carte, Lucado ne arată că cele mai 
grele încercări și cele mai mari greșeli pot fi rampa de lansare în ceea ce 
Dumnezeu a pregătit pentru noi. Nimic nu este risipit. Nu renunța! Poți să 
treci și peste asta. Am fost fascinată de la primul până la ultimul cuvânt.“

—Christine Caine, fondator al The A21 Campaign  
și autoarea bestsellerului Fără rușine

„Ca unul care a trecut prin multe încercări și suferințe, știu că acest mesaj 
este nu doar adevărat, dar și extrem de important. Dumnezeu nu vrea ca 

poți să treci și peste asta



vreunul dintre noi să treacă prin viață fără să știe acest adevăr. Te rog, nu 
trece pe lângă el. Caută să-l cunoști.“

—Eric Metaxas, autorul cărților: Bonhoeffer: Pastor, martir, profet, spion, 
și Amazing Grace: William Wilberforce  

and the Heroic Campaign to End Slavery

„Indiferent cât de apăsătoare este realitatea, Dumnezeu este mai mare și 
mai puternic. El este bun și motivat de o dragoste nemăsurată pentru fiecare 
dintre noi. Dumnezeu poate și ne va conduce când vom avea de urcat munții 
adversității sau de traversat valea umbrei morții. Prezența Lui ne va fi de ajuns 
în timp ce El Își manifestă puterea și folosește durerea pentru un bine mai 
măreț și pentru slava veșnică. Și cine să fie mai potrivit pentru a ne călăuzi în 
înțelegerea acestor adevăruri încurajatoare decât Max Lucado? Numai inima 
sa de pastor poate rivaliza cu uriașul său talent literar și astfel vei fi condus cu 
blândețe înainte pe cale, cu încrederea că vei fi biruitor. Citește această carte și 
lasă-L pe Isus să te conducă prin cele mai furtunoase momente.“

—Louie Giglio, pastor la Passion City Church/Conferințele Passion, 
autorul cărții Întoarce-te

„În cartea lui, Poți să treci și peste asta, Lucado se adresează cu compasiune 
celor care au parte de ceea ce pare o încercare imposibilă. Dacă ai nevoie de 
alinare, încurajare sau speranță, această carte îți va descoperi credincioșia 
lui Dumnezeu și îți va da motive să crezi că vei fi biruitor în încercare.  
Cu siguranță, poți reuși!“

—Craig Groeschel, pastor principal al LifeChurch.tv; 
autor al Alter Ego: Becoming Who God Says You Are

„Această carte scrisă de Max Lucado descrie ce înseamnă să treci prin 
împrejurări dificile și oferă o perspectivă realistă și plină de speranță asupra 
prezenței lui Dumnezeu alături de tine în acest proces. Trebuie să recunoști: 
viața este dură uneori și este firesc să ne întrebăm unde este Dumnezeu când 
ne este greu. Max prezintă aceste situații fără ocolișuri. Fiind o persoană care 
a făcut o mulțime de greșeli și a trecut prin multe astfel de situații, mă bucur 
enorm că Max a scris această carte.“ 

—Dave Ramsey, nominalizat de New York Times pentru cele mai multe 
cărți vândute și prezentator al unei emisiuni radio difuzată la nivel național

„Sunt nenumărați autori care folosesc din ce în ce mai des formula: «crede 
și vei trece și peste asta », pentru a elimina instantaneu durerea și problemele 



noastre și promit o viață lipsită de orice grijă. Deși atât de des folosită, formula 
aceasta are o oarecare problemă: nu este adevărată. Credința adevărată nu 
ne scutește de probleme, ci ne trece prin ele. Max Lucado este unul dintre 
autorii creștini autentici, iar mesajul lui este pentru oameni care nu trăiesc 
o viață ca în basme, ci sunt într-o luptă a credinței. Această ultimă carte a 
lui este ancorată în realitate și în Scriptură. Cu siguranță îți va fi de folos.“

—Gov. Mike Huckabee, prezentator al programului  
Huckabee de pe Fox News Chanel,  

