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1. 

DUMNEZEU, 
VINDECATORUL 

SUPREM

VV
IA}A EESTE UUN DDRUM {{ERPUIT. UUNEORI 
trecem prin apogeul fericirii, uneori prin v`ile
disper`rii. Pentru unii dintre noi, via]a este feri-

cit` [i lipsit` de griji. Provenim dintr-o mam` [i un tat` care
ne iubesc [i ne în]eleg. Avem îndeajuns sprijin pentru a
deveni oameni de succes. Tr`im o copil`rie fericit`, ne
c`s`torim cu o persoan` bun`, care ne iube[te [i ne în]elege
– care se dovede[te un adev`rat prieten [i partener. 

Dar, de cele mai multe ori, via]a nu este a[a de u[oar`. 
Ne na[tem într-o familie unde sunt conflicte. Uneori,

p`rin]ii no[tri fac abuz de alcool, î[i pierd r`bdarea [i ]ip`,
[i nu sunt în]eleg`tori. Câteodat`, copii fiind, suntem b`tu]i
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decât a strange bani – mai mult decât a-i rani pe ceilal]i
oameni, decât a min]i, a în[ela, a fura. Via]a trebuie tr`it`
în mod spiritual, în a[a fel încât, atunci când vom merge
acolo sus, în Rai, Dumnezeu-Tat`l s` spun`: «Iat`, vine
copilul meu, de care sunt mul]umit».

Sufletul nostru trebuie s` înve]e pove]e. {i dac` nu
înv`]`m s` iubim, s` iert`m, s`-i în]elegem pe ceilal]i, s`
d`ruim celorlal]i, s` împ`r]im, chiar dac` avem foarte
pu]ini bani, s`-i împ`r]im cu s`racii, cu cei lipsi]i de
noroc, cu bolnavii, cu înfometa]ii, cu cei f`r` de
ad`post, dac` nu reu[im s` înv`]`m aceste lec]ii, trebuie
s` venim iar [i iar pe P`mânt, pân` vom fi înv`]at [i vom
fi îndreptat cu adev`rat calea, via]a noastr`. 

Iisus a venit pe P`mânt ca Om. A fost n`scut în
suferin]` de Maria. A crescut ca un copil normal. A lucrat
cu tat`l s`u ca tâmplar. Când s-a n`scut Iisus, Irod, regele
Iudeii, a fost anun]at c` în Bethleem a fost adus pe lume
un Rege. A[adar, Irod a decis ca pruncii nou-n`scu]i [i
care nu împliniser` un an, s` fie uci[i. Lui Iosif, tat`l
p`mântean al lui Iisus – dar nu [i Tat`l S`u adev`rat, 
pentru c` Iisus este Fiul lui Dumnezeu – i-a fost dat un vis.
În visul s`u, i s-a spus s`-[i ia so]ia [i copilul [i s`
p`r`seasc` Iudeea. «Iudeea este periculoas`. Nu este bun`
pentru Iisus. Pleac` departe. Mergi în Egipt». {i Iosif s-a
supus lui Dumnezeu. La miezul nop]ii, i-a a[ezat pe Iisus
[i pe Maria pe un m`gar [i au plecat spre Egipt, unde au
stat doisprezece ani. Dup` cei doisprezece ani, s-a dat
vestea c` Irod a murit. De aceea, pericolul trecuse [i lui
Iosif îi era permis s` revin` în Iudeea, s` înceap` s`
lucreze ca tâmplar, s` duc` o via]` normal`, al`turi de
Maria [i s` aib` mai mul]i copii.

Se cunosc foarte pu]ine lucruri despre Iisus-copilul,
cu excep]ia faptului c`, atunci când avea 13 ani, a plecat
cu mama [i cu t`tal s`u în Ierusalim. Tr`iau în Nazaret,
când El a disp`rut. Zile întregi, Maria [i Iosif l-au c`utat
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[i pedepsi]i. Suntem mici copii neferici]i [i speria]i. Uneori,
mama [i tat`l nostru mor sau divor]eaz` [i noi suntem aban-
dona]i. Via]a nu este întotdeauna u[oar`. Ne maturiz`m
incapabili s` fim ferici]i. Via]a este prea dureroas`. Atunci
ne îndrept`m spre droguri [i alcool. Devenim izola]i [i,
indiferent unde ne afl`m, dac` suntem înconjura]i de prie-
teni sau nu, ne sim]im pustii. Ne este fric` de lume, ne
ascundem de oameni [i nu avem încredere în nimeni. Ne
temem de dragoste, din cauza fricii de a fi abandona]i,
deoarece suntem incapabili s` ne asum`m o obliga]ie.
Încerc`m s` uit`m durerea. Alcoolul este ieftin [i ne d`
senza]ia de fericire de-a lungul câtorva ore, iar apoi uit`m
durerea din sufletul nostru. Dar, dup` asta, ne trezim mah-
muri, cu o senza]ie oribil`, iar situa]ia devine chiar mai rea.
Este vina noastr` c` ne îndrept`m spre droguri [i alcool?
Sau este, într-adev`r, o cale de a face fa]` durerii din`untrul
nostru? 

În majoritatea timpului uit`m c`, de[i mama [i tat`l
nostru de pe P`mânt ne dezam`gesc, exist` un Tat`
ceresc, iar El ne iube[te. Ne iube[te pe toti, cu defectele,
gre[elile [i p`catele noastre – [i El are un fiu numit
Iisus, iar Acesta este intermediarul. Iisus este cel care
merge la tron [i spune «Iart`-i, Tat`, c` nu [tiu ce fac».
Dar noi nu putem fi ierta]i. Trebuie s` acceptam
p`catele noastre, c` suntem slabi, c` exist` o putere
suprem` care are grij` de noi, care ne c`l`uze[te, care
are un plan pentru noi – care are o cale predestinat`
nou`. Da, avem puterea de a alege. Când se va ivi posi-
bilitatea, vom putea alege între R`u sau Bine. Putem
alege s` fim oameni de succes sau nu, s` fim iubitori sau
nu, s` facem r`u sau nu – acestea sunt alegerile noastre.
Dar, de cele mai multe ori, calea noastr` este presta-
bilit`. Planul lui Dumnezeu trebuie îndeplinit.

Iisus a fost, deopotriv`, Om [i Dumnezeu. El a venit
pe P`mânt pentru a ne înv`]a c` via]a înseamn` mai mult
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suferin]ei? Fiind copii, ne-am sim]it vinova]i, singuri,
pustii [i f`r` de valoare – pentru c` acela era mesajul. Fiind
dependen]i, am avut deja un zeu – drogurile, care ne-au
f`cut s` ne sim]im bine [i s` uit`m de suferin]a noastr`
pentru câteva ore. Administrarea cocainei ne-a f`cut puter-
nici [i f`r` de griji. Administrarea heroinei ne-a f`cut s`
dormim [i s` uit`m de întreaga lume. Administrarea
primelor dou` pahare cu alcool ne-a f`cut ferici]i, buimaci
[i f`r` griji. Dar dup` al treilea pahar, deveneam deprima]i.
Uitam de suferin]` [i c`deam într-o stupoare. Prin admi-
nistrarea de droguri, ne-am oferit vie]ile noastre r`ului [i
nu lui Dumnezeu. Heroina, marijuana, cocaina sau
alcoolul au devenit via]a noastr`. Nu voiam s` accept`m c`
drogurile [i alcoolul ne destr`mau familiile – ne distrugeau
trupul, creierul. Drogurile ne controlau, iar noi ne scufun-
dam, din ce în ce mai adânc, în abisul întunericului. Cel
de-al treilea pas, vorbe[te despre grija lui Dumnezeu, nu
despre controlul lui Dumnezeu. Înc` mai dispunem de
alegeri [i voin]a proprie, dar prin deschiderea inimii noas-
tre c`tre Dumnezeu, prin acceptarea lui Iisus în vie]ile
noastre, prin cererea ajutorului, ca ni[te copii mici care
s-au r`t`cit, am f`cut primul pas – s` fim accepta]i, s` fim
ierta]i, s` avem o via]` mai calm` [i mai fericit`. Ne-am
îndepartat de r`u, de for]a malefic` [i de tenta]ie.

Sprijinul pe care dependen]ii îl primesc de la ceilal]i
oameni din «Asocia]ia Narcoticii Anonimi» ar putea
avea aceea[i scop. Sau cei de la «Alcoolicii Anonimi»,
unde au parte de aceea[i grija. Acestea sunt for]ele care
lupt` împotriva dependen]elor noastre. Având sprijin [i
pe cineva spre care s` ne îndrept`m – un sus]in`tor –
putem fi chema]i în momentele când tenta]ia drogurilor
[i alcoolului este prea mare. 

Lini[tea c` Iisus [i Dumnezeu Tat`l ne vegheaz` [i ne
dau atât putere, cât [i voin]`, ne pot da for]a de a rezista
în fa]a r`ului, a tenta]iei de a merge [i a lua droguri, de a
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prin tot Ierusalimul [i nu l-au putut g`si; într-un sfâr[it,
l-au g`sit într-o sinagog`, vorbind cu în]elep]ii Rabini [i
uimindu-i cu cuno[tin]ele sale. 

Se [tie despre Iisus c` a lucrat ca tâmplar. Dar El era
mai mult decât un simplu tâmplar. 

În realitate, Iisus a plecat spre Sifra, centrul spiritual
al Israelului din acele timpuri, [i a înv`]at despre religie,
despre Dumnezeu, despre filosofia din est. Se spune c` a
plecat chiar în India, China, Tibet, dar nimeni nu [tie cu
siguran]` ce s-a întâmplat, de fapt. Când avea 30 de ani,
a pornit brusc spre de[ert [i a stat acolo 40 de zile [i 40
de nop]i, f`r` a mânca, a dormi [i S-a rugat lui
Dumnezeu. Diavolul a venit [i a vrut s`-L ademeneasc`
– cu femei, bog`]ii, mâncare, b`utur`, dar Iisus l-a mus-
trat. L-a înfrânt pe diavol – for]a malefic` ce ne determin`
s` s`vâr[im p`cate. A înfrant chiar [i moartea, atunci
când a fost ucis, îngropat în mormânt pentru trei zile [i S-
a ridicat la cer, împreun` cu adep]ii S`i. Dup` 40 de zile,
S-a ridicat la cer pentru a fi împreun` cu Tat`l S`u ceresc,
Creatorul Universului.

Iisus este salvarea noastr`. Cei «12 Pa[i ai
Narcoticilor Anonimi [i Alcoolicilor Anonimi», care sunt
dou` organiza]ii ce îi ajut` pe alcoolici [i pe dependen]ii
de droguri s` renun]e la viciile lor, spun: «S` lu`m
decizia de a da voin]a [i via]a noastr` în grija lui
Dumnezeu». Datorit` acestui fapt, trebuie s` accept`m c`
suntem lipsi]i de putere, nu ne putem controla vie]ile – c`
exist` o putere suprem` care ne ghideaz`, care [tie ce este
bine pentru noi – care ne a[eaz` pe o cale [i are grij` ca
noi s` r`mânem pe acel drum – c` Dumnezeu ne
supravegheaz` [i ne ghideaz` vie]ile.

Fiind copii, unii dintre p`rin]i ne-au abuzat, unii dintre
noi am fost abandona]i [i am crescut f`r` sprijin din partea
p`rin]ilor. Cum putem avea încredere c` Dumnezeu [i Iisus
nu ne vor abandona de-a lungul vie]ii, s`r`ciei [i



2. 

OBSCURITATEA 
MINTII

CC
ÂND VVIA}A DDEVINE PPREA DDIFICIL~ {{I
dureroas`, majoritatea oamenilor se simt
coplesi]i. Moartea, divor]ul, desp`r]irea, o

rela]ie e[uat`, ratarea unei afaceri, abandonarea [colii
sau a locului de munc`, concedierea, pierderea
s`n`t`]ii – toate acestea înseamn` e[ecuri. Iar noi, la
e[ec, reac]ion`m prin depresie. Teama de viitor,
anxietatea, panica, singur`tatea [i schimbarea vie]ii
noastre, pot deveni prea stresante, iar noi, anxio[i,
frico[i [i deprima]i. Dac` suntem jigni]i în copil`rie,
maltrata]i, batjocori]i, lipsi]i de dragoste, ne dez-
volt`m cu lipsuri intelectuale, cu senza]ia de
vinov`]ie, incapabili s` devenim oameni de succes, s`
fim iubi]i. Credem c` nu merit`m s` fim iubi]i de
nimeni pentru c`, dac` p`rin]ii no[tri nu ne-au iubit,
cum ar putea un str`in s` o fac`? 
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fura, de a ucide, de a face r`u, cu scopul de a ne satisface
«obiceiul». În momentele de suferin]`, de disperare, ne
îndrept`m c`tre Dumnezeu, [i dac` îl chem`m pe Iisus [i
credem c` El ne poate ajuta, El ne va ajuta s` r`mânem
pe calea cea bun`, noi putând deveni oameni mai buni,
b`rba]i [i femei mai aproape de spiritualitate, putând
lupta împotriva dependen]ei, bolii noastre mentale, [i s`
facem pace cu noi în[ine [i cu Dumnezeu. Pentru c`, în
final, pacea, seninatatea, a nu te lupta, a nu te certa, a nu
ne r`ni între noi, a nu fura, a nu ucide, a nu [antaja – aces-
ta este modul în care Dumnezeu vrea s` ne tr`im vie]ile.
El vrea ca noi s` fim buni, pentru c` El ne-a creat în
asem`narea Sa, iar Dumnezeu este bun. Da, El
pedepse[te. Da, când gre[im, când p`c`tuim, când
înc`lc`m poruncile Sale, suntem pedepsi]i. Dar El ne [i
iart`. De asemenea, El ne d` [i o [ans` s` ne c`im, dac`
vrem cu adev`rat acest lucru. Iar c`in]a se produce prin
intermediul lui Iisus. Dar cine era Iisus? Un om, sau
Dumnezeu? 
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odihnei, pentru c` ea este [i ziua de odihn` a lui
Dumnezeu. El ne-a spus, de asemenea, cum s` ne
tr`im via]as: s` ajut`m semenilor no[tri; s` ne iubim
unii pe ceila][i [i apoi s` ne iubim pe noi în[ine.
Iart`-te, iart`-i pe ceilal]i, pentru a avea lini[te
sufleteasc`. Asta ne-a înv`]at Iisus [i, în acest mod, El
a schimbat cursul istoriei. 

Dar cine era Iisus? Era El om, sau Dumnezeu? 
A fost odat`, ca niciodat`, acum 2000 de ani, un

copil n`scut în Palestina, în orasul Bethleem. A[a
începe povestea. Aproape toat` lumea [tie povestea
na[terii lui Iisus. S-a n`scut în Iudeea, Ierusalimul de
ast`zi, descendent al casei regelui David. O fat`, numit`
Maria, a fost vizitat` de un înger, i s-a spus c` va fi
îns`rcinat` f`r` s` [tie de vreun b`rbat [i c`-L va purta
pe cel numit Fiul lui Dumnezeu. A fost foarte speriat`
când a auzit acest lucru, dar a crezut [i s-a supus cuvân-
tului lui Dumnezeu. 

Maria trebuia s` se c`s`toreasc` cu Iosif, un tâmplar
din Nazaret, mult mai în vârst` decât ea. Când Iosif a
aflat c` Maria era îns`rcinata, s-a r`zgândit; era o
ru[ine. Dar noaptea, în visul s`,u a ap`rut un înger [i i-a
transmis un mesaj de la Dumnezeu: «Iosif, fiul lui
David, nu-]i fie team` s` o iei pe Maria drept so]ie, 
pentru c` cel pe care îl poarta este Fiul Meu, Fiul lui
Dumnezeu». A[adar, Iosif a ascultat. 

Iisus a tr`it via]a unui om obi[nuit, a suferit, a murit pe
cruce, {i-a v`rsat sângele pentru ca p`catele noastre s` fie
iertate. A fost, de asemenea, un mare profesor. A înv`]at
lumea, a înv`]at oamenii din jurul S`u c` trebuie s`
tr`iasc` astfel încât Dumnezeu s` fie mândru. Cele mai
importante legi se refer` la dragoste [i iertare. Dumnezeu-
Tat`l i-a dat lui Moise zece Porunci:

«S` nu ucizi». De mii de ani, oamenii se omorâser`
între ei în r`zboaie în care sute, mii [i milioane dintre ei
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Credem c` nu merit`m s` fim ferici]i. {i ne îndrept`m
spre droguri, alcool, ne supraponder`m, numai pentru a
reduce durerea din`untru, atunci când devine de nesupor-
tat. Uneori, ajungem în pragul disper`rii [i dorim s`
murim. Vrem s` punem cap`t vie]ilor noastre, iar acesta
este momentul în care Dumnezeu poate s` ne îndrepte,
atunci când suntem la p`mânt, nu numai atunci când 
suntem plini de succes, boga]i [i credem c` suntem puter-
nici. Dac` ciulim urechile [i ascult`m, dac` Il chem`m pe
Dumnezeu în via]a noastr`, dac` accept`m c` El este
spiritul suprem, iar noi suntem fiin]ele slabe, dac` ne
punem vie]ile în mâinile Lui, atunci suntem capabili s`
lupt`m împotriva spiritelor rele – a sentimentelor de vin`,
ru[ine, disperare, a impulsului de a-i r`ni pe ceilal]i, de a
fura cu scopul de a ne satisface dorin]a, de a lua droguri
sau alcool - [i chiar s` supravie]uim.

