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Lui Robert şi Elsie Forcum

doi ambasadori cu dragoste pentru Biserică

şi pasiune pentru lume
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Mulţumiri

�

Un gând încărcat de recunoştinţă se îndreaptă acum către mai 
mulţi prieteni deosebiţi care au făcut posibilă apariţia acestei 

cărţi.

În primul rând, mulţumesc colectivului redacţional de la 

W Publishing:

Lui Kip Jordon, Byron Williamson, Ernie Owen, Joey Paul şi lui 
Roland Lundy – Este un privilegiu să fac parte din echipa voastră.

Lui Dave Moberg, Tom Williams, Susan Russell, Ed Curtis şi 
Michael Rutledge – apreciez cu multă admiraţie creativitatea voastră 
nelimitată!

Lui Nancy Norris şi Leslie Hughes – Ştiu cine face ca lucrurile să 
meargă în departamentul vostru.

Lui Stephen şi Amanda Sorenson – Vă dau voie să puneţi 
întotdeauna punctul pe „i“ în ce mă priveşte. Mulţumesc pentru 
editarea extraordinară. 

Şi familiei lărgite care este biserica mea din Oak Hills:

Lui Mary Stain – Extraordinara mea secretară, care îmi corectează 
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greşelile, îmi preia apelurile, mă ajută să fi u punctual şi mă salvează 
zilnic din tot felul de situaţii difi cile. Îţi mulţumesc foarte mult. 

Lui Elsie Clay, Marcelle Le Gallo şi Kathleen McCleery – membri 
ai personalului nostru administrativ, care o ajută pe Mary pentru ca, 
la rândul ei,  ea să mă poată ajuta pe mine. Mulţumesc, din nou.

Lui Glen Carter, Jim Toombs, John Tuller, Pat Hile, Jeff  Pickens 
şi Rod Chisholm – Cei şase colegi ai mei care au făcut ca munca pe 
care o desfăşor să fi e o bucurie pentru mine.

Lui Karen Hill, Rod Chisholm şi Allen Dutton Jr. – mulţumesc 
pentru corectura manuscrisului.

Membrilor bisericii din Oak Hills – Datorită vouă, am senzaţia că 
în fi ecare duminică vin acasă.

Şi familiei Lucado:

Lui Jenna, Andrea şi Sara – cele trei fetiţe care mi-au răpit 
inima.

Şi mai presus de toate, soţiei mele Denalyn – un deceniu alături de 
tine m-a convins: raiul există, şi nu e nevoie să mori pentru a ajunge 
acolo.
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ÎNAINTE DE 

A ÎNCEPE…

�

Papagalul Chippie nu şi-a imaginat nicio clipă ce-l aşteaptă. Acum 
stă liniştit în colivia sa. În secunda imediat următoare se trezeşte 

aspirat, spălat şi aruncat cât colo.
Problemele lui au apărut când stăpâna lui Chippie a decis să cureţe 

colivia cu un aspirator. A scos dispozitivul de la capătul furtunului şi 
l-a introdus în colivie. Dar a sunat telefonul şi ea s-a dus să răspundă. 
Abia dacă a apucat să spună: „Alo“, că „ssuuppp!“, Chippie a fost tras 
pe furtun.

Cu respiraţia tăiată, stăpâna lui Chippie a lăsat telefonul, a oprit 
aspiratorul şi a deschis sacul de praf. Chippie era acolo – încă viu, dar 
complet uluit.

Şi pentru că pasărea era acoperită de un strat de praf şi funingine, 
femeia l-a apucat şi s-a precipitat spre baie, a dat drumul la robinet 
şi l-a ţinut pe Chippie sub jetul de apă. Apoi, dându-şi seama că 
Chippie era ud leoarcă şi tremura, a făcut un gest pe care l-ar fi  făcut 
orice proprietar de păsări cu inima plină de compasiune: a întins 
mâna după uscătorul de păr şi a îndreptat spre Chippie curentul de 
aer fi erbinte.

Sărmanul Chippie! Nici n-a ştiut ce l-a lovit. 
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12 Calmul din mijlocul furtunii

La câteva zile după dramaticul incident, reporterul care abordase 
iniţial subiectul a contactat-o pe stăpâna lui Chippie pentru a afl a 
cum evolua recuperarea acestuia. „Ei bine“, a replicat ea, „Chippie nu 
prea mai cântă… pur şi simplu stă şi priveşte în gol.“

Nu e greu de înţeles de ce. Aspirat, spălat, aruncat în aer… toate 
acestea sunt de ajuns pentru a face să dispară cântecul şi din inima 
cea mai neînfricată. 