The Mike Huckabee Show și Huckabee Report la Radio Cumulus; de cinci
ori nominalizat de New York Times pentru cele mai multe cărți vândute

„Max Lucado are darul de a capta atenția cititorilor de la primul până la 
ultimul cuvânt, însă ceea ce se află în paginile dintre aceste două repere te va 
conduce până la esență: adevărul. În cea mai nouă carte a lui, Max face astfel 
încât povestea veche de patru mii de ani a lui Iosif să fie la fel de relevantă ca 
știrile de azi. Cu siguranță vei fi convins că «poți să treci și peste asta», oricare 
ar fi încercarea din viața ta.“

—Kathie Lee Gifford, coprezentatoare a celei  
de-a patra ore din Today Show

„Când trecem prin încercări, cu toții avem nevoie de o încurajare în plus. Ca 
un prieten adevărat, care la rândul lui a trecut prin multe încercări, Max Lucado 
transmite un mesaj biblic plin de încurajare. Cuvintele lui îți vor aduce ușurare în 
încercarea de acum și speranță pentru încercarea viitoare. Poți să treci și peste 
asta va face exact acest lucru. E mai mult decât un titlu; este o promisiune.“

—Dave Stone, pastor, Biserica Creștină Southeast 

„Din când în când, cu toții avem parte de încercări și necazuri. În această carte 
nouă, încurajatoare, Max Lucado ne oferă, într-o manieră foarte inspirată, 
mângâiere și speranță pentru cele mai negre momente din viața noastră. 
În stilul său inconfundabil, Lucado strecoară povestea impresionantă a 
răbdării credincioase a lui Iosif în povestea vieții noastre, chemându-ne să 
ne încredem în promisiunile lui Dumnezeu, în timp ce El ne călăuzește prin 
valea umbrei morții înspre o nouă zi plină de lumină.“

—Kenneth Winston Starr, președinte al Universității Baylor 

„Max Lucado aduce un mesaj al victoriei în timp ce te poartă într-o călătorie 
printre ruinele vieții lui Iosif și prezintă transformarea lui în al doilea cel 
mai puternic om al generației lui. În timp ce îți regăsești propriile vise 



zdruncinate și inima frântă urmărind călătoria vieții lui Iosif, vei învăța să te 
încrezi în promisiunile de netăgăduit ale lui Dumnezeu.“

—Janelle Hail, fondator și director 
al National Breast Cancer Foundation, Inc

„Este un mesaj care îți va schimba viața, împărtășit într-un moment critic, 
așa cum numai Max Lucado putea să o facă. Indiferent prin ce treci, vei 
găsi speranță și putere să rămâi tare când totul în jurul tău se năruiește. 
Lucado ne aduce aminte de un adevăr profund, și anume că Dumnezeu 
deține controlul asupra tuturor lucrurilor.“

—Sheila Walsh, scriitoare, When God Loves Broken People: And Those  
Who Pretend They’re Not; Women of Faith, vorbitor

„Oamenii cu inima grea care trăiesc într-o lume dură au nevoie de mai mult 
decât să viseze cu ochii deschiși. S-ar putea să ne ajute să facem față unui 
moment dificil, dar nu ne va ajuta să îl depășim. Avem nevoie de ceva măreț, 
autentic, demn de încredere. Din fericire, slujim unui Dumnezeu care oferă 
speranță. Max Lucado captează sunetul glasului Său în harul Lui nemărginit 
prin cartea Poți să treci și peste asta. Dacă viața te-a îngenuncheat, această 
carte îți va arăta cum să te ridici și să rămâi tare.“

—Dr. Tim Kimmel, autorul cărții Grace-Based Parenting

„Cu toții avem capitole în viața noastră în care viața nu se desfășoară așa cum 
ne-am dorit. În stilul său caracteristic, Max Lucado extrage din povestea 
biblică a lui Iosif învățături pentru a ne încuraja că vom trece biruitori prin 
încercare și că Dumnezeu va răscumpăra situațiile dificile din viața noastră 
pentru gloria și planul Lui.“