Atâta timp cât tr`im numai pentru noi [i nu ne
intereseaz` ceilal]i – nu ne pas` dac` le este foame sau
dac` sunt f`r` ad`post, [i ne gândim numai la pl`ceri [i
interese, nu putem fi feric]ti. Ajutându-i pe ceilal]i,
împ`r]ind banii no[tri cu ei, d`ruindu-le dragoste [i
sprijin, iertând r`ul f`cut nou` de c`tre ceilal]i oameni,
p`rin]ii, prietenii, du[manii no[tri, str`inii – numai atun-
ci suntem capabili s` ob]inem fericirea. Folosind banii
în modul potrivit pentru ajutorarea celorlal]i, a
nevoia[ilor, a orfanilor, a s`racilor, a celor f`r` de
ad`post, a înfometa]ilor, a bolnavilor – aceasta este
calea de a ob]ine fericirea [i iertarea p`catelor noastre,
c`ci, se spune, «precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri»,
potrivit Bibliei. F`r` iertare, nu putem avea pace.
Dumnezeu ne-a dat legi pentru a tr`i conform celor
Zece Porunci: s` nu ucizi; s` nu furi; s` nu râvne[ti
bunurile celuilalt; s` î]i respec]i mama [i tat`l; s` îi aju]i
pe s`raci, înfometati, nenoroci]i. {i multe altele,
asem`n`toare. S` nu-]i faci chip cioplit. S` respec]i ziua
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ne-a spus: «S` nu-mi folosi]i imaginea». Îns` artistii 
trebuiesc ierta]i, pentru c`, în fond, ei sunt inspira]i de
Dumnezeu, darul lor este canalizat de Dumnezeu, iar
dac` ei îl pream`resc pe Dumnezeu [i vor s`-L arate –
precum Michelangelo, care L-a prezentat ca fiind un om
b`trân, cu o barb` atârnând` [i p`r alb, în timp ce
atingea mâna lui Adam pentru a da via]` primului om –
acesta este iertat. 

«S`-i aju]i pe s`raci, înfometa]i, nenoroci]i». Chiar
facem acest lucru? Câ]i dintre noi? Milioane de oameni
mor de foame în toat` lumea – în Africa, America de Sud,
Asia - iar noi nu îi ajut`m. Noi, americanii, care suntem
noroco[i, avem bani, propriet`]i, noi, care putem s` le
oferim copiilor no[tri o educa]ie normal`, care avem grij`
ca ei s` nu moar` de foame – nu ajut`m pe restul lumii.
Dar dac` încerc`m s` ajut`m pe restul lumii, oferim
foarte pu]in. Este un fir de nisip, când mii de copii mor în
fiecare zi, din cauza foametei, în lume. A[a înc`lc`m o
alt` porunc`, ceea ce îl face pe Dumnezeu din ce în ce
mai mânios pe noi. Dumnezeu este cel care ne
pedepse[te. Dumnezeu a început s` pedepseasc` lumea în
vremea lui Noe. Noe era un simplu om, c`ruia Dumnezeu
i-a spus, într-un vis: «Construie[te o arc`, Noe, o arc`
imens`, cu sute [i sute de grajduri – pentru c` pl`nuiesc
s` distrug lumea, iar tu e[ti un om cinstit. Pl`nuiesc ca
ploaia s` cad` mult timp – pentru 40 de zile [i 40 de
nop]i, [i tot ce e pe p`mânt va fi distrus – vitele, ani-
malele, omul. Au p`c`tuit prea mult, sunt prea sup`rat pe
ei. Dar tu, familia ta [i toate animalele, dou` câte dou`, o
femel` [i un mascul, ve]i veni în arc`, astfel încât via]a va
fi p`strat`. Dup` ploaie, dup` ce tot r`ul va fi înnecat, ve]i
începe o nou` civiliza]ie». 

Este aceasta fic]iune, sau realitate? Este doar o 
legend` frumoas` din Biblie? Nu, nu este. În anul 1912,
pe muntele Ararat, un om tân`r [i un b`iat au plecat

ÎNGERI CCU AARIPILE FFRÂNTE 11

disp`ruser`. În acest mod, oamenii au în`alcat prima
Porunc`. Chiar [i ast`zi, Israelul este atacat. Oamenii se
lupt`, arunc` cu pietre între ei – începutul unui r`zboi
este pe drum. A]i uitat prima Porunc`? Bine în]eles c`
am uitat-o. 

Dumnezeu ne-a dat o a doua Porunc`: «S` nu furi».
Iar noi fur`m tot timpul. Fur`m pentru a ne satisface
viciile; fur`m unii de la al]ii; fur`m pentru a ne între]ine.
Fur`m de la Fisc sau unii de la al]ii – [i a[a înc`lc`m a
doua Porunc`.

«S` nu s`vâr[e[ti adulter». {i acum, toat` lumea
s`vâr[e[te adulterul. Femeile se culc` cu b`rba]i,
b`rba]ii se culc` cu femei – nu ]in cont de familii, de
moravuri, de copii. Divor]eaz`, iar copiii sufer`, sunt
speria]i pe via]`. Pleac` [i î[i abandoneaz` copiii. {i, în
acest fel, încalc` a treia Porunc`.

«S` î]i respec]i mama [i tat`l». Câ]i copii î[i respect`
mamele [i ta]ii? Câ]i oameni în vârst` sunt l`sa]i s`
moar` în azile – iar copiii, care locuiesc la dou` str`zi,
la dou` blocuri sau un ora[ dep`rtare – nu vin niciodat`
s`-i viziteze, s` le împ`rt`[easc` via]a; uit` cu
des`vâr[ire c` mama [i tatal i-au crescut, uneori cu mari
dificult`]i, chiar cu sudoarea trupurilor lor. Totu[i, î[i
interneaz` p`rin]ii într-un azil [i îi las` s` moar` acolo,
dispera]i. {i a[a înc`lc`m cea de-a patra Porunc`: s`-]i
respec]i mama [i tat`l. 

«S` nu râvne[ti bunurile aproapelui t`u». {i totu[i,
vrem s` tr`im ca familia Jones. Dac` ei au dou` televi-
zoare, noi vrem trei. Dac` ei au o ma[in`, noi vrem
dou`. Dac` ei merg în concediu, noi mergem în dou`
vacan]e. Dac` ei au haine frumoase, noi vrem haine mai
bune. Întotdeauna concur`m cu ceilal]i. {i, în acest fel,
înc`lcam o alt` porunc`, pe care ne-a dat-o Dumnezeu. 

«S` nu î]i faci chip cioplit». Merge]i într-o Biseric`
Catolic` [i ve]i vedea statui [i tablouri; iar Dumnezeu
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Este poveste sau realitate? Oamenii de [tiin]` au
g`sit sare pe vârful mun]ilor. Ce caut` sarea acolo? Cum
a ajuns acolo, dac` înainte nu a existat un ocean?
G`sesc din ce in ce mai multe urme de fosile ale 
animalelor care au murit brusc; acelea sunt fosilele
îngropate în p`mânt, sub mare, care produc gazele 
naturale [i petrolul. Acelea sunt animalele din timpul lui
Noe, animele care nu au fost salvate, pentru c` numai
câte dou` animale, o pereche de fiecare specie, avea
dreptul s` vin`. 

Dup` [apte luni de c`l`torie pe ocean, arca se opri
brusc, iar Noe spuse: «Poate este p`mânt, poate c` a
venit timpul ca noi s` ie[im din arc` [i s` începem o
nou` civiliza]ie». A luat un porumbel, l-a l`sat s` zboare
[i i-a spus: «Vino înapoi [i adu dovada c` este sigur 
pentru noi s` ie[im din arc`». Dar porumbelul nu s-a
întors [i ei au plutit înc` o lun`. Atunci Noe a deschis
din nou geamul [i a dat drumul altui porumbel, iar aces-
ta s-a întors cu o creang` de maslin în cioc. Atunci Noe
a [tiut c` porumbelul g`sise p`mânt. Nu ap`, p`mânt.
Au plutit înc` o lun` apoi, s-a auzit un zgomot brusc, iar
arca s-a oprit. Noe deschise u[a [i, iat`, se afla pe vârful
muntelui Ararat, iar în jurul lui apa se retrasese [i
p`mântul începuse s` fie verde [i proasp`t, cu copaci [i
iarb`. As[adar, Noe spuse: «Este tipmul s` p`r`sim
arca». Le-a dat drumul tuturor animalelor, [i el a plecat
împreun` cu cei trei fii ai s`i [i cu so]iile lor, [i a[a au
fost împr`[tia]i prin toat` lumea [i au început o nou`
civiliza]ie.

Civiliza]ia crescu [i crescu, pân` când deveni din
nou rea. 

Exista un rege care a construit un turn înalt, cu
numele Babel, pe care îl dorea atât de înalt, încât s`
poat` ajunge la Dumnezeu. Dumnezeu se mânie din nou
[i spuse: «Omul încearc` s` fie Dumnezeu; trebuie
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s`-[i caute oile [i, pe vârful muntelui, au g`sit o barc`
uria[`, care sem`na exact cu cea pe care Dumnezeu i-a
spus lui Noe s` o construiasc`, cu sute [i sute de graj-
duri – cu o u[` imens` [i un geam imens deasupra. {i,
din ziua aceea, oamenii [tiu ca este Arca lui Noe. Între
timp, muntele Ararat a fost acoperit de ghea]` [i z`pad`.
Arca a fost rupt` în dou` [i îngropat` în ghea]`, dar dac`
cineva merge cu un elicopter, poate vedea buc`]ile din
arca, cum ies din munte. Oamenii care au urcat [i au
înfruntat ghea]a [i z`pada, au g`sit lemn, care dateaz`
de acum [qse, [qpte mii de ani. A[adar, Arca lui Noe nu
este o poveste, este un fapt real.

La început, dup` ce s-a pornit ploaia, oamenii râdeau
de Noe [i f`ceau glume r`ut`cioase pe socoteala lui,
spunându-i c` este nebun. Noe continua s` construiasc`
arca, nu se [tie exact câ]i ani. Biblia spune c` o sut` de ani;
poate c` nu au fost chiar o sut` de ani, poate sunt doar zece
sau cinci ani. Dar dup` ce a construit arca, Noe a intrat
în`untru [i toate animalele au început s` vin`, dou` câte
dou` – girafe, lei, gazele, p`s`ri – fiecare animal de
p`mânt. Un mascul [i o femel`, toate au venit [i au intrat
în arc`. Dumnezeu i-a spus lui Noe: «Adu grâne, fructe,
vino tu, cei trei b`ie]i ai t`i, so]iile lor [i so]ia ta. Închide
u[a [i chiar dac` vei auzi plânsete [i ]ipete de afar`, nu
deschide u[a; aceasta este pedeapsa Mea c`tre lume. A
devenit a[a de rea, încât n-o mai pot suporta».

{i ploaia porni. La început, oamenii nu-i d`deau
aten]ie, dar dup` un timp, Noe auzi ]ipete [i plânsete. El
nu [tia ce se întâmpl`, dar nu deschise u[a, pentru c`
Dumnezeu îi d`duse o porunc`: «Nu deschide u[a!
Las`-i s` se înnece. Este dorin]a mea».

Dup` aproape o lun`, Arca lui Noe începu s` se 
clatine, iar el sim]i c` plutea – plutea pe un ocean; unde
înainte era p`mânt [i erau mun]i, acum era doar un
ocean imens. 
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Basm sau realitate? Dac` merge]i în Israel, la Marea
Moar`, ve]i vedea o piatr` f`cut` din sare, care arat`
exact ca o femeie. A[adar, nu este basm. Indiferent ce e
scris în Biblie, este adev`rat. Faptele biblice au fost dic-
tate cuiva – nu se [tie exact cui – au fost traduse.
Adev`rul a r`mas pentru c` au fost dictate lui Moise
Vechiul Testament [i Biblia, pe muntele Sinai, cuvânt cu
cuvânt, timp de 40 de zile [i 40 de nop]i. Exist` vreo
îndoial`? În 1966, a ap`rut o nou` carte, numit` «Codul
Bibliei». Câ]iva oameni de [tiint` au descoperit c`, prin
scrierea la computer a unui text din Vechiul Testament,
au fost capabili s` descopere o formul`. Apoi, s`rind din
trei în trei cuvinte, din trei în trei litere, la a [aptea, a
optisprezecea, a patruzecea, a cinzecea liter`, au putut
s` creeze noi cuvinte care fac parte din limbajul civi-
liza]iei noastre de ast`zi. Vorbesc despre asasinarea lui
Kennedy, despre uciderea, de c`tre Hitler, a [ase mi-
lioane de oameni, despre r`zboaie, despre Napoleon,
despre Revolu]ia Francez`. Fiecare eveniment din via]a
noastr` este codat în Biblie; într-un fel, Biblia se asea-
man` unui joc de cuvinte încruci[ate foarte mare, iar
dac` [tii codul [i descifrarea lui, formula matematic`,
po]i descoperi trecutul, prezentul, [i probabil viitorul.

Iar viitorul nu sun` bine. Pentru anul 2001, «Codul
Bibliei» spune: «R`zboi. Holocaust. Distrugeri în
Israel». Basm sau realitate? Nu este fic]iune. De Rosh
Hashanah, în anul 2000, în prima zi, care corespunde cu
anul 5.761 în religia ebraic`, un general al Israelului a
mers la Templul Mount, care este locul sfânt al musul-
manilor, c`ci acolo Mohammed s-a ridicat la cer iar
credincio[ii au construit o minunat` moschee de aur cu
acoperi[ul din foita de aur.

Musulmanii au fost jigni]i, asfel încât au început s`
arunce cu pietre în solda]ii israelieni. Au devenit atât de
mânio[i încât, în Ramala, palestinienii au început s`-i
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pedepsit». A[adar, a distrus Turnul Babel [i, în acela[i
timp i-a f`cut pe oameni atât de confuzi, încât nu se mai
în]elegeau unii cu al]ii atunci când vorbeau. În acest fel,
au fost create limbile, iar oamenii au fost împr`[tia]i în
toat` lumea. 

Mii de ani trecur`, oamenii au devenit din ce in ce
mai r`i. Existau dou` ora[e, Sodoma [i Gomora, în
Palestina – Iudeea. Oamenii erau a[a de r`i, încât
Dumnezeu a decis s`-i distrug`. Printre aceia, era [i un
om în]elept, Lot. Dumnezeu i-a ap`rut în vis [i i-a spus:
«Ia-]i so]ia, bunurile, [i p`r`si]i Sodoma [i Gomora 
pentru c` mâine vor fi distruse. Lui Lot i-a fost greu
s`-L cread` pe Dumnezeu, dar era un om cinstit [i, în
sfâr[it, a cedat. Dumnezeu i-a mai spus: «Nu te uita
inapoi. Nu te uita la distrugere. Continu` s` mergi
privind tot înainte». 

A[adar, Lot î[i lu` so]ia, vitele [i servitorii, [i p`r`si
Sodoma [i Gomora. To]i oamenii râdeau de el [i îl între-
bau: «De ce pleci din Sodoma [i Gomora? Uite ce via]`
minunat` avem! Suntem boga]i, puternici. Când dorim
o femeie, o viol`m; când vrem mai mul]i bani, fur`m de
la ceilal]i. Avem o via]` minunat`! De ce pleci?» {i Lot
le-a r`spuns: «Pentru c` Dumnezeu mi-a dat un vis [i în
acel vis mi-a spus s` plec pentru ca Sodoma [i Gomora
vor fi distruse». Dar oamenii râdeau [i râdeau. Totu[i,
Lot plec`. La pu]in` vreme dup` aceasta, din cer a
început s` cad` foc, iar oamenii au fost ar[i de vii. Dac`
e s` abord`m în termeni [tiin]ifici «întâmplarea», pro-
babil meteori]ii au provocat focul. Dar, indiferent ce
erau, era pedeapsa lui Dumnezeu. 