Poţi să înţelegi starea lui Chippie? Cei mai mulţi dintre noi 
putem. Ne găsim pe un teritoriu familiar, veseli şi lipsiţi de griji, dar 
în clipa următoare… Vine înştiinţarea de la Fisc. Primeşti scrisoarea 
de refuz. Sună medicul. Îţi sunt expediate actele de divorţ. Cecul nu 
are acoperire. Bate un poliţist la uşă. 

Ssuuppp! Eşti tras cu forţă în hăul întunecat al îndoielilor, 
udat leoarcă de apa rece a realităţii, străpuns de aerul fi erbinte al 
promisiunilor deşarte. 

Viaţa cândva atât de calmă devine de-a dreptul furtunoasă! 
Eşti cotropit de grindina solicitărilor. Asaltat de îndoieli. Năucit 
de pumnii întrebărilor. Şi undeva pe parcursul acestei traume, îţi 
pierzi bucuria. La un moment dat, în toiul furtunii, îţi dispare 
cântecul. 

Te-ai afl at vreodată într-o furtună a vieţii? Dacă da, dacă te 
regăseşti în istoria lui Chippie, mă bucur că ai luat această carte. Am 
scris-o cu gândul la tine. Am scris-o pentru că a existat o zi în viaţa 
lui Cristos despre care trebuie să ştii cât mai multe. 

În afară de ziua răstignirii, aceasta a fost ziua cea mai stresantă 
din viaţa Lui, când a fost pus în faţa unei succesiuni violente, 
furtunoase, tumultoase de veşti rele, de mulţimi solicitante şi de 
prieteni neîncrezători. Douăzeci şi patru de ore în care Isus a avut 
de înfruntat aceleaşi temeri furtunoase ca noi toţi. Valurile presiunii 
izbesc cu putere. Vânturile adversităţii bat de pretutindeni. Norii 
negri se adună neliniştitor. 

Dar în toate acestea, Isus rămâne calm. El rezistă la presiunile zilei 
fără să-Şi piardă cântecul. Mi-ar face plăcere să-ţi arăt cum a reuşit.

Pentru aceasta, mai întâi ne vom ocupa de presiunea solicitărilor. 
Isus a trecut prin douăsprezece ore de haos. Ce a făcut pentru a-Şi 
păstra calmul? Ce anume din ce ştia El I-a dat putere? Dacă zilele îţi 

In the Eye of the Storm.indd   12In the Eye of the Storm.indd   12 31.01.2008   16:54:1331.01.2008   16:54:13



13Înainte de a începe...

sunt sufocate de termene limită şi de frustrări încât îţi vine să renunţi 
la tot şi să o iei la fugă, îţi va fi  pe plac această secţiune.

A doua secţiune este intitulată Furtunile de îndoială. Te-ai afl at 
vreodată în toiul furtunii întrebându-te de ce nu vine Isus să te scoată 
din ea? Ucenicii, da. În timp ce Isus urca pe munte, ei coborau pe 
mare. Dar a venit furtuna, barca a început să li se clatine, şi au fost 
lăsaţi pradă unei lungi şi înfricoşătoare nopţi şi în faţa unei lungi 
liste de întrebări. „Isus ştie că suntem cuprinşi de furtună. De ce nu 
vine?“

Îţi sună cunoscut?
Secţiunea fi nală a cărţii va trata a treia sursă de anxietate – 

Ghimpele veninos al eşecului. Însă chiar în zorii care au urmat acelei 
nopţi cumplite descoperim o frumoasă istorie a harului: încercarea 
lui Petru de a merge pe apă. Ceea ce începuse ca un pas al credinţei a 
sfârşit ca o prăbuşire din cauza fricii. Dacă te-ai întrebat vreodată ce 
face Dumnezeu când eşuăm, citeşte această secţiune şi lasă-te atins 
de mâna care l-a salvat pe Petru.

Furtunile se iscă mereu. Ele vin pe neaşteptate şi lovesc nemilos. 
Dacă eşti prins chiar acum într-o furtună, înţelegi ce vreau să spun. 
Dar dacă nu eşti prins astăzi, ştii la fel de bine ca mine că poate apărea 
una în prognoza de mâine. 

Mă rog ca după ce vei fi  citit această carte să fi i şi mai bine pregătit 
pentru următoarea furtună. Rugăciunea mea este să găseşti aici un 
cuvânt, o poveste, un verset sau un gând care să te convingă de faptul 
că El este foarte aproape. Mă rog ca parcurgând aceste rânduri să-ţi 
aminteşti că glasul care a liniştit marea dezlănţuită a Galileii va linişti 
şi furtuna din lumea ta. 

Citeşte, prietene, şi fi i sigur că El este mai aproape decât ai visat 
tu vreodată.
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PRESIUNEA
SOLICITĂRILOR
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De la calm

la haos

�

Poate că propria ta experienţă te va face să înţelegi foarte bine ce 
mi s-a întâmplat în dimineaţa aceasta.