—Jim Daly, președinte al Focus on the Family

„Așa cum sugerează și titlul, această carte trebuie citită de către oricine 
s-a simțit demoralizat sau descurajat din cauza încercărilor prin care 
trece. Lucado vorbește nu doar din experiența personală bogată, dar ne 
îndreaptă atenția către Scriptură, care ne arată credincioșia lui Dumnezeu 
și ne amintește că niciun credincios nu a fost lăsat singur în călătoria lui pe 
acest Pământ. Nu este numai o asigurare venită din partea autorului, ci o 
redirecționare înspre Dumnezeu care este Salvatorul, Eliberatorul care Se 
desfată în a-I răscumpăra pe copiii Lui.“

—Laura Story, câștigătoare a Premiului Grammy pentru hiturile  
Indescribable și Blessings, cântăreață și scriitoare



„Fiecare carte a lui Max Lucado este o operă de artă, dezvăluind adevăruri 
profunde printr-o exprimare desăvârșită și o istorisire plină de viață. Poți să 
treci și peste asta nu face excepție. Prezentând cu măiestrie episoade din viața 
lui Iosif, această carte îți dă siguranța copleșitoare că prezența Lui te va ajuta 
să fii biruitor și dragostea Lui adâncă va reîntregi cioburile ființei tale.“

—Wayne Cordeiro, pastor al New Hope Christian Fellowship

„Uneori devin extrem de tensionată când nu pot deține controlul asupra 
circumstanțelor din viața mea. Dar Poți să treci și peste asta mi-a adus aminte 
că Dumnezeu deține totdeauna controlul și providența Lui nu mă va 
conduce niciodată spre vreun loc unde harul Lui să nu mă poată susține.“

—Lisa Harper, învățător biblic, vorbitor și autor, Women of Faith

„Cei mai mulți dintre noi cunosc povestea băiatului cu haina pestriță, a 
viselor și a fraților invidioși. Ne este cunoscut modul în care a fost aruncat 
într-o groapă și poate chiar ne amintim cum a ieșit Iosif de acolo. Dar câți 
dintre noi ne-am gândit că s-ar putea să ne regăsim și noi în povestea lui 
Iosif? Cu toții ne confruntăm cu o groapă, nu-i așa? În Poți să treci și peste 
asta, Max ne oferă sfaturi practice, pline de înțelepciune și de dragoste. Este o 
asigurare că Dumnezeul care a răscumpărat viața lui Iosif poate răscumpăra 
viața fiecăruia dintre noi.“

—Mark Batterson, autor Făuritorul de cercuri

„Pot spune din proprie experiență că încercările și necazurile m-au învățat 
mult mai multe despre dragostea lui Cristos decât au făcut-o momentele 
de prosperitate și belșug. Dumnezeu ne pregătește pentru planul pe care îl 
are pentru viețile noastre prin încercările și necazurile acestei lumi căzute. 
Lucado face un lucru nemaipomenit, folosind povestea lui Iosif pentru a ne 
arăta că Dumnezeu ne va conduce, nu doar pentru a supraviețui, ci pentru a 
găsi adevărata Lui chemare în planul Său divin.“

—Rick Burgess, coprezentator, Rick and Bubba Show

„Max Lucado este o sursă inepuizabilă. Scrierile lui sunt o lectură obligatorie! 
Poți să treci și peste asta aduce încurajare, direcție și, nu în ultimul, rând o rază 
de speranță. O recomand din toată inima!“

—Brad Lomenick, președinte al Catalyst;  
autorul cărții The Catalyst Leader
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Pentru Cheryl Green,
dedicată, înțeleaptă, plină de bucurie și credință.

Mulțumesc pentru munca depusă, 
pentru lucrarea de la UpWords și de la Biserica Oak Hills.

Ești un model de femeie care slujește.
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Liz Heaney și Karen Hill, editori desăvârșiți, nu voi putea 
niciodată să vă mulțumesc îndeajuns pentru toată dedicarea 
în slujba voastră.