Cum mergeau, so]ia lui Lot spuse: «Trebuie s` v`d
ce se întâmpl` în Sodoma [i Gomora»; dar Lot i-a
r`spuns: «Nu! Nu o face». Ajunseser` aproape de Marea
Moart`, iar so]ia lui s-a întors [i, în acel moment, s-a
transformat într-un stâlp de sare. 



câteva dintre ele au fost scufundate de englezi, câteva nu.
În 1948, situatia a devenit a[a de grav`, încat Statele
Unite ale Americii au declarat c` Israelul, Palestina, s`
fie noul stat al evreilor, iar acesta, în timp, s-a transformat
într-o gradin`. Azi, Israelul este o mare putere. De]ine
bomba atomic`, o industrie incredibil`, computere, tot
ce are [i restul lumii. Acum sunt doar cinci milioane de
oameni acolo, care au venit din toate col]urile lumii: din
Europa de Est, din Europa de Vest, din Rusia – milioane,
pentru a forma Israelul. Arabii sunt furio[i [i ar dori ca
Israelul s` se scufunde, iar fiecare evreu s` fie ucis [i
aruncat în Marea Mediteran`. În acest moment, palesti-
nienii sunt gata s` înceap` r`zboiul, iar dac` acest lucru
se transform` în fapt, Iraqul, Iranul, Siria, Arabia Saudit`
[i Libia – toate statele musulmane – se vor al`tura
Palestinei [i vor ataca Israelul. 

Dumnezeu este mânios pe lume; tr`im în vreme de
p`cat, când uit`m cum s` ne cre[tem copiii [i atunci ei
iau droguri, beau alcool, se violeaz` între ei, vin cu
arme la [coal`, ucid al]i copii – v` aminti]i de
Columbia, Colorado, unde un tân`r a ucis, la [coal`, 13
studen]i [i profesori. Sau de Minnesota, unde s-a întâm-
plat acela[i lucru. Se întâmpl` [i în New York, Los
Angeles [i în toat` America. P`rin]ii au uitat c` au o
datorie fa]` de ace[ti copii [i c` nu este de ajuns s`
mearg` numai s` lucreze; trebuie s`-i [i creasc` [i
educe.

Sunt momente în care nimic din via]a noastr` nu este
bine – devenim bolnavi. Cei dragi nou` ne p`r`sesc. Ne
desp`r]im de prietenii sau prietenele noastre. Uneori,
oameni mor – cei dragi nou` – mama noastr`, tat`l nostru;
credem c` Dumnezeu ne-a abandonat, iar noi încet`m s`
mai credem în El. Este ca o barc` ce nu se mai poate
mi[ca, pentru c` nu mai este vânt. Renun]`m, devenim
mânio[i pe Dumnezeu [i Îi neg`m prezen]a. De multe ori,
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omoare pe israelieni, iar din acel moment, noiembrie
2001, sute de oameni au murit. Israelul a fost r`nit, iar
Arafat spune ca va înainta cu trupele în Ierusalim, va
împ`r]i Ierusalimul - ora[ul sacru al evreilor, construit
acum 3000 de ani de c`tre Regele David. Va împ`r]i
Ierusalimul în dou` p`r]i – cea palestinian` [i cea
israelian`. Israelienii nu vor accepta niciodat` o aseme-
nea ofens`. Prin istorie, Israelul a apar]inut evreilor
timp de 3000 de ani. Când evreii au fost împr`[tia]i [i
distru[i de romani, iar primul templu a fost destr`mat [i
ei au trebuit s` p`r`seasc` Israelul, Iudeea, musulmanii
au venit cu turme de oi. Erau p`stori, nu aveau educa]ie,
nu [tiau cum s` lucreze p`mântul, ce s` fac` cu p`mân-
tul. Le p`sa doar ca oile s` pasc`. Palestina a c`zut
într-o distrugere total`, iar p`mântul a început s`
acopere ora[ele, pân` ce nu a mai r`mas nimic.

În 1900, un om a început s` viseze la un nou Israel,
la un nou stat – pentru evreii care se întorceau la locul
de care apar]ineau prin istorie, în care Dumnezeu a vrut
ca ei s` existe, pentru 6000 de ani. Numele b`rbatului
era Theodore Hertzel, fondatorul mi[c`rii sioniste.
Mi[carea sionist` avea drept scop s` îi aduc` pe evrei
înapoi în Israel. Evreii au început s` se întoarc` în Israel
în timpul anului 1920, de[i Palestina era ocupat` de
englezi [i nu aveau nici un drept s` se întoarc`. Dar 
au f`cut-o, [i au început s` construiasc` sate [i s` 
construiasc` gr`dini, unde azi cresc portocali, fructe [i
legume. Au început s` reconstruiasc` ora[ul Israel, cu
toat` împotrivirea englezilor. 

A venit cel de-al doilea R`zboi Mondial [i Hitler a
devenit o for]`. A luat [ase milioane de evrei [i i-a
omorat la Auschwitz, la Treblinka în lag`rele de concen-
trare. Cei care au supravie]uit celui de-al doilea R`zboi
Mondial, nu au avut unde merge, nici p`mânt, nici case
sau rude. S-au îndreptat spre Palestina, cu b`rcile; 
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ni[te mici copii în pustietate, [i s` ne deschidem 
inimile c`tre Dumnezeu, pentru c` El este Tat`l Nostru.
Putem ajunge la Dumnezeu, Tat`l, prin intermediul lui
Iisus.

Iisus a fost om, ca [i noi; s-a n`scut [i a tr`it asemeni
nou`. A suferit dureri [i torturi, [i a murit r`stignit pe
cruce pentru noi. El ne în]elege suferin]a [i durerea, este
capabil s` ne ajute pentru c` [i El a fost Om [i, în acela[i
timp, Fiul lui Dumnezeu. Ne poate ajuta s` devenim
oameni mai buni; s` fim în]elep]i, mai ferici]i; s` ne
sim]im împlini]i. Dar trebuie s` ne supunem lui
Dumnezeu. Când suntem înzestra]i cu un talent, un dar
– chiar de este pictura, scrierea, desenul sau sculptura –
trebuie s` des`v`r[im acest dar. Dumnezeu ne-a dat
darul cu un scop – s`-l împ`rt`[im lumii – s` facem o
lume mai bun` – s` facem pl`cere cuiva – s`-i facem s`
observe frumuse]ea. Acesta este scopul nostru ca arti[ti.
A ascunde acest dar este un p`cat! Dac` [i-ar fi luat
Beethoven frumoasele lui simfonii [i le-ar fi rupt?
Atunci lumea nu le-ar fi v`zut sau auzit niciodat`. Ar fi
fost mul]i oameni neferici]i. Ce s-ar fi întâmplat dac`
Rembrandt ar fi luat frumuse]ea tablourilor lui, le-ar fi
rupt în buc`]i [i nu le-ar fi ar`tat lumii? Lumea ar fi pier-
dut mult: frumuse]ea. Ca [i el, mul]i al]ii – Van Gogh,
Césanne, Michelangelo, Picasso. Ca asti[ti, scopul nos-
tru este s`-i educ`m pe ceilal]i, s` le deschidem ochii
spre frumuse]e – spre darul pe care ni l-a dat Dumnezeu
[i care nu îi revine oricui. Iar dac` e[uam, îl dezam`gim
pe Dumnezeu, iar dac` ne împotrivim darului, ne
împotrivim lui Dumnezeu. Dac` Iisus vine [i ne spune
c` avem un dar [i c` trebuie s`-l împ`rt`[im lumii, iar
noi spunem: «Nu, voi arunca totul pe apa Sâmbetei», nu
Il ascult`m pe Dumnezeu. 

Când suferim, Iisus este al`turi de noi pentru a ne
ajuta s` ne vindec`m durerea – s` ne fac` s` suportam
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ne îndrept`m spre droguri, alcool sau pastile, pentru a
suporta durerea. Se pare c`, în jurul nostru, exist` numai
întuneric, iar noi ne sim]im pierdu]i. 

Acestea sunt momentele în care Dumnezeu ne pune
la încercare, ne înva]` lec]iile de r`bdare, îndurare,
supunere. Este voia Lui, nu a noastr`. Ne place s` credem
c` noi suntem c`pitanul b`rcii – c` via]a trebuie s`
mearg` cum vrem noi – [i uit`m de existen]a unei for]e
supreme – Dumnezeu – care este c`pitanul adev`rat –
care are un plan pentru noi. Câteodat`, planul S`u nu
coincide cu al nostru. Nu devenim boga]i [i puternici,
nu g`sim dragostea, nu în]elegem; suntem asem`n`tori
unor copii mici care nu-[i primesc juc`riile dorite de
Cr`ciun, [i suntem neferici]i. Când pierdem totul, ne
s`tur`m de via]`, ne scufund`m în abisul nefericirii,
totul ni se pare f`r` speran]`, Dumnezeu [i Iisus încep
s` ne îndrume calea – dac` ne deschidem inimile, ne
rug`m lui Dumnezeu [i credem c` El ne va schimba
via]a în bine. Am venit pe p`mânt cu un plan predesti-
nat; sufletul nostru trebuie s` înve]e lec]iile: s` iubim, s`
d`ruim, s` îngrijim, s` ajut`m, s` iertam celor care ne-
au gre[it – p`rin]ilor, so]ilor, so]iilor, prietenilor, celor
dragi, str`inilor. Numai atunci Dumnezeu începe s` ne
c`l`uzeasc` drumul, iar întunericul dispare. Atunci
înv`t`m s` dep`[im alcoolul, drogurile, dependen]a de
mâncare, jocurile de noroc.

Iisus a murit r`stignit pe cruce pentru noi [i pentru
ca p`catele noastre s` fie iertate. Le-a luat asupra Lui,
merge la Dumnezeu [i cere ca noi s` fim ierta]i; [i noi
trebuie s` ne îndrept`m c`tre Dumnezeu prin rug`ciu-
nile noastre. Cere [i ]i se va da! Bate la u[`, iar ea se va
deschide, spune Biblia. Trebuie s` înv`]`m s` cerem
prin rug`ciune; trebuie s` credem c` exist` o for]`
suprem` care ne poate ajuta s` renun]`m la p`catele [i
la obiceiurile noastre rele. Trebuie s` ne supunem ca
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În «Noul Testament», Evanghelia lui Marc,
Capitolul I, unul dintre apostolii lui Iisus va citi
începutul înv`]`turii lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Iisus
a venit în Galileea, spunând: «Timpul s-a împlinit, iar
regatul lui Dumnezeu v` este la îndem`n`», dând
crezare înv`]aturii (Marc 1 :14-16). S-a scris c` regatul
lui Dumnezeu trebuie stabilit, nu este de ales, iar Satana
[i spiritele lui malefice trebuiesc învinse. Pentru asta a
suferit El, [i-a v`rsat sângele [i a fost crucificat. 
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via]a, s` înv`]`m pove]ele importante. Dumnezeu ne
iube[te, noi suntem copiii S`i. El vrea ca noi s` fim feri-
ci]i [i împlini]i, nu tortura]i [i distru[i de for]ele
malefice – de diavol. Dumnezeu este milostiv [i ne iart`
p`catele, dac` suntem capabili s` ne c`im, s` acceptam
p`catele noastre [i s` ne deschidem inimile c`tre El. Nu
vom primi bun`voin]a Lui prin s`vâr[irea de fapte rele,
amenin]area celorlal]i, [antajul celorlal]i. La drept
vorbind, dac` tr`im în acest mod, ne pierdem în]elep-
ciunea, succesul, via]a fericit`; avem procese de
con[tiin]` [i necazuri. Dumnezeu nu vrea ca noi s` fim
r`i – urâ]i, r`zboinici, r`zvr`ti]i, cert`re]i, mânio[i,
furio[i – toate aceste sentimente sunt date de spiritele
rele. Dumnezeu vrea ca noi s` fim veseli, lini[titi [i feri-
ci]i. Iisus este intermediarul, mediatorul – Cel care
ajunge la Dumnezeu cu cerin]ele [i dorin]ele noastre. 

A fost El Dumnezeu, sau Om? Înainte de vârsta de
30 de ani, era un om simplu, un tâmplar care lucra cu
tat`l s`u, Iosif. Se [tiu pu]ine despre copil`ria Sa, cu
excep]ia faptului c`, la vârsta de 13 ani, a plecat la
Ierusalim împreun` cu p`rin]ii s`i [i c` a disp`rut brusc.
Dup` ce l-au c`utat peste tot, Biblia spune c` l-au g`sit
într-o sinagog`, înconjurat de mult înv`]a]ii rabini. Când
Iosif i-a repro[at [i l-a întrebat de ce se afla acolo, Iisus
i-a r`spuns: «Nu mi se permite s` fiu în casa Tat`lui
meu?» Iosif nu a în]eles semnifica]ia cuvintelor lui
Iisus. L-a luat acas`, în Nazareth, unde locuiau.

La 30 de ani, Iisus a mers în de[ert pentru 40 de zile,
nu a dormit, ci s-a rugat lui Dumnezeu. Acolo l-a întâl-
nit pe Satana, care l-a ademenit cu bani, putere, femei
frumoase [i promisiunea unor bog`]ii, dar Iisus l-a mus-
trat, [i Satana a fost înfrânt. Venind de pe muntele Sinai,
a început s` predice grupurilor de oameni [i s` proclame
înv`]aturi – care declarau c` Dumnezeu l-a trimis în
lume, ca mesager al S`u.
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bolnav, nu m-au dus la circ sau la un meci de fotbal, de[i
locuiam foarte aproape de New York. Am crescut încon-
jurat de haine [i juc`rii – multe juc`rii – dar f`r`
dragoste. Mi-a[ fi dat toate jucariile la o parte de dragul
unei îmbr`]is`ri de la tata, al unui s`rut de la mama, 
pentru o clip` de aten]ie din partea tat`lui meu. Numai
pentru o singur` dat` s` merg cu tata la circ, sau la un
restaurant, sau la un meci de fotbal, numai noi doi! Dar
asta nu s-a întâmplat niciodat`. Uneori, era cu ceilal]i
copii. Iar eu m-am simtit tr`dat, neglijat [i urât. El nu era
al`turi de mine, nu m` prefera, nu mi-a ar`tat niciodat`
c` m` iube[te. Nu m` în]elege]i gre[it: nu m` b`tea prea
des; mama era cea care ne b`tea – cea care ne impunea
disciplina, cu o palm`, un b`] sau o nunia, pe care o lua
din gr`din`, când unul dintre noi nu era cuminte. Tat`l
meu era distant, obosit; un intelectual f`r` sentimente,
care nu era al`turi de mine, pleca [i venea când noi
dormeam. În week-end-uri, era obosit [i trebuia s`
p`str`m lini[tea ca s` nu-l trezim. {i, în afar` de asta,
aveau o via]` social` foarte solicitant`. Mergeau la petre-
ceri; mama se îmbr`ca în haine frumoase, elegante.
Veneau acas` be]i, se certau [i î[i aruncau cu diferite
lucruri unul în altul. M` sim]eam neiubit [i nedorit. 

De ce a trebuit s` m` nasc pe lume, dac` lor nu le
p`sa? Am fost un elev bun, în [coala primar`, m-am
str`duit s` înv`] din greu; am ob]inut note maxime, dar
p`rin]ii mei n-au fost niciodat` mândri de mine [i nici
nu mi-au spus vreun cuvant încurajator. Dar nu i-am
învinov`]it. În orice caz, tati trebuia s` lucreze pân`
târziu, câteodat` saisprezece-saptesprezece ore pe zi,
pentru a ne hr`ni [i îmbr`ca. Eram [ase. Mama avea tot
dreptul s` fie obosit` [i suparat` pe noi, chiar [i s` nu ne
sufere. Eram o povar` pentru ea, nu o bucurie.

Îmi amintesc de ea stând mult în pat, cu lumina stins` [i
jaluzelele trase. Îmi amintesc, de asemenea, certurile dintre
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3. 

POVESTEA 
LUI MMICHAEL

EE
RAM PPRIZONIERUL DDROGURILOR. PPRIMA
mea amintire se întampla în p`tu], când
plângeam dup` mami, fiind ud [i înfometat, dar

ea nu venea. Tat`l meu era om de afaceri, muncea pân`
noaptea târziu pentru a-[i între]ine familia. Aveam [ase
fra]i [i surori. Mama avea grij` de noi, g`tea, f`cea
cur`]enie, mergea la cump`r`turi. Eu eram al patrulea
copil, iar ea nu avea timp pentru mine. Eram boga]i,
aveam o cas` frumoas`, imens`, cu [apte dormitoare,
[ase b`i [i un living imens, mâncam bine. Dar, în ceea ce
prive[te dragostea, nu o primeam de la nimeni. Mama
era prea ocupat`. Ori de câte ori avea ocazia, intra într-o
depresie grav` [i trebuia internat` în spital; bea mult, iar
via]a mea nu era deloc pl`cut`. Parin]ii mei nu au fost
niciodat` lâng` mine, nu m-au îngrijit când am fost 
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tremuram ca o frunz`, transpira]ia îmi curgea [iroaie [i
m` sim]eam r`u. Inima îmi b`tea cu 170 pe minut, dar m`
gândeam s` fac ceea ce trebuia. Dup` ce am sunat la u[`,
o fat` tân`r` mi-a deschis; era foarte frumoas`; avea p`rul
blond cret, purta o rochie strâmt` neagr` [i m`rgele în
jurul gâtului. Rochia era foarte strâmt`, a[a c` descoperea
corpul ei – formele corpului ei – [i chiar avea un corp
minunat. «Bun`, intr`! Esti prieten cu Robby?» Robby
era unul dintre colegii mei de clas`. Nu era un elev bun,
dar oricum era înconjurat de fete [i b`ie]i. Îl invidiam. Era
m`sc`riciul clasei – întotdeauna pus pe glume, râdea,
juca feste profesorilor. «Nu», m-am bâlbâit eu. «De fapt,
am venit aici pentru c` m-a invitat Sammy». «Mai bine»,
a râs ea. «Orice prieten de-al lui Sammy, este [i al meu.
Eu sunt veri[oara lui, Sheila. Intr`. Nu sta în frig». M-a
luat de mân` [i m-a tras în cas`. 