Este duminică. Duminicile sunt pentru mine nişte zile foarte 
aglomerate. Ele sunt totdeauna foarte matinale în cazul meu. Ziua de 
azi promitea să nu facă excepţie.

Având toate activităţile gata plănuite, m-am trezit devreme şi am 
pornit cu maşina spre biserică. Nu era cine ştie ce trafi c la ora şase 
dimineaţa. Eram singur pe drum. Portocaliul zorilor încă nu risipise 
vraja nopţii pe cerul întunecat de vară. Luminile zorilor sclipeau şi 
adia un vânt răcoros.

Am parcat maşina în faţa biroului de la biserică şi m-am oprit un 
moment pentru a mă bucura de linişte. Am pus jos cărţile, mi-am luat 
cafeaua şi m-am rezemat de maşină. 

Eram doar eu şi cerul smălţuit cu stele şi lumina lor se revărsa 
pe toată întinderea oraşului. Copacii dormeau cufundaţi în umbre. 
Noaptea era calmă: nu se auzea niciun zgomot, nicio grabă, nicio 
solicitare. Însă totul avea să se schimbe peste câteva ore. După 
ce vor suna câteva mii de ceasuri deşteptătoare şi se vor deschide 
porţile a mii de garaje, toată acea serenitate avea să fi e invadată 

Capitolul 

1
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18 Calmul din mijlocul furtunii

odată cu trezirea la viaţă a suburbiei. Dar deocamdată suburbia 
dormea.

Aşa este uneori şi viaţa. În călătoria vieţii există momente de 
hoinăreală la fel de line ca un lac cufundat într-o noapte fără vânt. 
Niciun zgomot. Nicio grabă. Nicio criză. Există măsuri în muzica 
noastră când dirijorul reduce la tăcere timpanul şi numai fl autul este 
lăsat să cânte.

Şi într-adevăr cântă. Sub vraja cântecului său, termenele limită 
nu mai par atât de ucigătoare. Moartea este departe. Cei dragi sunt 
tot dragi şi uneori chiar şi aproape. Norii întunecaţi ai temerilor, 
datoriilor şi apelurilor telefonice mânioase au dispărut. Şi, pentru o 
vreme, lumea ta este scăldată în lumina liniştită a lunii.

Aşa era şi a mea. M-am aşezat pe capota maşinii, am început să 
sorb din cafea şi am toastat în direcţia stelelor. Drept răspuns, ele îşi 
licăreau lumina spre mine. 

Totul era calm. Dar calmul se poate transforma în haos. 
Cu servieta într-o mână şi cafeaua în cealaltă, am traversat 

fl uierând parcarea, până la uşa biroului. Pentru a intra în birou trebuia 
să trec de câinele de pază al secolului douăzeci: sistemul de alarmă. 
Am pus jos servieta şi am descuiat uşa. Apoi am ridicat servieta şi am 
intrat în birou. 

Cutia cu cod din perete afi şa o lumină roşie intermitentă. 
Nu sunt prea priceput în electronică, dar ştiu ce înseamnă lumina 

roşie într-un sistem de alarmă: „Introdu codul, amice, sau pregăteşte-te 
pentru muzică!“

Am introdus codul, dar nu s-a întâmplat nimic. Am introdus 
codul din nou. Luminiţa roşie continua să clipească. Am mai introdus 
codul o dată. Timpul trecea. Luminiţa roşie rânjea spre mine. Puteam 
să şi aud mesajul transmis prin fi rele electrice către toţi spiriduşii cu 
ochi de neon ai alarmelor: „Pregătiţi-vă sirenele! Tăntălăul ăsta iar îşi 
introduce numărul de la cardul bancar!“

Iar eu continuam să apăs tastele, ceasul continua să ticăie, lumina 
continua să pâlpâie şi spiriduşii deveneau din ce în ce mai agitaţi. 
„Pregătiţi-vă! Zece secunde şi începe numărătoarea. Zece, nouă, 
opt…“.

– O, nu, am gemut eu, o să înceapă!
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19De la calm la haos

Alarma m-a izbit ca răcnetul unui leu. Am avut impresia că 
suntem supuşi unui atac nuclear. O explozie luminoasă revărsată ca 
dintr-un refl ector a invadat holul şi au intrat în acţiune lumini roşii 
stroboscopice. Eu continuam să apăs pe butoane, iar alarma continua 
să urle. Ai fi  zis că se anunţă o evadare la Alcatraz. 

Pulsul mi s-a accelerat, fruntea mi-era toată numai broboane, şi 
între timp situaţia devenise de-a dreptul disperată. Am alergat de-a 
lungul holului, până în biroul meu, am tras sertarul de la birou şi am 
găsit numărul de telefon al companiei care instalase alarma.