Personalului editurii: David Moberg, Paula Major, Liz Johnson, 
LeeEric Fesko, Greg și Susan Ligon, Jana Muntsinger și Pamela 
McCure. Din nou și din nou ne-ați uimit cu creativitatea și munca 
voastră plină de dăruire.

Lui Steve Green și soției lui, Cheryl, căreia îi este dedicată cartea, 
niciodată nu ați căutat aprecierea, ci întotdeauna ați oferit încredere. 
Toți cei care depindem de voi ne-am scufunda inevitabil fără ajutorul 
vostru.

Lui Carol Bartly, redactor, datorită ție și harului lui Dumnezeu 
toate greșelile mele sunt înlăturate! Tu stabilești standardul, mă bucur 
mult că faci parte din echipa noastră.

Pastorului principal al bisericii Oak Hills Church, Randy Frazee, și 
pastorului executiv, Mark Tidwell, sunt onorat să vă numesc prieteni.

Bisericii Oak Hills Church. Publicarea acestei cărți coincide 
cu aniversarea a douăzeci și cinci de ani de slujire împreună, fie ca 
Dumnezeu să ne mai dea încă douăzeci și cinci!

Prezbiterului David Treat, mulțumiri speciale pentru rugăciuni și 
munca pastorală depusă.

Margaret Mechinus, Tina Chisholm, Ashley Rosales și Janie 
Padilla, vă ocupați de tot ce ține de comenzi și corespondență. Încă 
o dată, gracias!

mulțumiri
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Lui David Drury, ești întotdeauna aproape când am nevoie, 
cunoștințele tale teologice sunt o binecuvântare.

Pentru fiicele și ginerele meu: Jenna, Brett, Andrea și Sara, sunteți 
întotdeauna pe primul loc în inima și gândurile mele.

Și pentru Denalyn, draga mea soție, ești ca o lumină în întunericul 
vieții, întotdeauna plină de căldură și lumină. Te iubesc!
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Tremura toată. Era o înfiorare interioară pe care o puteai simți 
dacă o atingeai ușor pe umăr. Am întâlnit-o într-un magazin. 
Nu o mai văzusem de câteva luni. Am întrebat-o ce-i mai fac 

copiii și soțul și, dintr-odată, ochii i s-au umplut de lacrimi, bărbia 
îi tremura și a început să îmi povestească. Soțul ei o părăsise. După 
douăzeci de ani de căsnicie, trei copii și mai multe mutări, plecase. 
O părăsise pentru o femeie mai tânără. Se străduia să nu se piardă 
cu firea, dar nu a reușit. Raionul de legume și fructe al magazinului 
a devenit un fel de sanctuar. A început să plângă, chiar acolo, între 
roșii și salată verde. Ne-am rugat. Apoi i-am spus: „Vei trece prin 
această încercare. Nu fără durere. Nu foarte repede. Însă Dumnezeu 
va schimba acest rău în bine. Între timp, nu fi nesăbuită sau naivă. Dar 
nici nu dispera. Cu ajutorul lui Dumnezeu, poți să treci și peste asta.“

Două zile mai târziu m-a sunat un prieten. Tocmai fusese 
concediat. Concedierea fusese provocată de greșeala lui. Făcuse 
remarci nepotrivite și prostești la locul de muncă. Afirmații 
răutăcioase, jignitoare. Șeful lui l-a concediat. Acum este un manager 
de cincizeci și șapte de ani, fără loc de muncă, într-o economie 
prăbușită. Se simte îngrozitor și situația lui nu este roză deloc. Soția 
este supărată. Copiii, derutați. Avea nevoie de încurajare, așa că i-am 
oferit-o: „Vei trece prin această încercare. Nu fără durere. Nu foarte 
repede. Însă Dumnezeu va schimba acest rău în bine. Între timp, nu 
fi nesăbuit sau naiv. Dar nici nu dispera. Cu ajutorul lui Dumnezeu, 
poți să treci și peste asta.“
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Mai este și adolescenta pe care am întâlnit-o la o cafenea. Tocmai 
absolvise liceul și își dorea să intre la facultate. Viața ei nu a fost 
ușoară. Pe când avusese șase ani, părinții ei au divorțat. Pe când avusese 
cincisprezece ani s-au recăsătorit, dar au divorțat din nou cu doar 
câteva luni în urmă. Recent, părinții i-au spus că trebuie să aleagă cu 
cine vrea să stea: cu mama sau cu tata. Avea ochii înlăcrimați. Nu am 
avut ocazia să îi spun asta, dar dacă o s-o revăd cândva, cu siguranță îi 
voi spune: „Vei trece prin această încercare. Nu fără durere. Nu foarte 
repede. Însă Dumnezeu va schimba acest rău în bine. Nu fi nesăbuită 
sau naivă. Dar nici nu dispera. Cu ajutorul lui Dumnezeu, poți să 
treci și peste asta.“