În sufragerie era plin de b`ie]i [i fete, câ]iva dintre ei
erau întin[i pe podea, câ]iva pe canapele. P`reau
ame]i]i. Muzica era zgomotoas`, un fel de rock; Elvis
Presley. Câteva perechi dansau, se ]ineau strâns în bra]e.
Mirosea a bere. Ni[te b`ie]i beau whiskey. Dac` m-ar
vedea tata, m-ar omorî, m-am gândit. El [tia c` eu nu
am voie s` beau, c` nu am voie s` m` ating de sticla de
whiskey. Ei erau alcoolici amândoi, tata [i mama, [i
nu-[i doreau ca [i eu s` devin unul. Cuno[team prea
bine mirosul de whiskey. Tata obi[nuia s` bea unul dup`
altul în week-end-uri, ca s` se relaxeze, [i dac` devenea
violent, sp`rgea vase, se certa cu mama, iar pe noi ne
b`tea cu cureaua. Obi[nuiam s` ne ascundem în dulap,
ca s` sc`pam, când era furios, dar ne g`sea oricum. Eu
eram b`tut cel mai tare, pentru c` fratele meu mai mic,
John, m` pâra de fiecare dat` când se sp`rgea, când se
strica câte ceva, din gre[eal`, sau m` certam cu el sau cu
vreun alt frate de-al meu, sau dac` nu voiam s`-mi
împart juc`riile cu ei.
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ei – de cele mai multe ori, din cauza banilor. Când am
început liceul Junior High, eram speriat. Copiii erau r`i, nu
cuno[team prea mul]i, doar câ]iva. Temele pentru acas` erau
dificile; nu primeam prea mult ajutor din partea mamei sau
al tatii. Eram foarte nefericit. Într-o zi, m`turam în curte,
când un baiat se apropie de mine. Numele lui era Sam. Era
un b`iat dr`gu] [i foarte popular în rândul fetelor – întot-
deauna era înconjurat de câte un grup de copii, atât b`ie]i, cât
[i fete. «Ce se întâmpl` cu tine, Mike?» a întrebat. Waw!
Chiar a pronun]at numele meu! «Sunt nefericit!» mi-a
sc`pat. «Temele sunt o pacoste, nu cunosc nici o fat`. Sunt
prost. Nu m` pricep la matematic`, bine? {i dac` pic la
matematic`, tata o s` m` omoare. Vrea s` devin un om de
afaceri, ca [i el. Nu sunt bun de nimic!»

«B`iete, ce aspru e[ti cu propria persoan`! Haide,
relaxeaz`-te pu]in. {tii ce? Un prieten de-al meu orga-
nizeaz` o petrecere sâmb`t` seara. Multe fete, b`utur` [i
alte lucruri. Î]i voi face cunostin]` cu veri[oara mea,
Sheila. Are 15 ani [i un corp de invidiat. Iat` adresa mea».

{i, într-o secund`, a disp`rut. Brusc, m-am sim]it
mai fericit, a[teptând o turnur` nou` în via]a mea. Urma
s` am [i eu ni[te prieteni, în sfâr[it, [i nu m` mai
sim]eam singur. {i, cine [tie, poate ea o s` m` plac`, [i,
în sfâr[it, o s` am [i eu o prieten`. Fata avea 15 ani,
[tiam c` nu ar`tam la fel de bine ca Tony Curtis, dar
cineva mi-a spus de câteva ori c` îi sem`nam pu]in.
Aveam p`rul brunet [i cre], ochi mari alba[tri, am f`cut
culturism ca sa am un corp frumos. Deodat`, eram în al
nou`lea cer. Nu mai aveam r`bdare pân` sâmb`t`. Cu ce
s` m` îmbrac? Ar trebui s` m` tund? Ce subiecte voi
aborda cu fetele? Nu [tiam cum s` vorbesc cu o fata!
Poate ar fi mai bine s` uit de toat` povestea asta? {i dac`
nu m` vor pl`cea? 

În [fâr[it, se f`cu sâmbat`. B`iatul locuia la câteva
str`zi de mine, deci nu aveam nici o scuz`. Totu[i, 
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care a jucat, de trei ori, la teatrul local din oras. «Ia spune,
]i-ar pl`cea s` mergi cu mine week-end-ul viitor s`
vedem Duel in the Sun»? 

«Desigur, Mike! V`rul meu, Sam, mi-a spus c` e[ti
un tip simpatic [i semeni într-adev`r cu Tony Curtis; ]i-a
spus cineva c` ai acela[i p`r cre] [i aceia[i ochi albastru
deschis? Îmi placi. }i-a spus cineva c` e[ti dr`gu]?
Dovada, semeni cu Tony Curtis, sau cum îl cheam`»? [i
a început s` vorbeasc` într-una, foarte repede. P`rea
fericit`, ochii ei str`luceau. Brusc, am vrut s` fiu la fel
de fericit ca ea, [i lipsit de griji. S` nu mai fiu deprimat
[i speriat. M-am îndreptat înspre masa unde ceilal]i
b`ie]i [i fete prizau pudra alb`, [i am prizat iar [i iar. Am
devenit la fel de fericit [i de lipsit de griji ca [i ei, am
început s` vorbesc repede [i s` râd [i m-am sim]it bine.
Eram fericit, pentru prima oar`. Era un sentiment
pl`cut. Eram lini[tit, împ`cat, chiar dac` inima mea
b`tea cu putere. Toate grijile [i triste]ea mea
disp`ruser`, ca prin minune. Am început s` râd, eram
plin de energie; m-am sim]it pu]in beat, dar era un 
sentiment pl`cut.

Nu-mi amintesc cum am ajuns acas`, pluteam, dar
în diminea]a urm`toare sentimentul disp`ruse. Am
devenit atât de deprimat, încât nici nu m-am putut
mi[ca. Credeam c` era mai bine s` mor; am vrut s` iau
un cu]it [i s`-mi tai venele. Ce rost mai avea s` tr`iesc,
dac` nu puteam fi fericit? Dintr-o dat`, o voce mi-a
[optit în ureche: «Dar po]i fi fericit, la fel ca asear`.
Nu-]i trebuie decât pu]in` pudr` alb`. Î]i aminte[ti ce
fericit te-ai sim]it când ai prizat-o, asear`? Po]i fi fericit
din nou, lipsit de griji, cunoscut în [coal`, [i s` ie[i cu
Sheila.

Tenta]ia era prea mare. În acea zi, mai târziu, l-am
a[teptat în curte pe Sam [i i-am spus c` am nevoie de
pudra aia. Cum se numeste, cocain`? Sam s-a uitat la
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Uram whiskey-ul [i ceea ce îi f`cea tat`lui meu. Eram
gata s` p`r`sesc petrecerea. M` gândeam c` poate era o
gre[eal` s` vin aici. Nu era locul meu al`turi de acei copii!
Chiar în momentul în care mergeam s`-mi iau haina, Sam
m-a depistat. 

«Hei, prietene, i-ai cunoscut pe prietenii mei? Nu
sunt o ga[c` pl`cut`»?

«|mi pare rau, Sam, dar am uitat . Trebuie s` merg
cu mama în vizit` la bunica, la spital», am mintit eu.

«Numai un drum [i ai [i stricat petrecerea»? a spus
Sam. «Nu mai fi a[a de speriat! Vreau s-o cuno[ti pe
Sheila, veri[oara mea. Este o bucat`...»

{i m-a tras într-un col] unde, ni[te copii, erau a[eza]i
în jurul unei mese. Era o bucat` de sticl` [i ni[te pudr`
alb` împ`r]it` în linii, pe ea. Prizau pudra, unul dup`
altul. «Haide, Mike! Trebuie s` încerci! Te face s` te
sim]i minunat! Dup` câteva prize de cocain`, via]a
devine roz. Cea mai bun` cocain` din ora[. Pe cuvântul
meu».

Lucrurile încep s` devin` din ce în ce mai periculoase.
Acum se joac` cu cocaina. Era speriat, dar curios. Auzisem
de cocain`. Cum te face s` te sim]i bine [i s` plute[ti în al
nou`lea cer. Dac` a[ fi încercat-o, o dat`? Nu m` va afecta
[i, pe deasupra, to]i ceilal]i copii o încercau - îmi [optea
vocea din mintea mea. Numai o dat`, [i dac` nu-mi place,
pot renun]a oricând. Cu inima strâns`, am prizat pudra alb`,
a[a cum i-am v`zut [i pe ceilal]i.

{i, deodat`, m` sim]eam ca [i cum o bomb` ar fi
explodat în capul meu. M` sim]eam minunat, fericit,
puternic. Toat` inhibi]ia mea disp`ruse. Râdeam, eram
încrez`tor, timiditatea mea disp`ruse. M-am apropiat de
Sheila [i am început s` vorbesc cu ea despre actori de 
cinema Îi pl`cea pe Paul Newman, Gregory Peck [i îl
admira pe John Wayne. Mi-am amintit, deodat`, c` [i mie
îmi pl`cea John Wayne. Am v`zut toate western-urile în
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Ceva ciudat se petrecea cu corpul meu. Voiam din ce
în ce mai mult. Râvneam din ce în ce mai mult. Era
minunat; atâta timp cât luam, eram fericit pân` la
culme, notele mele s-au îmbun`t`]it, eram lipsit de griji.
Dar totul dura numai o zi, apoi m` trezeam [i m`
sim]eam tot mai am`rât [i deprimat. A[adar, trebuia s`
o am. Dup` ce am r`mas f`r` car]i [i cartona[e, am
început s` fur din geanta mamei. Eram însp`imântat.
{tiam c` m-ar fi omorât dac` ar fi aflat. Dar, din întâm-
plare, nu a aflat. Apoi am început s` fur lucruri din cas`.
Lucruri mici. Radioul, un televizor mic, c`r]i, por]elan.
Lucruri mici. Argint. {i le-am vândut la negru. {i a[a
am fost capabil s`-mi satisfac viciul. 

Dar, într-o zi, m-a prins mama. M-a prins cu mâna
în geanta ei. «Ce faci, Mike? De ce îmi furi banii?»

«Mama», m-am bâlbâit, «Ies în ora[ cu o fat` [i
vreau s` o scot la un restaurant».

«O! Astea-s ve[ti mari. Mike al nostru? Cel timid?
Cel care - am crezut eu - va deveni preot… se întâlne[te
cu o fat`? Bine, po]i s` iei zece dolari». {i mi-a dat cei
zece dolari, dar dup` asta nu i-am mai putut g`si gean-
ta [i nici s` fur din cas`, pentru c` totul era încuiat.
Evident, observase c` por]elanul [i unele piese de argint
disp`ruser`. B`nuia ce f`ceam eu. Aveam nevoie de
bani! Aveam nevoie de obiceiul meu! A[a c` am început
s` fur din casele vecinilor, sperând c` nimeni nu m` va
observa. La miezul nop]ii, în timp ce dormeau, nu aveau
alarma pornit`; îmi puneam o masc` neagr`, intram în
casele lor [i furam orice puteam. Por]elan, argint, tele-
vizoare, camere video. Asta era ceea ce sim]eam c` 
trebuie s` fac.

Într-o zi, s-a declan[at o alarm` într-un una din case.
}iuia, ]iuia [i iar ]iuia. A venit poli]ia [i m-a prins asupra
faptului. A trebuit s` intru la pu[c`rie pân` ce dosarul
meu a fost judecat. Apoi am fost la tribunalul juvenil [i
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mine [i mi-a spus: «Nu vorbi a[a de tare! A[teapt`-m`
în parc, dup` ore». De[i mi-era fric` c` cineva se va
duce s` m` spun` directorului, dorin]a de a avea acea
pudr` alb` era cople[itoare. În sfâr[it, m-am hot`rât. În
orice caz, cui îi p`sa de mine…dac` eram viu sau mort?
Mamei, care m` b`tea? Tatei, care nu era niciodat`
acas`? Bunicului, pe care îl v`d o dat` pe lun`, când ies
cu fratele meu? Î[i mai aminte[te de mine? «Sam!» am
murmurat. «Î]i aminte[ti de pudra aia alb`? O vreau.
Este scump`? Este periculoas`? Cum pot face rost de
ea?» Sam m-a privit [i mi-a [optit: «Maine, la 12, adu
10 $ cu tine, [i eu î]i voi da un pachet.»

În ziua urm`toare, m-am întâlnit cu Sam. «Iat`, prie-
tene, chestia aia alb`, se nume[te cocain`. Pachetul este
aproximativ 10 $. }i-o pot procura eu de acum încolo,
dar trebuie s`-]i ]ii gura».

«Am v`zut [i al]i copii prizând-o. Nimeni nu spune
nici un cuvânt la [coala».

«Ceea ce faci în afar`, este problema ta. Deci, avem un
târg? 

Zece dolari! Erau o avere! Banii mei de buzunar erau
numai 2 dolari pe s`pt`mân`, dar trebuia s` am cocaina.
Nu mai puteam continua sim]indu-m` deprimat tot timpul.
Aveam câteva c`r]i de benzi desenate [i cartona[e cu
juc`tori de baseball. Poate am s` le pot vinde. Era un maga-
zin mic la col]ul str`zii Main. Am intrat; am l`sat c`r]ile [i
cartona[ele [i mi-au dat 100 de dolari. Uau! Eram bogat.
Asta însemna zece pachete de cocain`! Deci eram fericit
pentru urm`toarele zece zile. Eram din ce în ce mai
încrez`tor, mai pu]in timid. Am ie[it cu Sheila s` vedem
filmul. Ne-am ]inut de gât; ne-am s`rutat. Nu am ajuns la
fapte concrete, dar era destul, pentru început. {tiam c`
dac` voi continua s` ies cu ea, vom ajunge s` ne culc`m
împreun`. Iar Sam tot venea, în fiecare zi, [i îmi aducea
din ce în ce mai mult din chestia aia alb` – cocain`.



tortura b`t`ii de la mama, prin obiceiul tatii de a m`
ignora, prin chinul copiilor de la [coal`, care râd de
mine! Asta nu este via]`! A[ prefera s` mor. A[ prefera
s` fiu sus, în Rai».

«Oamenii care se sinucid nu ajung în Rai», a spus Iisus.
«Plutesc pentru totdeauna, dar nu ajung în Rai. Hai! Ie[i din
cad`. Bandajeaz`-]i încheietura mâinii [i sun-o pe mama ta.
Daca nu o suni pe mama ta, sun` la 911, pentru c` r`nile 
trebuiesc cusute».

L-am ascultat, împotriva dorin]ei mele. S-a uitat la
mine [i mi-a spus: «Cocaina este înl`turat` din via]a ta.
Trebuie s` i te împotrive[ti. Vocea pe care o auzeai c`-]i
spunea s` iei cocain` era malefic`. Era un demon. Te
determin` s` faci lucruri pe care nu le voiai. {i în acel
moment erai atât de slab, încât nu i te puteai împotrivi.
Dar de acum încolo, vei lupta împotriva ei, Mike. Vei
merge la Narcotics Anonymous. Narcotics Anonymous
spun: Noi suntem slabi. Suntem în mâinile lui
Dumnezeu. Dumnezeu, Tat`l nostru, este puterea
suprem`. Dumnezeu este cel care ne poate vindeca. {i
pentru a dobândi asta, trebuie s`-i iert`m pe cei care
ne-au gre[it, pe p`c`to[i. Trebuie s` în]elegem oamenii
[i s`-i ajut`m. Trebuie s` ced`m de la noi. Chiar dac`
avem doi dolari, unul se duce la s`raci, la nevoia[i, la
cei f`r` cas`. Abia atunci po]i spune c` duci o via]`
credincioas`. Atunci vei fi capabil s` lup]i împotriva
dependen]ei de cacain`».

