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Lecţia Neghevului

Văile se îmbracă cu grâu:
toate strigă de bucurie şi cântă.
Psalmul 65:13
Împreună cu fiul meu mai tânăr, Trevor, am mers în Ţara Sfântă
(Israel) şi ne-am aşezat tabăra în Neghev – acel deşert sterp şi faimos din
Biblie. Peisajul era uluitor, cu mare varietate de la deal la deal, cu acele
privelişti care sfidează descrierea.
De pe vârfurile munţilor, noi puteam vedea kilometri întregi în
toate direcţiile, absorbiţi de privelişti fabuloase. Am stat pe marginea
faimosului deşert Sinai, unde Dumnezeu i-a dat lui Moise cele zece
porunci. Sub soarele strălucitor al Israelului, ne-am căţărat pe munţi
abrupţi, pe vârfuri colţuroase, adesea ajutându-ne de degete deasupra
abisului – era înspăimântător să mergem pe acolo, dar ştiam că nu ne putem
opri. Nu ne puteam opri pentru că aceste vârfuri de munţi împărtăşeau
o caracteristică tristă. Nu conta cât de emoţionantă sau tulburătoare era
priveliştea, locul acela era respingător în tot ceea ce privea vreun scop
practic. O, desigur, era ceva vegetaţie săracă, câte un arbust ţepos aici şi
câte un petec maroniu de iarbă veştejită dincolo. Dar nimic de mâncat.
Nimic de băut. Nimic pentru susţinerea vieţii. Chiar dacă priveliştea era
frumoasă, noi nu puteam sta pe vârful muntelui. Nu aveam nici un viitor
acolo. Dacă trebuia să rămânem, am fi murit de foame, sete şi arşiţă.
Trebuia să ne întoarcem în vale.
În văile Neghev-ului, priveliştile, sunetele şi mirosurile erau
complet diferite faţă de cele de pe vârful muntelui. În adâncimea umedă
de pe pământ, departe de munţi, văile erau minunat de răcoroase, pline
de viaţă. Acolo am găsit plante din care se face un ceai superb, fructe
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dulci cu o concentraţie fantastică de vitamina C, plante folosite pentru
producerea unor medicamente puternice, desişuri care cresc lângă
eucalipţi umbroşi. Am mers jos pe buza canionului, spre o sursă de apă
proaspătă de adâncime, unde animalele deşertului se strângeau pentru
a-şi împrospăta energiile. Cum am părăsit Ţara Sfântă, Trevor şi cu mine
am împărtăşit un nou nivel de apreciere pentru modul în care Dumnezeu a
făcut pământul care-I aparţine – de fapt pentru modul în care Dumnezeu a
proiectat vieţile noastre. Vârfurile munţilor sunt pentru emoţie şi plăcere,
dar mai devreme sau mai târziu, trebuie să înveţi secretele dătătoare de
viaţă ale văilor spirituale. Dacă faci faţă micilor dezamăgiri sau marilor
dezastre, poţi învăţa cel mai mult pe parcursul momentelor de jos din
viaţa ta. Văile sunt şcolile lui Dumnezeu.
Şcolile lui Dumnezeu
În timp ce făcea curat cu aspiratorul, o mamă a dat peste o pungă
cu droguri sub patul fetei ei adolescente. Poate ea să-L mai creadă pe
Dumnezeu în legătură cu viitorul fiicei sale?
Un manager care lucra din greu şi care aproape că avea suficienţi
ani pentru a ieşi la pensie, a găsit un mesaj în căsuţa sa poştală: “Compania
va fi închisă în 3 săptămâni”. A eşuat, a greşit Dumnezeu cu el? Cum îşi
va ţine credinţa pe parcursul acestor vremuri aspre? Robert, întruchiparea
sănătăţii chiar şi la 75 de ani, s-a îmbolnăvit adeseori. În urmă cu câteva
zile, un atac de cord l-a doborât, lăsând în urmă o văduvă zdrobită, care
nu a petrecut singură nici o noapte timp de 56 de ani. Cât de mult bine îi
va face credinţa ei acum?