Ce curaj din partea mea, nu-i așa? Cum îndrăznesc să spun astfel 
de cuvinte? De unde am atâta cutezanță să fac asemenea promisiuni 
unor oameni ce se află în perioade atât de tulburi? De fapt, într-o 
groapă. O groapă adâncă și întunecoasă. O groapă atât de abruptă, 
încât băiatul nu avea cum să iasă din ea. Dacă ar fi reușit, frații lui l-ar 
fi împins imediat înapoi. Doar ei îl aruncaseră acolo.

Când Iosif a ajuns la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de 
tunica sa, de tunica decorată pe care o purta, l-au luat și l-au 
aruncat într-un puț. Puțul era gol, fără pic de apă în el. Apoi 
s-au așezat să mănânce pâine. (Gen. 37:23-25).

Era o fântână abandonată. Marginile gropii erau înțesate de 
rădăcini și pietre ascuțite. Băiatul de șaptesprezece ani se afla în 
adâncul fântânii. Abia îi dăduseră tuleiele, avea brațele și picioarele 
subțiri ca fusul. Mâinile îi erau legate, gleznele prinse în legături. 
Stătea pe o parte, cu genunchii la piept, înghesuit de pereții abrupți. 
Ochii îi erau măriți de groază. Vocea îi era răgușită de atâtea strigăte. 
Nu că frații lui nu l-ar fi auzit. Ei înșiși au mărturisit după douăzeci 
de ani, când foametea le-a atenuat îngâmfarea și vinovăția le-a potolit 
mândria: „Cu siguranță suntem vinovați pentru ceea ce i-am făcut 
fratelui nostru, căci am văzut tulburarea sufletului său când căuta 
bunăvoința noastră, dar nu l-am ascultat“ (Gen. 42:21).

Aceștia sunt strănepoții lui Avraam. Fiii lui Iacov. Mesagerii 
legământului lui Dumnezeu către întreaga omenire. Seminții la 
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rând vor purta stindarde cu numele lor. Numele lui Isus Cristos se 
va înscrie în arborele lor genealogic. Sunt echivalentul Scripturilor 
pentru familia regală. Și totuși, în ziua aceea, ei au fost varianta din 
epoca bronzului a unei familii disfuncționale. Ar fi putut avea propriul 
reality-show televizat. La umbra unui sicomor, în auzul strigătelor 
lui Iosif, ei se înfruptau cu vânat și își treceau burduful cu vin de la 
unul la altul. Neîndurători și barbari. Cu inimile împietrite, asemenea 
pustiei Canaanului. Mâncarea era mai importantă decât fratele lor. Îl 
disprețuiau pe băiat. „L-au urât pe Iosif şi n-au putut să-i vorbească 
prieteneşte... Şi l-au urât şi mai mult din cauza viselor şi a cuvintelor 
sale... Fraţii săi l-au invidiat“ (37:4-5, 8, 11).

Iată motivul: tatăl lor îi făcea toate hatârurile lui Iosif. Iacov a 
avut două soții, pe Lea și pe Rahela, dar o singură iubire: pe Rahela. 
Când Rahela a murit, Iacov i-a păstrat vie amintirea răsfățându-l pe 
primul lor fiu. Frații lui munceau toată ziua. Iosif se juca toată ziua. Ei 
purtau haine la mâna a doua. Lui Iosif, Iacov i-a dat o haină cusută de 
mână, în multe culori, cu mâneci brodate. Ei dormeau într-o cameră 
cu paturi suprapuse. Iosif dormea într-un pat dublu, într-o cameră 
numai a lui. În timp ce ei pășteau turmele tatălui lor, Iosif, protejatul 
tatălui, stătea acasă. Iacov îl trata pe cel de-al unsprezecelea fiu ca și 
cum ar fi fost cel întâi-născut. Frații lui scuipau când îl vedeau pe 
Iosif.