S-a aplecat deasupra mea, mi-a dat un s`rut pe frunte
[i a disp`rut. Când m-am trezit, eram în spital, cu mâna
bandajat` [i sângele curgând. Am visat? A fost adevar`t c`
Iisus a ap`rut în fa]a mea? Ce mi-a spus? N.A.N.A.
Narcotics Anonymous. N.A. Dac` vrei s` renun]i la
cocain`, mergi la N.A. Îmi era întip`rit în minte. Poate era
o posibilitate. {tiam c` singur nu voi putea lupta. Nu era
nici o cale de a lupta împotriva viciului meu. În mod 
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eliberat condi]ionat pentru cinci ani. Înc` o infrac]iune
[i a[ fi stat în închisoare mult, mult timp, dup` cum a
deliberat judecatorul. Nu mai puteam lua cocain`, a[a
c` am intrat la dezintoxicare. A fost cea mai cumplit`
perioad` din via]a mea. Z`ceam în pat, incapabil s`
merg la [coal`, s` gândesc, tremuram, aveam frisoane,
vomam, eram nemaipomenit de deprimat – îmi doream
s` mor. În sfâr[it, m-am decis, da, o s` mor. {i neferi-
cirea mea va lua sfâr[it!

Dar cum s` mor? M-am hot`rât s`-mi tai venele.
V`zusem odat` un film cu cineva care a intrat în cada de
baie, [i-a t`iat venele, a murit în lini[te, f`r` nici o pro-
blem`, a intrat într-un somn adânc [i apoi s-a înnecat.
A[adar, `sta era planul meu. Am luat un cu]it ascu]it, am
intrat în cad` [i mi-am t`iat venele. Cum curgea sângele,
am sim]it un sentiment de lini[te, de pace, ca [i cum a[ fi
plutit deasupra mea, în mod ciudat. Eram acolo sus, îmi
vedeam corpul care devenea din ce în ce mai slab, c`zând...

Când eram pe punctul de a muri, am avut, deodat`,
o revela]ie. Mi-a ap`rut în fa]` Omul cu ochi alba[tri
p`trunz`tori, barb` castanie [i p`r lung alb, îmbr`cat
într-o rob` alb`. M-am uitat atent, mâinile [i picioarele
Lui erau g`urite, ca [i cum un cui trecuse prin ele. De
data asta, L-am recunoscut. Era Iisus! L-am v`zut în
car]i, icoane, am v`zut [i auzit despre El în Biseric`.
Deci [tiam cine este. Dar ce c`uta în camera mea? Care era
scopul? {i b`rbatul s-a uitat la mine cu ochii Lui alba[tri
p`trunz`tori. Era atâta mil` [i atâta dragoste în ei, încât
mi-a fost ru[ine [i mi-am închis ochii. 

«Mike!», mi-a [optit. «De ce î]i dore[ti s` mori? Înc`
nu este vremea. Mai ai înc` multe lucruri de îndeplinit în
via]`! Planul pe care Dumnezeu ]i l-a dat, nu s-a împlinit.
Ai numai 15 ani».

«Dar nu mai vreau s` tr`iesc!» am ]ipat. «Nu vreau
s` mai suf`r! Nu vreau s` mai trec, în fiecare zi, prin 
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evident, am mers la N.A. Am plecat de acas`, pentru c`
mama m-a alungat. A spus c` nu mai putea avea grij` de
mine. Am locuit cu câtiva prieteni, [i am început s` merg
la N.A. Acolo erau fo[ti dependen]i. M-am g`sit înconju-
rat de oameni care aveau acelea[i probleme – vorbeau
despre ele – despre dependen]ele lor, dar totul era anonim.
Nimeni nu [tia cine sunt. Nici eu nu [tiam cine sunt
ceilal]i. Poate aveau un prenume, dar asta era totul. Nu
exista nici un lider al grupului. Vorbeam, pe rând, ne
spuneam pove[tile. Brusc, am aflat c` nu eram singurul,
mai erau [i alte persoane abuzate de p`rin]i, b`tute, care
sufereau [i erau ignorate. Au luat droguri, cocain`, hero-
in`, alcool, pentru a uita de durere, de depresie. Nu m`
mai sim]eam singur. Ace[tia erau prietenii mei. Când
eram tentat s` iau cocain`, apelam la sponsorul meu, care
era un fost dependent de cocain` [i ea ma convingea s`
renun] [i vorbea cu mine la telefon, pân` ce pofta mea
disp`sp`rea. 

Ast`zi sunt consilier. Am terminat facultatea [i con-
siliez copiii care iau droguri. Sunt un om bun. M-am
c`s`torit, am un b`iat. Dau celorla]i, îi în]eleg, ajut
s`racii, nevoia[ii, pe cei bolnavi mintal. Nu tr`iesc
numai pentru mine, deoarece m-am n`scut din nou, [i
asta îmi umple via]a. Copil`ria, adolescen]a mea – sunt
amintiri uitate.
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4. 

BINE 
VERSUS RRAU

LL
UPTA DDINTRE BBINE {{I RR~U EESTE EETERN~.
Din timpurile crea]iei, când Adam [i Eva tr`iau în
Gradina Raiului, ferici]i, nu mâncau carne; mân-

cau fructe [i legume – a existat bine [i r`u de la crearea
lumii. {arpele, for]a malefic`, a tentat-o pe Eva din cauza
Pomului Cunoa[terii, care se afla în Rai. Dumnezeu le-a
spus, lui Adam [i Evei: «Pute]i mânca tot ce dori]i, orice
fruct, orice legum`, dar s` nu v` înfrupta]i din Pomul
Cunoa[terii». Pomul Cunoa[terii avea mere ro[ii, fru-
moase. Într-o zi, Eva trecea prin fa]a lui [i a auzit o voce:
«Vino aici, Eva! Nu ai vrea s` gu[ti din aceste mere fru-
moase [i s` [tii totul? S` fii puternic`? S` cuno[ti la fel de
mult, ca [i Dumnezeu? Hai! Numai o mic` înghi]itur`!»

La început, Dumnezeu a spus: «Nu v` atinge]i de Pomul
Cunoa[terii». Nu este pentru voi. Ve]i suferi [i ve]i muri, dac`

,
~



oamenilor. Iar dac` oamenii sunt slabi, o ascult`. Fac
p`cate. Oamenii au fost r`i [i au comis p`cate de [ase
mii de ani încoace – furând, în[elând, omorând, mal-
tratând, min]ind, excrocând. Când min]im, fur`m,
omorâm, maltrat`m, urâm, fie verbal sau fizic – când
dorim o femeie care nu este so]ia noastr` [i comitem
adulter, ascult`m for]ele malefice. Când bem, lu`m
droguri, ascult`m for]ele malefice. For]ele rele L-au
tentat chiar [i pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. A postit timp
de 40 de zile, f`r` mâncare sau ap`, [i a fost ademenit
de Satana, care I-a promis putere, femei frumoase, bani,
controlul asupra lumii. Dar El a învins for]a malefic`.
Prin asta a fost înving`tor. Iisus a spus: «Omul nu 
trebuie s` tr`iasc` numai prin prisma existen]ei mate-
riale, ci [i prin cea spiritual`, respectând cuvântul
Domnului».

For]a malefic` a râs: «Dac` e[ti Fiul Domnului, f` o
minune [i transform` aceste pietre în pâine. Dac` ai fi
Fiul Domnului [i ai fi înfometat, ai avea ce s` m`nânci».
Dar Iisus l-a respins. Murea de sete, a[a c` Satana i-a
spus: «Dac` î]i este a[a de sete, love[te aceast` stânc` [i
apa va curge, iar tu nu vei muri de sete». Dar Iisus a
respins for]a malefic`.

Dumnezeu-Tat`l i-a poruncit s` r`spândeasc`
pove]e, s` creeze o biseric` [i un nou mod de via]` – s`
înve]e omenirea s` tr`iasc` în pace, dragoste [i armonie.
S` ne iertam; s` ne ajutam. Asta a fost misiunea Lui pe
P`mânt. De aceea L-a trimis Dumnezeu pe P`mânt
drept copil, s` creasc` printre fiin]ele umane, s` devin`
Dumnezeu [i s` r`spândeasc` poruncile Sale.

Iisus a venit la poalele muntelui dup` ce l-a învins pe
Satana [i a început s` predice [i s` fac` minuni. I-a vin-
decat pe bolnavi, l-a ridicat pe Lazar din mor]i dup` trei
zile, la nunta din Cana Canineii a transformat apa în vin
[i a hr`nit sute de oameni cu cu [ase pâini [i cinci pe[ti.
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o ve]i face». Dar curiozitatea era mai puternic` decât orice,
a[adar a luat un m`r [i a mu[cat. Era un m`r ro[u, delicios.

Când a venit Adam, i-a dat m`rul. «Haide, ia o
înghi]itur`, numai una. Este un m`r minunat.
M`nânc`!»

«Haide, nu crede tot ce spune Dumnezeu», a zis
[arpele. «Î]i spune dinadins! Nu vrea s` fi]i la fel de
inteligen]i ca [i El, s` în]elege]i totul la fel ca [i El.
Imagina]i-v`. Dac` mânca]i din Pomul Cunoa[terii, ve]i
fi ca Dumnezeu».

«Haide, Adam, încearc`», a spus Eva. «Nu se va
întâmpla nimic. Numai o înghi]itur`!» {i Adam ced`, în
sfâr[it. A luat o îmbuc`tur` mic`, dar nu a putut s` o
înghit`. S-a sim]it vinovat.

În acel moment, s-a auzit o voce puternic`, în Rai.
«Nu M-a]i ascultat! A]i mâncat din Pomul Cunoa[terii!»

«Dar, Doamne! Am fost tenta]i de [arpe!»
«{arpele este Satana, Du[manul – r`ul; for]a male-

fic`. De aceea ve]i p`r`si Gr`dina Raiului pentru 
totdeauna. Ve]i tr`i pe P`mânt. Ve]i face copii; ve]i
suferi [i ve]i muri. Nu mai sunte]i copiii mei». {i i-a luat
pe Adam [i pe Eva un vânt mare [i i-a alungat din
Gr`dina Raiului.

Chiar de la început, a fost o lupt` între bine [i r`u.
Omul a fost creat dup` imaginea lui Dumnezeu – s` fie
fericit. A fost tentat, a ascultat de Satana, a devenit
p`c`tos [i, din acel moment, au ap`rut binele [i r`ul.

Adam [i Eva au avut doi fii. Cain [i Abel. Abel era
fiul cel bun. Î[i iubea p`rin]ii, muncea din greu [i era
preferatul lui Adam. Cain era gelos [i plin de resenti-
mente. Într-o zi, l-a luat pe Abel [i l-a dus în p`dure,
unde l-a omorât, inspirat de for]ele rele. De atunci,
oamenii se omoar` pentru putere, pentru bani, din
l`comie, gelozie [i invidie. For]a malefic` lucreaz`
într-o manier` subtil`. S`de[te gânduri rele în mintea



dragostea deschide poarta c`tre fericire; prin iubirea
celorlal]i, ne iubim pe noi în[ine. Cele Zece Porunci,
legile pe care Moise le-a adus de pe Muntele Sinai, dic-
tate de Dumnezeu [i scrise pe ceramic`: S` nu ucizi. S`
nu furi. S` nu min]i. S` nu comi]i adulter. S` nu în[eli.
S`-]i respec]i mama [i tat`l, dac` vrei s` fii respectat de
copiii tai. S` nu faci chip cioplit. S` [tii c` Eu sunt
Dumnezeul t`u, s` M` respec]i [i s` ]ii ziua de Sâmb`t`.
Sâmb`ta a devenit Duminica, în Credin]a Catolic`.

Dac` tr`im în acest mod, tr`im în împ`r`]ia
Domnului. Dac` înc`lc`m poruncile, p`c`tuim. {i 
atunci intervine Iisus. El este capabil s` ne ierte p`catele,
dac` recunoa[tem c` suntem p`c`to[i [i promitem ca n-o
s` mai p`c`tuim. Dar suntem fiin]e umane [i vom
p`c`tui iar [i iar, [i vom fi ierta]i, iar [i iar. Iisus le-a spus
oamenilor pe care îi înv`]a: «Prin Mine, ve]i ajunge la
Tat`l Meu. Iubi]i-v` unul pe altul, ajuta]i-v`, ierta]i-v`
vecinii, pe cei care v-au r`nit, dac` vre]i s` fi]i ierta]i de
Tat`l vostru ceresc».

Cea mai mare pova]` pe care trebuie s-o înv`]`m
este dragostea. Dragostea pentru celelalte fiin]e umane.
Dragoste pentru familia noastr` [i pentru str`ini, pentru
vecini. Dac` nu suntem capabili s`-i iubim pe ceilal]i,
nu vom fi niciodat` capabili s` ne iubim pe noi. {i dac`
nu ne iubim, nu putem avea lini[te sufleteasc`, fericire.
Dac` îi uit`m pe s`raci [i pe nevoia[i, pe cei bolnavi,
înfometa]i, înc`lc`m o alt` porunc`. Într-o bun` zi,
Dumnezeu ne va pedepsi. Acestea sunt cele mai impor-
tante lec]ii pentru care Iisus a venit pe p`mânt, s` ne
înve]e.

Iisus a venit pe p`mânt ca Om, dar [i ca Fiul lui
Dumnezeu pentru a ne înva]a ce este dragostea,
în]elegerea, iertarea, mila. Pentru asta, noi L-am r`stig-
nit pe cruce. El a venit pentru a ne lua p`catele,
v`rsâdu-{i sângele, c`ci noi L-am r`stignit. A f`cut un
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Dar mai presus de orice, Iisus era vindec`tor –
vindec`torul aripilor frânte – vindec`torul vie]ilor
sf`râmate – vindec`torul viselor frânte. Asta este puterea
lui Iisus – s` fie vindec`tor. Asta este puterea lui
Dumnezeu, s` ne acorde vindecare – vindecarea min]ii [i
a corpului. Dac` se întâmpl` s` murim, este datorit` 
faptului c` rolul nostru pe p`mânt a luat sfâr[it. Ne-am
terminat misiunea! Nu mai este nevoie s` z`bovim, dac`
misiunea s-a terminat. Bineîn]eles c` este extrem de
dureros pentru cei care r`mân în urm`. Se simt aban-
dona]i, r`ni]i. De ce trebuie s` moar` mama? De ce tre-
buie s` moar` tata? De ce trebuie s` moar` so]ul meu? De
ce trebuie s` moar` copiii mei? Ce fel de Dumnezeu e[ti,
dac` faci astfel de lucruri? Se [tiu pu]ine despre faptul c`
exist` un plan [i c` acel plan trebuie îndeplinit. Când
tr`ind, d`ruim celorlal]i, îi ajut`m pe s`raci, înfometa]i,
nenoroci]i, bolnavi ce nu-[i pot purta de grij`, îndeplinim
planul Domnului pentru noi. {i când acest plan va fi ter-
minat, vom fi chema]i în Rai, spre pacea etern`. Acesta
este planul lui Dumnezeu, dar pentru a-l îndeplini, trebuie
s` înv`]`m a[a cum vrea El. Trebuie s` tr`im a[a cum
vrea El. Trebuie s` împ`rt`[im altora – prin desen, scris,
compunerea muzicii, predic` – dac` avem un dar de la
Dumnezeu, timpul s`u este acum – nu peste un an, o sut`
de ani sau un milion de ani. Acum, cât suntem în toat`
puterea noastr`, trebuie s` împ`rt`[im darul nostru.
Trebuie s` îndeplinim planul lui Dumnezeu.

Cum vrea Dumnezeu ca s` tr`im? Una dintre reguli
este s` ne iubim pe noi în[ine [i pe al]ii. Dac` suntem
milionari, zece la sut` din ce câ[tig`m trebuie s` mearg`
la cei s`raci. Dac` suntem s`raci, zece la sut` din ce
câ[tig`m trebuie s` mearg` la caritate – la s`raci, orfani,
bolnavi, la cei care nu-[i pot câstiga existen]a – la cei
f`r` de ad`post. Numai dragostea face ca via]a s` merite
tr`it`. Dragoste pentru noi [i pentru ceilal]i. Numai
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Ne va pedepsi Dumnezeu? Nu exist` îndoial`.
Privi]i ce se întâmpl` în Israel. Privi]i cum tensiunea
continu` s` creasc`! Palestinienii vor propriul lor stat,
evreii spun nu, acesta este p`mântul nostru, p`mântul
nostru sfânt. Ce drept ave]i asupra Israelului? Noi st`m
aici de 7.000 de ani. Noi am construit Israelul din nimic.
Iar acum, este o gradin` frumoas` [i prosper`. Este o
via]` minunat`. Ce drept ave]i voi, care a]i fost p`stori
timp de o mie de ani, dup` ce noi am fost alunga]i din
Israel de romani, omora]i [i împr`[tia]i? Voi atunci a]i
ap`rut. În momentul în care Ishmael, fiul lui Abraham,
a preluat conducerea Palestinei. Cine are dreptul asupra
Israelului? Noi, care am tr`it acolo de [ase mii de ani
sau voi, care a]i tr`it acolo o mie de ani? Aceasta este o
dilem` care pare c` va lua sfâr[it numai printr-un
r`zboi! Iar noi vom avea Armaghedon. Vom avea dis-
trugerea Israelului; distrugerea a mii [i mii de oameni,
[i atunci va fi A Doua Venire. Atunci va veni Iisus [i va
lini[ti furtuna [i vom avea o mie de ani de pace. Noul
Ierusalim [i cel de-al treilea templu vor fi constuite. 