Abia auzeam ce spune bărbatul care mi-a răspuns. Când am 
înţeles ce zicea, nu mi-a venit să-mi cred urechilor. 

– Ce întrebare-i asta: „Care-i problema?“, am exclamat eu. Nu 
auzi nimic?

– Da, am introdus codul, am urlat eu. Nu a avut niciun efect.
Următoarele douăzeci de minute au fost zgomotoase, solicitante, 

pline de confuzie şi extrem de supărătoare. Vorbeam cu tehnicieni 
pe care nu îi puteam vedea despre un sistem pe care nu-l înţelegeam, 
încercând să pricep cuvinte pe care nu le puteam auzi. 

Atunci a apărut poliţistul. A bătut în geam şi eu i-am deschis. „Nu 
pot să opresc chestia asta!“, am urlat eu.

– Tu eşti predicatorul de aici?
– Da, am urlat eu.
A dat doar din cap şi a plecat, bombănind probabil ceva despre ce 

nu se predă la cursurile de teologie.
Într-un final, fără niciun motiv evident, sirena s-a oprit. 

Luminile s-au stins. Ceea ce cu o clipă înainte fusese un adevărat 
adăpost antiaerian a redevenit un simplu birou. M-am îndreptat 
spre pupitrul meu, m-am aşezat şi am oftat. Ce început de zi! 
Lecţia pentru slujba de dimineaţă pe care o pregătisem se afla pe 
măsuţa de la amvon. Am luat-o şi am citit primul rând: „Când 
calmul se transformă în haos“. Iată un titlu potrivit, mi-am 
spus.

Ai păţit vreodată aşa ceva? Când s-a întâmplat ultima dată ca 
viaţa ta să treacă de la calm la haos în doar jumătate de minut? („Câte 
exemple vrei să-ţi dau?“, întrebi probabil.) Când te-ai surprins ultima 
dată apăsând pe butoane care nu răspundeau la comandă, luptându-te 
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20 Calmul din mijlocul furtunii

cu instrucţiuni pe care nu le puteai auzi sau operând un sistem pe care 
nu-l puteai înţelege? 

Introduci un cod greşit în calculator şi pierzi în doar câteva 
secunde rodul a optsprezece luni de muncă la registrul contabil şi 
atunci calmul explodează în haos.

Un mesaj lăsat pe robotul telefonic îţi spune că va trebui să prezinţi 
a doua zi raportul programat pentru săptămâna viitoare. Adio, somn! 
Bun venit, noapte albă! Adio, calm! Bun venit, haos!

Mecanicul care ţi-a promis că maşina va fi  gata pentru călătoria de 
astăzi îţi spune: „Ştiu că v-am promis, dar este mult mai rău decât am 
crezut. Lagărul de osie a ieşit din amplasament provocând ruperea 
garniturii de etanşare, care a dus la deteriorarea aprinderii electronice, 
care este asamblată manual în Tasmania de Jos şi…“.

Brrrr.
Dacă ţi s-a întâmplat vreodată ca soţia să te sune la birou şi să spună: 

„Am primit o scrisoare de la Fisc. Zic că vor să facă o investigaţie…“
Dacă ţi s-a întâmplat vreodată ca şeful să înceapă conversaţia cu 

aceste cuvinte: „Eşti un muncitor bun, dar cu toate aceste discuţii 
despre recesiune, suntem nevoiţi să facem reduceri de personal…“

Dacă ţi s-a întâmplat ca fi ul tău adolescent să intre în casă şi 
să spună: „Asigurarea maşinii noastre acoperă şi pagubele maşinii 
celuilalt?“

Atunci ştii că viaţa poate să treacă de la calm la haos în doar câteva 
secunde. Fără avertismente. Fără anunţuri. Fără pregătire.

Luminiţele roşii sclipesc şi tu începi să apeşi pe butoane. Uneori 
reuşeşti să opreşti alarma; alteori aceasta sfâşie aerul ca un demon. 
Rezultatul poate fi  pace sau panică, calm sau haos.

Totul depinde de un singur factor: ştii codul? 
În cazul meu, dimineaţa despre care vorbesc s-a transformat în 

haos. Dacă aş fi  fost pregătit… Dacă aş fi  ştiut codul… Dacă aş fi  
ştiut ce să fac când a pornit lumina de avertizare… ar fi  triumfat 
calmul.

Următoarele pagini te vor introduce în contextul unei zile din 
viaţa lui Isus în care calmul s-ar fi  putut transforma în haos. Au 
fost prezente toate elementele anxietăţii: veşti rele şi ameninţarea 
cu moartea, urmate de un torent de solicitări, întreruperi, ucenici 
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