A spune că familia trecea printr-o criză seamănă cu știrea că o 
colibă din stuf ar putea să fie nesigură în fața unui uragan.

Frații lui l-au prins pe Iosif departe de casă, cam la o sută de 
kilometri distanță de tatăl protector, și s-au năpustit cu furie asupra 
lui. „L-au dezbrăcat de tunica sa... l-au luat și l-au aruncat într-un 
puț“ (v. 23-24).1 Verbe provocatoare. Nu doar că au vrut să îl omoare 
pe Iosif, ci și să îi ascundă trupul. Au avut intenții criminale din capul 
locului. „Vom spune că l-a devorat o fiară sălbatică“ (v. 20).

Iosif nu s-a așteptat la ce avea să urmeze. Nu s-a gândit în 
dimineața aceea când s-a dat jos din pat: Ar fi bine să mă îmbrac cu 
haina matlasată, pentru că astăzi urmează să fiu aruncat într-o groapă. 
Atacul fraților lui l-a prins cu garda jos.

1 Sublinierea mea.
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La fel ți s-a întâmplat și ție. În cazul lui Iosif, a fost vorba de o 
fântână. În cazul tău poate e vorba de un diagnostic medical, un centru 
de plasament sau o lovitură traumatizantă. Iosif a fost aruncat într-o 
groapă și disprețuit. Dar tu? Aruncat în șomaj și uitat. Aruncat într-un 
proces de divorț și abandonat. Abuzat. Groapa. Este un fel de moarte, 
aridă și dezolantă. Unii oameni nu își mai revin niciodată. Viața este 
redusă la o singură misiune: să scapi din situația aceea și să nu mai fii 
rănit niciodată. Nu este deloc ușor. Gropile nu au ieșiri de urgență.

Viața lui Iosif devine din ce în ce mai grea, înainte de a se întrezări o 
licărire de speranță. Abandonarea a dus la sclavie, apoi la prinderea lui în 
capcană, iar în final la închisoare. A primit lovitură după lovitură. Vândut. 
Tratat rău. Oamenii i-au făcut promisiuni, doar pentru a le încălca; i-au 
oferit daruri, doar pentru a-l deposeda mai apoi de ele. Dacă suferința 
ar fi o mlaștină, atunci s-ar putea spune că Iosif a fost condamnat la 
muncă silnică pe viață în ținuturile mlăștinoase din Everglades.

Cu toate acestea, el nu a renunțat niciodată. Amărăciunea nu 
i-a luat în stăpânire inima. Mânia nu a metastazat în ură. Inima lui 
nu s-a împietrit; hotărârea nu i-a dispărut niciodată. Nu numai că 
a supraviețuit, dar a înflorit. S-a înălțat precum un balon cu heliu. 
Un dregător egiptean l-a promovat ca șef peste toți slujitorii lui. 
Guvernatorul închisorii l-a pus supraveghetor peste toți deținuții. 
Faraonul, cel mai puternic conducător de pe fața pământului, i-a 
încredințat lui Iosif slujba de prim-ministru. La sfârșitul vieții sale, 
Iosif era al doilea cel mai puternic om din generația lui. Nu este deloc 
exagerat să afirmăm că el a salvat omenirea de la foamete. Cum ar 
arăta CV-ul lui?

Iosif 
Fiul lui Iacov 

Absolvent onorific al Universității Loviturilor Grele 
Director al Efortului Global de Salvare a Umanității 

A reușit!

Cum? Cum a reușit să înflorească în vâltoarea tragediei? Nu 
este nevoie să facem speculații. După aproximativ douăzeci de ani, 