Avem aventuri! Destr`m`m familii! R`nim copii
nevinova]i ale c`ror familii nu au o mam` sau un tat` –
cresc abandona]i [i deprima]i. Iau droguri [i alcool pen-
tru a fi capabili s` fac` fa]` acelei dureri. Respir`m aer
poluat. Dioxid de sulfur; monoxid de carbon. {i mai
suntem [i uimi]i c` avem cancer de pl`mâni [i murim.
Nu ne d`m seama de ceea ce facem corpului nostru – ne
distrugem imunitatea, mânc`m hran` stricat`, sau care
con]ine pesticide, chimicale, o mie [i unu de aditivi. {i
apoi ne întreb`m de ce avem oboseal` cronic` [i cancer.
De ce facem SIDA. În anul 2005, trei din cinci ameri-
cani aveau cancer. Coinciden]`? Sau ne distrugem?
Suntem pro-avort. Iar acum folosim celulele fetusului
pentru a crea organe [i ]esuturi noi. Chiar ne consider`m
Dumnezeu! Nu crede]i ca Dumnezeu ne va pedepsi 
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nou testament [i prin asta a schimbat cursul istoriei.
Totu[i, [i acum exist` p`cat. Oamenii încalc` cele Zece
Porunci tot timpul. Ne credem Dumnezeu, sacrificând
animalele [i, mai apoi, sacrificând oameni. Omorâm
copiii prin avorturi. Fur`m [i îi omorâm pe ceilal]i
oameni. Divor]`m de b`rba]i [i femei, uit`m de copiii
nevinova]i care sufer`. Ne apuc`m de afaceri [i, din
cauza l`comiei, nu l`s`m loc de competi]ie. Ducem vie]i
îndestulate cu ac]iuni care cresc din ce în ce mai mult,
[i uit`m de cei dragi nou`, care au nevoie de ajutorul
nostru. Tr`im dup` ceea ce î[i dore[te Dumnezeu? Nu. 

Rusia e în r`zboi cu Cecenia [i sunt omorâ]i sute de
nevinova]i. Arabii [i evreii s-au omorât între ei de 
cincizeci de ani, iar sfâr[itul luptei înc` nu se întrevede.
Lumea «bun`» a declarat r`zboi Iugoslaviei, [i sute de
civili au fost omorâ]i. Musulmanii îi ur`sc pe sârbi, care
sunt catolici, [i îi omoar`. Sârbii îi ur`sc pe Musulmani
pentru c` nu sunt ca ei si i-au distrus în Kosovo – mii [i
mii. Un dictator nebun, numele s`u fiind Adhani, a
omorât, în Africa, mii de oameni. SIDA omoar` sat
dup` sat. Prin aceste fapte, înc`lc`m o alt` porunc`: «S`
nu ucizi». 

Exist` oare porunci pe care s` nu le fi înc`lcat? Ne
credem Dumnezeu. Nu ne ajut`m. Nu ne iert`m. Ne
r`nim. Gândim r`u. {i ne mai întreb`m de ce nu suntem
ferici]i? Ne întreb`m de ce nu putem fi împlini]i? Ne
întreb`m de ce via]a nu merge cum ar trebui? Pentru c`
noi suntem cei care facem p`catele! Noi suntem cei care
facem adulter! Noi suntem cei care fur`m! Noi suntem
cei care maltrateaz`, se înfurie [i îi r`nesc pe ceilal]i.
Este Dumnezeu sup`rat pe noi? Dac` ave]i vreo
îndoial`, aminti]i-v` inunda]iile, cutremurele de
p`mânt, furtunile [i uraganele care au avut loc anul
acesta. Au omorât mii de oameni pe parcursul ultimelor
ani. Au distrus mii de c`mine [i vie]i nenum`rate.
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lacomi, egoi[ti, interesa]i [i p`c`to[i. Tot ce facem este
numai pentru noi. Nu ne gândim [i la ceilal]i. Nu ne
gândim la cei f`r` ad`post, la s`raci, la orfani. Cui îi pas`
de ei? S`-L l`s`m pe Dumnezeu s` aib` grij` de ei. Dar,
prin acest mod de a gândi [i a ac]iona, înc`lc`m o alt`
porunc` – s` ne iubim unii pe al]ii – s` avem grij` unii
de al]ii – s` ne comport`m ca ni[te fiin]e umane – 
s` tr`im în a[a fel via]a încât, atunci când vom muri,
cineva s` spun`: a tr`it un om drept, cinstit; cu siguran]`
c` el (sau ea) este acum în Rai, al`turi de Dumnezeu.

Acum Dumnezeu preg`te[te terenul. Tensiunea din
Israel continu` s` creasc`. Palestinienii continu` s`
lupte. Toate ]`rile arabe vor veni în ajutorul palestinie-
nilor [i vom avea r`zboi. Poate nu va fi Armaghedon,
pentru c` Anticristul nu a venit înc`. Pentru c` Rusia [i
China nu sunt înc` destul de puternice. Dar peste câ]iva
ani? Cine [tie ce pl`nuie[te Dumnezeu? El este singurul
care [tie. El este singurul care [tie dac` vom exista; dac`
vom continua ca ras` uman` sau dac` vom fi [ter[i de pe
fa]a p`mântului, la fel cum s-a întâmplat în timpul lui
Noe.

Oamenii au fost întotdeauna preveni]i de profe]i, de
Biblie, dar nu au vrut s` asculte. Au fost nimici]i in
Sodoma [i Gomora, din cauza p`catelor lor. Atlantis a
fost distrus` pentru c` a p`c`tuit. Nenumarate civiliza]ii
au fost distruse. Noi nu am fost primii; nu vom fi nici
ultimii. Dumnezeu [tie cum s` pedepseasc`. Dumnezeu
[tie cum s` pedepseasc` aspru, s` distrug`, atunci când
este necesar s` o fac`. Dar a f`cut o în]elegere cu Noe,
iar aceasta a fost consfiin]it` de apari]ia curcubeului.
«Nu voi nimici niciodat` oamenii în acela[i fel cum i-am
omorât în timpul potopului», a spus Dumnezeu.
«Civiliza]ia va continua. Oamenii vor supravie]ui. Poate
nu to]i, doar câ]iva, [i se va na[te o nou` civiliza]ie, [i
apoi alta [i alta, vor fi o mie de ani de pace – f`r`
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pentru asta? Uit`m c` avortul ucide copiii din uter –
copii care, într-o bun` zi, ar putea deveni mari arti[ti,
scriitori sau oameni de [tiint` – poate noul
Michelangelo. Poate nou Rembrandt! Poate noul
Beethoven! Poate noul Einstein. Prin acest lucru,
înc`lc`m f`g`duin]a noastr` fa]` de Dumnezeu. Facem
p`cate nenumarate, de-a lungul zilei. Ne folosim de
[tiin]` în scopuri malefice. Ne juc`m de-a Dumnezeu,
cump`ram mâncare modificat` genetic, fructe [i
legume, amestec`m ADN-ul unei mu[te cu un m`r 
pentru a proteja m`rul s` nu fie mâncat de insect`, dar
nu realiz`m ceea ce facem corpului nostru. Cre`m
porumb genetic [i sirop de porumb, pentru ca recolta 
s` fie îmbel[ugat`. Nu ne gândim la ceea ce facem 
corpului nostru. Tot ce mânc`m, de la pâine la pr`jituri,
tort, sup`, con]ine chimicale. Inspir`m aer poluat. Ne
hr`nim cu mâncare poluat`. Tr`im o via]` poluat`. 

Nu-i de mirare c` imunitatea noastr` aproape nu mai
exist`. Nu-i de mirare c` ne sim]im obosi]i, ne
îmboln`vim. Dumnezeu va pedepsi întreaga lume. Va fi
r`zboi. Dar unde? Israelul va fi atacat? Du[manii se vor
uni cu arabii, în str`duin]a lor de a distruge }ara Sfânt`? 

Desigur. Cea mai mare problem` este petrolul.
Arabii au tone întregi de petrol, în timp ce în Europa [i
America z`c`mintele sunt epuizate, sec`tuite. Petrolul
este cea mai mare bog`]ie. Dac` nu avem petrol, nu
putem produce c`ldur` pentru noi, nu putem face
ma[inile s` func]ioneze, nu putem determina civiliza]ia
s` mearg`. A[adar, vom ataca Israelul. Noi – americanii,
europenii, ru[ii. Chinezii au acum controlul asupra
Canalului Panama, la o mie de kilometri distant` de
America. Ei devin din ce în ce mai puternici [i, în
curând, vor reprezenta o amenin]are pentru întreaga
siguran]` a lumii. Coinciden]`? Sau Dumnezeu este pe
punctul de a supune America la încercare? Am fost
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5. 

GENEZA 

PP
RIMELE CC~R}I AALE BBIBLIEI DDESCRIU CCE
s-a petrecut dup` ce Dumnezeu a creat lumea. El
a creat lumea în [apte zile: mai întâi Soarele [i

Luna, apoi animalele din ap`, a desp`r]it apa de uscat, a
f`cut dobitoacele, b`rbatul [i femeia. Dar [apte zile biblice
pot fi [apte milioane de zile în timpul nostru, pentru c`
este cunoscut, ca fapt [tiin]ific, c`, în realitate, lumea a
fost creat` în [apte milioane sau [apte bilioane de ani.
A[adar, fiecare zi a timpului celest poate însemna un 
bilion de ani ai timpului terestru. Einstein a dovedit ca
timpul este relativ – c`, în realitate, nu exist` – este ceea
ce vedem noi, c` fiin]e umane. Eistein nu combate Biblia.

2500 de ani dup` crearea lumii, s-a n`scut Avraam [i
el avea o so]ie, Sara. Î[i iubea so]ia, numai c` ea nu putea
s`-i d`ruiasc` un copil. Asta era durerea lui Avraam. Î[i
dorea un mo[tenitor. Într-o zi, Dumnezeu a vorbit cu
Avraam [i i-a spus s`-[i ia oamenii, so]ia, vitele, [i s`

l`comie, f`r` omoruri – cu oameni avansa]i, puternici,
dar milo[i, iubitori, care au grij` unii de al]ii, care se
ajut` între ei». Acesta este mesajul pe care Dumnezeu
vrea s`-l auzim. Nu nimicirea. Nimicirea va veni, dar
dup` aceea va fi pace, veselie, [i o via]` mai bun`.
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lui. Când Isaac avea 13 ani, Avraam a avut un vis. În vis,
i s-a spus: «Trebuie s` mergi s`-l sacrifici pe Isaac pe
munte. Este un loc, acolo vei lua un cu]it, îl vei lega pe
Isaac de o piatr`, [i îl vei sacrifica pentru Mine».
Avraam era îngrozit. Cum putea el s`-[i omoare pro-
priul copil? Singura lui bucurie. Ce se va întampla? Nu
vor mai fi oameni pe p`mânt, a[a cum i se promisese.
Nu vor mai exista mo[tenitori, copii, nepo]i, str`nepo]i.
{i civiliza]ia pe care Dumnezeu i-o promisese? Dar s-a
supus lui Dumnezeu. L-a luat pe Isaac cu el în mun]i,
f`r` s`-i spun` ce avea s` fac`, l-a pus pe piatr` [i a ridi-
cat cu]itul. Atunci a auzit o voce: «Avraam! Uit`-te în
spatele tau. Dac` vei g`si o capra, o po]i sacrifica [i-l
po]i salva pe Isaac». {i iat`, s-a întors împrejur [i o
capr` se afla prins` în tufi[. A[adar, Avraam a luat
capra, a f`cut sacrificiul pentru Dumnezeu, [i l-a salvat
pe Isaac. 

Isaac avu fiice [i fii, iar ace[tia, la rândul lor, avur`
fii [i fiice. Israeli]ii – poporul evreu – s-a n`scut din
Isaac.
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mearg` spre ]inutul Canaan, [i s` se stabileasca acolo.
Avrram L-a ascultat pe Dumnezeu.

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care
Dumnezeu vrea s` le facem, este s` ne supunem
ordinelor Lui. Oricând ar veni, sub orice form`, noi 
trebuie s` ne supunem. Numai prin supunere dovedim
c` avem credin]` în Dumnezeu, Îl onor`m, putem fi
ajuta]i – [i Îi putem dovedi c` Îl iubim.

Sara avea 70 de ani [i nu avusese înc` un copil.
Într-o zi, Sara i-a spus lui Avraam s`-[i ia o a doua so]ie,
o femeie tân`r` [i una dintre servitoarele ei, pe nume
Agar, pentru a-i da un copil. Avraam a refuzat-o pe Sara,
pentru c` o iubea dar, într-un final, a acceptat, iar Agar
i-a d`ruit un copil pe nume Ismael. Isamel avea s`
devin` p`rintele musulmanilor. Îns` Avraam nu era
fericit. Î[i dorea un fiu de la Sara. Într-o zi, Avraam
st`tea în fa]a cortului s`u [i se gândea. Era un om
b`trân, ostenit, avea aur [i argint, mii de vite, dar o
inim` amar`. Nu avea un copil cu Sara. Î[i dorea un
copil cu Sara, din propria lui carne. Ce însemnau banii
[i toat` averea, dac` nu era fericit? {i cum era cufundat
în gânduri, a auzit o voce [i l-a v`zut pe Dumnezeu în
fa]a lui, în chip de om. {i Domnul i-a spus, «Sara va
avea un fiu [i îl vei numi Isaac. Voi r`spândi s`mân]a ta
ca nisipul p`mântului. A[a de mul]i vor fi. Iar Eu voi
veghea asupra acestui popor, c`ci el va fi poporul lui
Dumnezeu».(Geneza 12:2-3). 

Avraam nu putea s` cread` c` Sara va avea un copil
la 70 de ani, dar avea încredere în Dumnezeu, [i Îl
ascult`. Credin]a câ[tig`. Sara i-a daruit un fiu, pe Isaac. 

Dumnezeu vrea ca noi s` avem încredere în El. Prin
credint` putem învinge spiritele rele. Putem face multe
lucruri, ne putem îndeplini visele.

Avraam era fericit când s-a n`scut Isaac. Isaac a
crescut, era un copil minunat, de[tept, bucuria tat`lui
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spus: «S` nu râvne[ti dup` bunurile aproapelui t`u».
Sau ale partenerului t`u. Dar noi ne str`duim s` tr`im
la fel ca familia Jones – s`-i întrecem, prin a avea
dou` ma[ini dac` ei au una, trei televizoare, daca ei
au dou`. Din dorin]a de a fi mai buni decât vecinii
no[tri, îi uit`m pe s`raci, pe orfani, pe cei înfometa]i
[i pe cei f`r` cas` – din dorin]a de a avea mai mul]i
bani, ma[ini mai mari, mai multe propriet`]i, Îl uit`m
pe Dumnezeu. Dumnezeu vede tot. Vom fi judeca]i?
Privi]i în jurul vostru.: inunda]iile, cutremurele care
au loc din ce în ce mai des, uraganele care distrug mii
[i mii de case [i vie]i. Privi]i r`zboaiele, conduc`torii
care decid s` ucid` mii [i mii de oameni, precum cel
al Iugoslaviei, Milosevich, precum cel al Africii, 
precum mul]i, mul]i al]i. 

Sunt acestea coinciden]e, sau Dumnezeu încearc`
s` ne avertizeze? Încearc` Dumnezeu s` ne spun`
ceva? Îl ascult`m? Nu. Nimeni nu Îl ascult`. Nimeni
nu vrea s` vad`. Nimeni nu vrea s` [tie ce se întâmpl`
[i de ce se întâmpl`. Tensiunea din Orientul Mijlociu,
dintre Israel [i Palestina, continu` s` creasc`. De la
începutul Anului Nou, Rosh Hashanah, au fost 60 de
zile de violen]`, de v`rsare de sânge, de omoruri,
r`niri. Dar nimeni nu vrea sa în]eleag` c` aceasta nu
este o cale de a te comporta – c` oamenii trebuie s`
înve]e s` tr`iasc` în pace – c` trebuie s` fac` unele
compromisuri. Atât evreii, cât [i palestinienii trebuie
s` cedeze. Nimeni nu are dreptate. Nimeni nu a gre[it.
Cel mai important lucru este c` oamenii trebuie s`
înve]e s` coexiste unii cu ceilal]i, s` coopereze, s` fie
prieteni, nu s` se urasc`. Ura ne este dat` de spiritele
rele. Cineva care se respect` [i se iube[te pe sine, 
trebuie s`-i iubeasc` [i pe ceilal]i.

La începutul anului 2000, întreaga lume s`rb`torea
intrarea în noul mileniu. S-au putut vedea, la televizor,
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6. 