O tânără doamnă este încântată când i se oferă oportunitatea să
predea la o clasă de şcoală duminicală pentru adolescente. Acesta este un
răspuns la rugăciune pentru ea. Dar după câteva luni, ea este descurajată
şi aproape gata să se retragă. S-a schimbat voia lui Dumnezeu? Sau a
făcut ea ceva greşit? O căsătorie ruptă… o carieră distrusă…moartea
unui copil…o trădare brutală. Viaţa în vale poate fi dificilă şi uneori
plictisitoare de moarte. Cum supravieţuieşti? Cum te ajută credinţa ta, ca
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şi credincios, să perseverezi în călătorie, când ţi se pare că eşti înconjurat
de un deşert sterp?
Bob avea un serviciu bun şi bine plătit, lucra din greu şi avea
succes. În ziua când i-a fost înmânat preavizul de concediere, el a fost
şocat. A experimentat toate emoţiile - furie, frică, respingere, faliment.
Situaţia sa financiară era în dilemă, dar bătălia lui cea mai mare a fost
spirituală. “Unde este Dumnezeu în toate acestea?”, se întreba el.
El era creştin de câţiva ani şi credea că are încredere în Domnul.
Unde era Dumnezeu acum? Bob nu a găsit alt serviciu chiar atunci. De
fapt, au trecut 2 ani înainte ca el să se întoarcă la un serviciu cu normă
întreagă. Dar cei 2 ani când el nu a avut serviciu, au devenit 2 dintre cei
mai importanţi ani din viaţa lui. “Pe parcursul acestor 2 ani”, spune Bob,
“am învăţat că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă. De fiecare dată
când se părea că am ajuns la sfârşitul resurselor mele financiare, primeam
un cec în poştă de la cineva căruia Dumnezeu i-a vorbit despre nevoile
noastre.
Am descoperit cât de independent şi mândru am fost – prea
mândru ca să vreau să accept orice ajutor de la alţi membri ai trupului
lui Cristos. Dumnezeu m-a ajutat să înţeleg cât este de important să învăţ
să primesc tot aşa de bine ca şi să învăţ să dau. Bob a învăţat că se poate
încrede în Dumnezeu chiar şi în cele mai dificile circumstanţe. Mărturia
lui Bob, la fel ca mărturia multor altora, este că o parte din cea mai mare
creştere spirituală a lui a fost pe parcursul perioadelor dificile.
Dar cel mai important, Bob nu a lăsat ca circumstanţele dificile
să-l îndepărteze de Dumnezeu. În schimb, el a permis acestor circumstanţe
să-l aducă mai aproape de Domnul.
Secretul văilor
Când Trevor şi cu mine ne-am instalat corturile în Neghev, am
găsit o groapă cu apă în care puteam înota. Apă rece ca gheaţa în mijlocul
deşertului. Dar unii călători prin deşert au murit pentru că n-au înţeles
secretele văii. Când înveţi secretele, descoperi nu doar că poţi supravieţui
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în deşert, dar şi că deşertul poate fi un loc minunat şi prietenos.
Credinţa te aduce la aceste gropi cu apă în cele mai adânci văi şi
te conduce să bei, fără îndoială, ceea ce Dumnezeu are pentru tine, apoi te
îndeamnă să cucereşti alte piscuri. Credinţa, de fapt, te duce prin fiecare
zi, incluzându-le şi pe cele nenumărate, normale, zilele obişnuite, în care,
de fapt, este trăită cea mai mare parte a vieţii tale.
Această carte îţi dă mai mult decât un plan de supravieţuire. De
fapt, îţi oferă un plan pentru a trăi o viaţă creştină vibrantă, cu o fundaţie
solidă. Poţi construi un caracter spiritual şi poţi dezvolta o credinţă care
te va ajuta să supravieţuieşti circumstanţelor dificile care vor veni, fără
doar şi poate, în calea ta.
Această carte nu vorbeşte despre experienţele de pe piscurile
clasice, care fac emoţionante interviurile din emisiunile televiziunii
creştine. Această carte este despre văile - locurile unde noi toţi ne-am
găsit pe noi înşine mai mult decât o dată pe parcursul cursei din umblarea
noastră cu Domnul – locurile întunecate, locurile triste, locurile lipsite de
plăcere.