SFÂRSITUL // 
APOCALIPSA

DD
UMNEZEU - TTAT~L EESTE DDOAR
Dumnezeu, dar poate fi, de asemenea, [i
unul dur [i furios. El i-a dictat lui Moise, pe

Muntele Sinai, regulile dup` care trebuie s` ne 
conducem vie]ile, dar i-a spus [i pedepsele, în cazul
în care vom p`c`tui. A distrus Sodoma si Gomora 
pentru c` p`catul era pretutindeni. El vede p`catele
noastre [i ne r`spl`te[te conform lor. Dac` r`ne[ti pe
cineva, vei fi r`nit la rândul tau. Dac` ajuti cuiva, [i
El te va ajuta. Aceasta este legea universal` a lui
Dumnezeu. Dar noi tot nu în]elegem [i continu`m s`
ne r`nim unii pe al]ii, s` fur`m, s` omorâm, s`
[antaj`m, s` ]ip`m, s` url`m, în loc s` încerc`m s`
facem pace, s` tr`im cu ceilal]i... omene[te. Oamenii
prefer` s` lupte unuii contra altora. Dumnezeu a
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umane, fiin]e spirituale, pentru ca atunci când vom muri
[i vom merge, în sfâr[it, la judecat`, Dumnezeu s`
spun`: «Sunt mul]umit de tine, copilul meu. }i-ai tr`it
via]a cum mi-am dorit Eu, încât meri]i s` fii r`spl`tit cu
pace [i fericire etern`».
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minunate jocuri de artificii, la Paris, Londra, Moscova
sau Roma. Toat` lumea dansa, petrecea, bea [ampanie,
pentru a s`rb`tori noul mileniu. Dar nu [i în Ierusalim.
În Ierusalim era lini[te [i întuneric. Era ca [i cum
nimeni nu î[i dorea s` s`rb`toreasc`. Le era team`.
Evreii se temeau s` s`rb`toreasc`, pentru a nu-i jigni
pe musulmani, [i invers. A[adar, cel mai bun lucru era
ca fiecare s` stea în cas`. Iar Ierusalimul s` fie poso-
morât, trist. Singurul loc din lume unde nu era
s`rb`toare, nu erau artificii [i nimeni nu dansa pe
strad`. 

Coinciden]`? Sau un semn, în legatur` cu ce va s`
vin`? Un vis frumos, sau realitatea? Numai timpul va
decide. Mii de palestinieni s`rb`toreau în Betleem
venirea noului mileniu [i începutul statului palesti-
nian. Barak, prim-ministru al Israelului, a returnat
palestinienilor t`râmul din vest, cu scopul de a asigura
pacea Israelului. Este gata s` dea Mun]ii Golan înapoi
Siriei. El d` înapoi, dar nu gase[te în]elegere din
partea palestinienilor, iar asta va genera un nou
r`zboi. Î[i mai amintesc oamenii de avertismentele
profe]ilor [i înv`]`turile Bibliei, despre Armaghedon?
{i ziua revela]iei, când toate for]ele lumii vor ataca
Israelul? Când Israelul va fi invadat de arabi, pentru a
fi distrus, atunci Iisus, Mesia, se va întoarce pe
p`mânt, va salva lumea [i vor domni pacea [i armonia
timp de o mie de ani. Imagina]i-v` o lume f`r`
r`zboaie, p`cate, l`comie – este prea frumos pentru a
putea crede.

Dar numai Dumnezeu [tie. Noi nu [tim care este
planul S`u. Nu [tim ce se va întâmpla pe p`mânt. Cel
mai important pentru noi, este sa ducem o via]` în care
sa d`ruim celorlal]i, s`-i în]elegem, s`-i ajut`m, s`-i
c`l`uzim spre o existen]` mai bun` – s` nu uit`m de
s`raci, orfani [i înfometa]i. S` fim, într-adevar, fiin]e



sufer` mult. A fost nea[teptat atacul lui de cord. Acum
cinam [i tr`nc`neam, iar în secunda urm`toare s-a pr`bu[it.
Crezi c` va supravie]ui»? Cel mai mic fiu r`spunse: «Sper
s` supravie]uiasc`. Nu vreau s` moar`. A fost necru]`tor cu
mine. M-a b`tut, m-a pedepsit de fa]` cu al]i copii, dar il
iubesc oricum. Este tat`l meu. Nu pot uita ce mi-a f`cut, dar
trebuie s`-l iert, asta spune Dumnezeu. Iart`-i pe ceilal]i,
pentru ca p`catele tale s` fie iertate. Totu[i, nu pot uita. Nu
pot uita nop]ile în care îmi spunea: E[ti un ratat, nu e[ti bun
de nimic. Du-te [i alimenteaz` ma[inile într-o benzin`rie,
umple rafturile într-un magazin. F` bani!, iar eu eram
absolvent de facultate, licen]iat în arte. El nu a în]eles nicio-
dat` ce mi s-a întâmplat când aveam 25 de ani [i o ga[ca de
tineri m-a atacat aproape de liceu, mi-a luat ceasul [i banii.
Am fugit acas`, m-am încuiat în camer` [i nu am vrut s` ies
timp de trei luni. Mama a în]eles. Mi-a spus c` ceva nu este
în regula, dar eu am negat. Spuneam nu; am ap` în urechi,
acesta este motivul pentru care nu m` simt bine! Din cauza
asta, nu am exhilibru, am dureri de cap. Poate este ceva în
neregul` cu mine. Apoi am mers la medic, m-a examinat [i
mi-a spus c` nu este nimic în neregul` cu mine, cu excep]ia
faptului c` am atacuri de panic`. Mergi [i trateaz`-te! Nu
voiam. Cum puteam s` fac asta? Tata obi[nuia s`-mi spuna:
Numai oamenii slabi iau medicamente. Un b`rbat adevar`t
nu ia medicamente. Un b`rbat adev`rat lupt` împotriva
problemelor lui. Deci, am încercat s` lupt, dar tot aveam
teama de a nu fi înjunghiat, dac` mergeam pe strad`.
Teroarea de a fi urm`rit [i omorât m` determina s` stau în
cas` tot timpul. Nimeni nu m` în]elegea, mai ales tata.
Mama voia s` fiu consultat de un psihiatru, dar am refuzat.
O nu, mam`, voi lupta singur, spuneam. Nu po]i lupta 
singur! Ba da, pot, [i î]i voi dovedi c` voi putea! Îmi era din
ce în ce mai fric`, din ce în ce mai groaz`, [i a venit timpul
s` merg la facultatea de drept. Facultatea de drept a fost un
co[mar. Aveam senza]ia c` toat` lumea m` privea, râdea de
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7. 

SAM –– 
APROAPE 

DE MMOARTE

SS
AM SSUFEREA DDE OO DDURERE CCOPLE{ITOARE
în piept, fiind ]intuit la pat, legat de aparate cu o
mul]ime de fire. Era ca [i cum o ciread` de elefan]i

l-ar fi zdrobit. Abia mai putea respira. Îi era fric` s` se mi[te.
Auzi voci în dep`rtare, apoi vazu, în apropierea lui, o
femeie într-un halat alb [i cu bonet`, care se aplec` dea-
supra lui [i puse un lichid într-un tub legat de bra]ul s`u.
V`zu doi b`rba]i tineri care vorbeau între ei [i îl priveau
îngrijora]i. Pentru o clip`, nu realiz` cine sunt, apoi îi
recunoscu pe cei doi fii ai s`i, Robert [i Edmond. Amândoi
erau speria]i. Se uitau la el cu ochi mari [i vorbeau în
[oapt`. Robert, cel mare, spuse: «S`racul tata, cred c`



pentru a fi capabil s` aib` un trai decent. Îmi amintesc c`
eram un tat` bun, îi duceam pe ambii baie]i în vacan]`,
în Europa, cheltuiam bani pe haine [i juc`rii. Cum poate
s` spun` Robert c` eram un tat` r`u? Nu-mi amintesc s`
fi fost un tat` r`u! Nu-mi amintesc s`-i fi neglijat vreo-
dat`! Întotdeauna am fost al`turi de ei [i am încercat s`
fiu cel mai bun».

«Esti sigur? spuse vocea din mintea lui Sam. Esti
sigur ca ai vrut s`-l aju]i, nu s`-l domini? S`-l ]ii pe
micu]ul b`iat sub papuc? S`-l determini s` fie
ascult`tor? De asemenea, felul în care te-ai comportat
cu so]ia ta când s-a îmbolnavit [i aproape a vrut s` se
sinucid`, dup` divor]? Slav` Domnului c` [i-a revenit [i
acum este fericit` al`turi de un nou prieten». 

«Nu am f`cut decât s` fiu cinstit», a spus Sam.
«Chiar crezi c` a fost cinstit s` iei to]i banii [i s` o

la[i f`r` nimic? Nu. Tot ce ai f`cut, a fost s` profi]i de
ea! S` te por]i urât cu ea timp de foarte, foarte mul]i ani.
S` o ba]i! S`-i spui c` nu este bun` de nimic! S`-i spui
c` este o vac` gras`! Iar între timp, mai aveai [i aven-
turi. Cu acele femei, care umblau numai dup` banii tai.
Chiar crezi c` ai fost un so] bun? Felul în care ai abuzat
de ea? Ai ]ipat, ai b`tut-o? Î]i aminte[ti când aproape ai
sugrumat-o? Când ai avut prima ta aventur`? Cum au
venit baie]ii t`i în dormitor [i au salvat-o? Cum ai
f`cut-o de râs în fa]a tuturor prietenilor ei? Chiar crezi
c` ai fost un so] bun? Mai gânde[te-te, Sam! În câteva
minute, vei fi în fa]a lui Dumnezeu! Dumnezeu [tie tot
ce ai f`cut [i ce nu ai f`cut. Exist` o carte, iar în ea este
scris fiecare moment din via]a ta; o dat` ce vei ajunge
acolo, vei vedea, ca într-un film, fiecare clip`, începând
cu copil`ria ta, cu felul în care te-ai comportat cu
p`rin]ii t`i, cu fratele t`u, cum te-ai comportat cu
oamenii, cu copiii t`i, cu so]ia ta, cu cele mai importante
persoane din via]a ta. Ai fi putut fi fericit, dar nu ai vrut.
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mine, chicotea. Nu puteam înv`]a, nu m` puteam concen-
tra, nu puteam lua note bune. Aveam numai note de 5 [i 7.
Eu, care fusesem un student eminent, pân` la acel eveni-
ment? A[a c`, a trebuit s` m` retrag de la facultatea de
drept. Cât de îngrozit eram s` vin acas`. Un e[ec. Chiar [i
eu m` consideram un ratat. Am fost incapabil s` termin
facultatea. Ce voi face cu via]a mea? Au urmat ni[te ani
îngrozitori. Zece ani în care a trebuit s` ma lupt cu for]ele
rele, care îmi [opteau: Nu e[ti bun de nimic. E[ti un ratat.
E[ti un nimic. Nu vei valora nimic niciodat`! E[ti un
ratat… E[ti un ratat…Acestea sunt cuvintele exacte cu care
m` chinuia tata, în fiecare zi, la fiecare prânz sau cin`. Dar
eu îl iert, pentru c` Iisus spune s`-l iert. Dumnezeu spune c`
mama [i tat`l trebuiec respecta]i. Poate nu [tia ce face!
Poate nu întelegea! Crede-m`, nu mi-a fost u[or s` iert, nu
voi uita niciodat`. Nu voi uita chinurile. Nu voi uita ati-
tudinea lui r`ut`cioas`. Dar trebuie s`-l iert», a spus Robert. 

«Asta este o parte a vie]ii. Dac` nu-l iert, pe mine
cine m` va ierta? Tat`, te iert», a mai spus Robert,
apropiându-se de tat`l s`u. «Po]i muri în lini[te! În
curând vei fi în Rai, al`turi de Iisus [i de
Dumnezeu-Tat`l».

«Despre ce vorbesc?», se întreba Sam. «Cu sigu-
ran]`, nu despre mine! Nu-mi amintesc s`-l fi b`tut când
era copil! Asta-i imagina]ia lui bolnav`. Nu-mi amintesc
s` m` fi purtat urât cu el! Nu-mi amintesc s`-l fi înjosit!
Asta-i numai imagina]ia lui bolnav`. Nu am f`cut decât
s` încerc s`-l determin s` munceasc` [i s` se între]in`
singur. Are 35 de ani. Nu vreau s`-l între]in toat` via]a –
un baiat de 35 de ani, care tr`ie[te din banii mei, în casa
mea? Ce ru[ine. Nu a vrut s` asculte niciodat`. Nu a vrut
s` munceasc`. Este lene[! Este un om de nimic! Nu este
bun de nimic, asta e. Nu a vrut s` asculte niciodat` de sfa-
turile mele. Întotdeauna am încercat s`-l fac s` în]eleag`
c` ar trebui s` devin` medic, stomatolog sau avocat –
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da jum`tate din bani în cas`, a[a cum face orice so] sau
b`rbat. Nu vei mai tr`i pe spatele meu». Tu ce i-ai
r`spuns? «C`snicia noastr` a luat sfâr[it pentru c` tu
nu-mi mai dai to]i banii t`i!» Pentru ce s`-]i dea to]i
banii? Muncea la fel de mult ca [i tine. Ca un sclav,
pân` la epuizare. Pleca diminea]a la [apte [i venea acas`
la dou`zeci. Mai voiai, pe deasupra, s` [i g`teasc`, s`
fac` cur`]enie, s` fie gospodin`, s` aib` grij` de copii,
s` fie stomatolog [i s`-[i câ[tige existen]a. Crezi c` a[a
ceva este posibil? Poate în mintea ta bolnav` dar, în
realitate, este imposibil. Î]i aminte[ti de câte ori ai
lovit-o cu pumnii, pân` când bra]ele ei s-au învine]it?
Nu [i-a tr`it niciodat` via]a. A ramas cu tine de dragul
copiilor, pentru a-i putea cre[te [i trimite la [coli [i
facul-t`]i de elit`. Nu a avut niciodat` un prieten stabil
sau o rela]ie de dragoste stabil`. Nu-i de mirare c` 
trebuia s` ia, întotdeauna, calmante [i antidepresive!

«Despre ce vorbe[ti?», se mira Sam. «So]ia mea?
Olivia? Era o n`tâng`! Nu a f`cut niciodat` cur`]enie, nu a
g`tit. M-a obligat s` angajez o menajer`, în loc s` se mi[te
ea. M-a pus s` achit jum`tate din cheltuielile casei, în loc
s`-mi dea to]i banii ei, pentru a putea pl`ti facturile. Întot-
deauna m-a f`cut s` m` simt ca un ho], ca [i cum i-a[ fi luat
to]i banii ei. Acei bani îmi apar]ineau mie, [i ea a avut
tupeul s`-mi cear` jum`tate din ei»! 