În paginile următoare, vreau să te duc în unele din văile prin care
am trecut eu, şi tu vei învăţa lucruri despre mine pe care eu mai degrabă
aş fi vrut ca nimeni să nu le ştie. Dar simt că aşa cum împărtăşesc aceste
experienţe cu voi, voi veţi învăţa aceleaşi lecţii pe care Domnul m-a învăţat
pe mine pe parcursul acestor perioade dificile – lecţii care schimbă viaţa,
lecţiile despre văile vieţii. Şi sper că atunci când veţi întoarce ultima
pagină, veţi avea ceva de luat cu voi în experienţele voastre din valea
vieţii: credinţă. Credinţa care supravieţuieşte furtunilor. Credinţa care va
depăşi cele mai lungi şi grele încercări. Credinţa care ţine focul dragostei
lui Cristos arzând strălucitor în interiorul tău, chiar şi atunci când viaţa
pare a fi cea mai liniştită.
Nu vă aşteptaţi să găsiţi teologie din abundenţă aici – acesta nu
este un manual. Este un ghid practic pentru o trăire creştină de fiecare
zi, pentru că acesta este locul unde trăiesc eu. Şi bănuiesc că acesta este
locul unde trăieşti şi tu.
Pentru a creşte de unde eşti, trebuie să-ţi cunoşti credinţa. Tu
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trebuie să înţelegi compoziţia acesteia, de unde vine şi cum funcţionează.
Încep prin a pune această scurtă întrebare. Gândeşte-te cum te
simţi tu faţă de întrebările următoare, nu doar ceea ce crezi tu că ar fi
răspunsul “potrivit”. Însemnează-ţi răspunsurile. Mai târziu vei relua
întrebarea, pentru a vedea dacă răspunsurile tale s-au schimbat.
Nu este nici un punctaj în acest “test al credinţei”. El serveşte
doar ca o unealtă care să te ajute să analizezi unde te situezi în procesul
construirii credinţei tale.
Probabil nimeni nu poate răspunde onest “întotdeauna” la toate
întrebările. Dar te poţi strădui pentru un “punctaj perfect”.
În cei 33 de ani de când sunt creştin, am văzut 3 piloni ai credinţei,
care sunt vitali pentru o viaţă creştină plină de succes: credinţa de bază,
de fundament, unde începe credinţa şi peste care este construit orice
altceva; credinţa care te inspiră, unde este emoţia, fiorul şi motivaţia,
şi credinţa care supravieţuieşte, zona de luptă, unde sunt purtate marile
bătălii şi unde sunt câştigate marile victorii. Profund legaţi împreună,
aceşti piloni devin podul care sprijină umblarea creştinului prin credinţă.
Din nefericire, mulţi creştini nu sunt conştienţi de aceşti 3 piloni, aşa că
atunci când ei experimentează lupte personale, se prăbuşesc spiritual sub
această presiune.
Veţi vedea cum aceste 3 tipuri de credinţă vă vor ţine puternici în
Domnul, indiferent de circumstanţele în care vă aflaţi. Şi veţi avea o sursă
sănătoasă de credinţă adâncă pentru văi întunecate.

Crezi în
1. Dumnezeu?
Crezi că vei merge în
2. rai când vei muri?
Eşti mulţumit de viaţa
3. ta?
Crezi că Dumnezeu
4. este mulţumit de viaţa
ta?
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Întotdeauna sau Uneori sau din Rar sau nu prea Niciodată sau
foarte mult
când în când
mult
deloc
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Poţi spune când îţi
5. vorbeşte Dumnezeu?
Petreci zilnic timp
6. în rugăciune şi studierea Bibliei?
Crezi că ai o
7. credinţă suficient de
puternică?
Eşti supus lui
8. Dumnezeu?
Simţi că ai împlinit
9. voia lui Dumnezeu
pentru viaţa ta?
Ai încredere totală
10. în Dumnezeu pentru
fiecare detaliu din
viaţa ta?
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