«Esti convins c` nu ai profitat de ea»? spuse micu]a
voce. «Ai uitat de Gloria, Mimi, Maria [i multe altele,
toate ]i-au luat banii, [i-au b`tut joc de tine [i au vrut s`
fie so]iile tale, ca s` poat` s` se bucure de banii t`i! Iar
tu ce-ai f`cut? Nici m`car nu ai avut curajul s` ceri
divor]ul. Nu ai avut curajul s` p`r`se[ti casele! Î]i
aminte[ti concediile pe care le-ai petrecut cu aceste
femei de proaste moravuri? Bijuteriile [i rochiile pe
care le-ai cump`rat pentru ele? So]iei tale i-ai d`ruit
vreodat` o bijuterie, flori sau ai petrecut vreun concediu
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Nu po]i fi fericit pentru c` tat`l t`u te-a b`tut de fiecare
dat` când nu ai ascultat, cu cureaua. Ai crescut cu sen-
timentul c` tat`l t`u nu te iubea; dac` el nu te iubea,
cum ar putea s` te iubeasc` Dumnezeu? Te-ai îndep`rtat
de El. Dumnezeu te iube[te, Sam! Dumnezeu iube[te
to]i copiii p`mântului, pe care i-a creat dup` chipul S`u.
Dar trebuie s` dai [i tu ceva. Iar tu nu ai vrut s` dai
nimic. Dup` divor], ce ai f`cut? Ai uitat c` femeia aceea
mai exist`. O fost` so]ie care a tr`it al`turi de tine timp
de patruzeci de ani, te-a sprijinit financiar, ]i-a d`ruit
copii, te-a îngrijit. Ai uitat-o complet, pentru c`, în
momentul de fa]`, tr`ie[ti cu altcineva, care este cu
doisprezece ani mai tân`r` decât tine. {i mai crezi c`
asta înseamn` fericirea! Ei bine, Sam, te în[eli amarnic!
Actuala ta so]ie te-a încurajat s` faci o facultate? Nu, ea
te determin` s` cheltuie[ti banii pe care i-ai câ[tigat
muncind din greu [i de care i-ai privat pe prima ta so]ie
[i pe copiii t`i! Î]i aminte[ti când ai ajuns acas` numai
cu ni[te carne stricat` [i ni[te fructe putrezite? Nu ai
vrut s` cumperi hârtie igienic` timp de o lun`, spunân-
du-le s` foloseasc` ce au, pân` când so]ia te-a întrebat:
«Se presupune c` ar trebui s`-mi folosesc degetele»?
Apoi te-ai enervat foarte tare, ai început s` ]ipi, s` 
strigi, s` arunci cu lucruri în ea [i ai dat cu pumnii în ea?
Chiar crezi c` ai fost un so] bun? Sau un tat` bun? Î]i
aminte[ti c` so]ia ta a cumparat casa? Nu ai cump`rat-o
tu! {i mai voiai [i jum`tate din valoarea casei, când a
fost vândut`. Î]i aminte[ti când ai venit în America, 
simplu imigrant, iar so]ia ta te-a sprijinit în facultate?
Trebuia s` devin` medic stomatolog. Î]i d`dea tot ce
câ[tiga, pân` la ultimul ban, timp de mul]i, mul]i ani,
pân` când ai putut avea propriul tau cabinet [i ai fost în
stare s` începi propria afacere. Nici atunci când câ[tigai
bani, nu d`deai nimic în cas`. Într-o zi, ea a spus:
«Destul. Ai profitat destul de mine. De acum încolo, vei
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cu ea? I-ai ar`tat vreodat` c` o iube[ti sau i-ai acordat
vreun sprijin? Unde ai fost când l-a n`scut pe Robert,
când ]ipa de durere [i ar fi trebuit s` fii al`turi de ea, s-o
sprijini [i s-o consolezi? Vizitai ora[ul Chicago cu tat`l
ei, mergeai în restaurante, te sim]eai bine, nu te-ai gândit
nici m`car o secund` la suferin]a ei datorat` na[terii fiului
t`u. Tu erai prea ocupat s` te sim]i bine. {i felul în care
ai tratat-o în fa]a prietenilor ei. Ai criticat-o pentru c` nu
era o buc`t`reas` bun`, sau c` nu f`cea cur`]enie în
cas`. Ai fost necru]`tor! Insensibil! F`r` inima. Te-ai
gândit numai la tine. Crezi c` Dumnezeu va fi mul]umit
acum, când vei veni în fa]a Lui? Spune-mi, Sam, când
ai dat bani s`racilor, bolnavilor, orfanilor? Da, d`deai
50 de dolari celor de la Lubarich, atunci când veneu în
biroul t`u [i te implorau. Ai d`ruit vreodat` ceva din
inim`? Niciodat`! Pentru c` nu ai inim`, Sam. Inima ta
s-a transformat în piatr` pentru c` tat`l t`u te-a b`tut
când erai copil [i veneai murdar dup` ce jucase[i fotbal
cu ceilal]i copii, pentru c` fratele t`u plângea – pentru
c`, de fapt, era invidios. Era invidios pe tine. Mama ta
te iubea prea mult, iar el era gelos pe fiecare clip` pe
care mama ta o petrecea cu tine. Atunci ]i s-a transfor-
mat inima în piatr`. Atunci ai aflat c` dragostea este
dureroas`, c` nu este de folos s` iube[ti pe cineva. 
Ai f`cut astfel cu copiii [i so]ia ta. Cu toat` lumea din
jurul t`u.»

«Ce? Care so]ie?» gândi Sam. «Nu m-a iubit nicio-
dat`. Nu mi-a g`tit, nu a f`cut cur`]enie în cas`, nu mi-a
c`lcat c`m`[ile. {i a refuzat s` se culce cu mine. A avut
chiar [i curajul de a-[i cauta prieten în Puerto Rico». 

«Dar tu, i-ai ar`tat c` o iube[ti»? întreb` micu]a
voce. «Ai s`rutat-o, ai îmbr`]i[at-o, i-ai adus flori sau
bijuterii, cu ocazia zilei de na[tere? Nu, tu îi dadeai o
sut` de dolari. Ce însemnau o sut` de dolari pentru tine?
Nimic. I-ai ar`tat vreodat` c` o iube[ti?

OLGA AARNOLD RRING56

«Nu am iubit-o niciodat`!» gândi Sam. «Îmi era mil`
de ea. M-am c`s`torit cu ea, deoarece mama ei spunea c`
so]ul ei avea gr`mezi de bani în cont, la Paris. Sincer, nu
am iubit-o deloc! Era neîndemânatec`, urât`, purta
ochelari cu lentile groase, nu avusese prieteni, era timida.
Îmi inspira mil`!»

«E[ti sigur c` acela era singurul motiv? Sau pentru
c` mama ei a spus c` avea o gr`mad` de bani, iar când
vei absolvi [i vei merge în Paris, tat`l ei î]i va face cel
mai frumos cabinet medical? Iar când ai ajuns la Paris,
ai aflat c` tat`l ei era falit».

«Da, am fost p`c`lit c` tat`l ei era bogat! Altfel nu
m-a[ fi c`s`torit în via]a mea cu ea! Nu era nimic
atr`g`tor la ea. Tot ce a reu[it s` fac` din via]a ei a fost
s` devin` un stomatolog prost, care a trebuit s` lucreze
pentru stat [i s` câ[tige foarte pu]ini bani. De ce nu [i-a
deschis propriul cabinet, ca s` câ[tige gr`mezi de bani?
Toat` via]a mi-am dorit s` fiu bogat [i s` am fii de 
succes – cine îmi va lua locul în cabinetul medical?». 

«Aceste lucruri ]i le-ai dorit din mândrie [i orgoliu.
Erai st`pân pe vie]ile fiilor t`i! Le-ai distrus inimile!
Erai necru]`tor, insensibil, nu le ar`tai c` îi iube[ti, mai
ales lui Robert. {i mai crezi c` e[ti un tat` bun? Ai
înc`lcat Cele Zece Porunci. S` nu comi]i adulter. Tu ai
f`cut adulter timp de dou`zeci de ani. S` nu furi. Ai
furat de la so]ia ta [i i-ai luat to]i banii. S`-]i respec]i
mama [i tat`l. Mama ta era pe moarte, la mii de kilo-
metri distan]` – de câte ori ai fost s-o vizitezi? S-o con-
solezi?

«Ea era în Israel, nu puteam s` merg atât de departe,
nu-mi puteam cheltui banii».

«Ei bine, banii sunt problema ta cea mai mare. Pentru
tine, toat` via]a se rezum` la bani, putere, oamenii s`
munceasc` pentru tine, tu s` fii regele lor, iar ei sclavii.
Un so] iubitor nu se comport` astfel cu so]ia lui.
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Ai e[uat în via]`, Sam. Ai gre[it în tot ce ai f`cut. Nu
]i-ai iubit so]ia, fiul cel mai mare, care e carne din
carnea ta, fiul cel mai mic care era preferatul t`u. Ai tr`it
o via]` f`r` sens».

Sam se trezi dintr-o dat` înconjurat de o lumin`
str`lucitoare, iar corpul s`u nu mai sim]i durere. Plutea
pe un nor de puf, moale [i catifelat, iar apoi a fost
absorbit de un tunel gigantic. A început s` se învârt` din
ce în ce mai repede, pierzând controlul. A fost o expe-
rien]` îngrozitoare. A v`zut deodat` o lumina str`luci-
toare la cap`tul tunelului. Tunelul se sfâr[ise, iar acum
era pe o alee verde, cu flori minunate ce pluteau pe un
nor. Îl încojurau mama sa, care murise cu zece ani în
urm`, tat`l s`u, care murise cu cincisprezece ani în
urm`, bunicii s`i [i to]i prietenii lor disp`ru]i dintre cei
vii. Cerul era senin – lumina era atât de puternic`, încât
ochii îl dureau [i a trebuit s`-i închid`. Un râu traversa
aleea, iar o barc` îl a[tepta la mal. Deodat`, o v`zu pe
mama lui, care îi f`cea semn, îl chema. To]i – mama,
tat`l, bunicul [i bunica, pa`eau mai tineri [i mai ferici]i
decât îi v`zuse vreodat`. În sfâr[it, în]elese, era mort.
Aceasta era lumea spiritelor. Via]a de Apoi. Valea
Mor]ilor, dup` cum spunea Biblia. Era preg`tit s`-i
urmeze, urc` în barc`, dar aceasta nu se mi[ca. O for]`
nev`zut` o ]inea în loc. 

Privi deasupra [i v`zu, în fa]a sa, un b`rbat brunet,
cu ochi alba[tri, p`trunz`tori. Avea barb`, iar în jurul
capului, o aureol` de lumin`.

«Mergi înapoi, Sam, nu ]i-a venit ceasul.
Dumnezeu-Tat`l ]i-a mai dat o san[a. Mergi înapoi pe
p`mânt [i încearc` s` corectezi gre[elile f`cute.
Încearc` s`-l iube[ti pe fiul tau, Robert, s`-i oferi ceea
ce pân` acum nu i-ai dat: dragoste, în]elegere, compa-
siune, sprijin. Încearc` s` ajungi la o în]elegere cu fosta
ta so]ie. Te-ai purtat cu ea mizerabil. Este vremea s`
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recuperezi, s` pl`te[ti pentru ceea ce i-ai f`cut. Iar dac`
nu faci asta, Dumnezeu te va pedepsi. Vei fi pedepsit
într-un mod atât de aspru, încât tot ce înseamn` pentru
tine acum via]a î]i va fi luat: ochii, inima, creierul. F`
pace cu fiii t`i, cu lumea! Ajut` s`racii, înfometa]ii,
orfanii. Ei au nevoie de ajutor, iar tu ai o mul]ime de
bani. Dac` nu înve]i asta acum, vei veni iar [i iar, pân`
vei înv`]a s` te por]i omene[te – s` iube[ti, s` d`ruie[ti
dragoste. S` în]elegi ce înseamn` dragostea. Trebuie s`
înve]i cea mai important` lec]ie, s` iube[ti - nu s` ataci,
s` te por]i urât, s` dai ordine celorlal]i. Toat` via]a ta ai
fost un om care a dat ordine. Ai încercat s` controlezi
existen]a celor din jurul t`u. Pe b`ie]ii t`i, încercând s`-i
cumperi cu bani, juc`rii. Nu ai d`ruit nimic nim`nui din
inim`. Nu ai dat niciodat` de poman` s`racilor,
orfanilor. Pentru ce ai tr`it, Sam? Pentru a aduna bani?
Pentru a-i pune deoparte? Banii sunt f`cu]i pentru a-i
ajuta pe ceilal]i, nu pentru a-i strânge! Trebuie s`
în]elegi asta [i s`-]i schimbi concep]iile. Înceteaz` s`
mai fii egoist, lacom, s` mai în[eli [i s` min]i. Numai
atunci vei putea veni în Rai, vei putea fi un suflet fericit
[i te vei putea al`tura mamei, tat`lui, bunicului, bunicii,
oameni care au încercat s`-]i fac` pe plac – [i s` stai cu
familia ta pe vecie. Mergi înapoi, Sam, [i înva]` lec]iile
pe care trebuie s` le înve]i: iertare, în]elegere, dragostea
fa]` de tine însu]i [i fa]` de ceilal]i. Asta e modul în care
ar trebui s` tr`ie[ti».

În timp ce b`rbatul vorbea, lumina din jurul 
capului s`u se r`spândi [i deveni din ce în ce mai
str`lucitoare, ca [i cum ar fi luat foc. Sam Îl recunoscu,
în sfâr[it. Era Iisus, exact a[a cum îl pictaser` mul]i
arti]ti – Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, în
Cina cea de Taina – era Iisus, cu ochii negri de furie,
dar totu[i plini de compasiune. Sam î[i plec` ochii de
uimire [i team`. 



de d`ruit sau poate vrei s`-]i începi propria afacere –
propria ta ferm`. Ai fost destul sclavul altora. Vom
merge la sinagog` [i îi vom mul]umi Domnului [i Fiului
S`u, pentru c` nu m-au l`sat s` mor».

«S`racul tata vorbe[te în dodii, spuser` cei doi
b`ie]i, uitându-se unul la cel`lalt. Toate aceste calmante
care i-au fost administrate pare ca i-au afectat creierul.
Acesta nu este tat`l nostru. Pare confuz».

«Nu, nu sunt confuz», [opti Sam. «Sunt cât se
paote de clar, poate pentru prima oar` în via]a mea.
Am fost mort, dar Dumnezeu mi-a spus care este
misiunea mea aici, pe P`mânt. Mi-a zis c` via]a mea
nu s-a sfâr[it înc` pentru c` trebuie s` înv`] lec]ii.
Trebuie s` înv`t s` d`ruiesc, s` iubesc, s` iert pentru
a-mi corecta gre[elile. În ziua în care voi ie[i din 
spital, o voi suna pe mama voastr` [i îi voi cere iertare
pentru to]i acei ani de cruzime. M` voi al`tura celor
din sinagog`. Pe cuvântul meu! Sau poate unei bise-
rici. Îmi voi tr`i via]a a[a cum mi a spus Isus s` o
tr`iesc. Nu [tiu dac` voi putea într-adev`r s` devin un
Ren`scut. Nu am fost evreu. Am fost ateu! Dar dac`
voi putea s` m` leg din nou de Dumnezeu, îmi voi fi
tr`it via]a cum se cuvine. Mi-a mai dat câ]iva ani –
câ]iva ani pentru a-mi corecta toate gre[elile pe care
le-am f`cut. Câ]iva ani pentru a tr`i ca un b`rbat [i a-
mi tr`i via]a cu dragoste, în]elegere [i compasiune».

Sam î[i închise agenda. Avea 70 de ani, acum. Era
o zi de toamn`. Privi afar`, cerul era gri, copacii erau
aurii [i ruginii, ca un covor frumos ce arde în lumin`.
Frunzele zburau dansând ca ni[te mici balerine, în
vânt. Din camera sa, îi auzi pe nepo]i râzând. Robert
avea dou` fete de opt [i cinci ani, iar Edmond avea doi
b`ie]i, de zece [i [apte ani. Era s`rb`toarea de Ziua
Recuno[tin]ei, iar familia se reunise în re[edin]a din
East Hampton. Robert devenise un om de afaceri de
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«Mai este înc` timp s`-]i isp`[esti p`catele», a spus
Iisus. «Dumnezeu, Tat`l Meu, M-a trimis c`tre tine 
pentru a-]i spune c` trebuie s`-]i tr`ie[ti via]a din nou.
Î]i va da înc` câ]iva ani. Câ]iva ani pentru a tr`i a[a cum
ar trebui. Iar dac` vei gre[i [i vei fi judecat din nou, nu
vei veni în Rai. Va trebui s` ceri iertarea p`c`telor, s`-]i
iube[ti fiii, s` te împaci cu fosta so]ie, s` tr`ie[ti ajutând
s`racii, înfometa]ii. Folose[te banii în scopul bun, Sam,
prin a-i ajuta pe ceilal]i, nu pentru a-i depozita într-un
cont sau sub saltea. A venit vremea s` te schimbi, iar
acum este timpul s` te întorci».

«Dar nu vreau s` m` întorc», r`spunse Sam. «Nu
vreau s` mai simt durerea din piept. Nu mai vreau
durere. Aici nu simt durere, sunt lini[tit [i este pentru
eternitate».

«Într-o bun` zi, Sam, te vei întoarce în aceast` vale,
dar numai dup` ce vei fi înv`]at lec]iile necesare. Acum,
sufletul t`u trebuie s` înve]e s` iubeasc`, s` d`ruie[ti
celorlal]i, s` ier]i [i s` fii iertat».

Sam sim]i cum plute[te din nou, învârtindu-se f`r`
control. Valea disp`ru, iar el era din nou pe patul de 
spital. Durerea era mai slab`, dar tot ap`s`toare. El nu era
fericit s` fie înapoi. P`r`sise o vale a[a de frumoas`, atât
de lini[tit` – era a[a pace... Nu mai existau probleme,
grija banilor, discu]ii contradictorii cu oamenii din jur,
durere. Asta din cauz` c` era atât de frumos acolo, a[a de
lini[te, în acea vale cu iarba de un verde smarald [i cu
flori albe. Atâta lini[te, atât de ...

«V` iubesc, Robert [i Ned», [opte[te Sam. «Am fost
prea sever cu voi. Prea aspru. Ierta]i-m`! V-am
dezam`git, nu v-am în]eles sau sprijinit. Ierta]i-m`!
Considera]i-m` un om nou. Imediat ce ies din acest 
spital infect, îi vom face o afacere lui Robert, iar ]ie,
Ned, î]i trebuiesc mai mul]i bani pentru cas`. Ai nevoie
de mobil`. Eu î]i voi da banii pentru mobil`. Am destul
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succes, câ[tigând o mul]ime de bani pe internet, f`cea
acte caritabile, sponsoriza un orfeliant din Europa de
est cu bani pentru haine, mâncare, juc`rii. Întotdeauna
[i-a amintit ce a spus Iisus, iar Sam î[i amintea, de
asemenea. {i Sam ajuta s`racii, înfometa]ii, devenise
filantrop. {i-a amintit întotdeauna ce i-a cerut
Dumnezeu: ajut` s`racii, vecinii, îmbrac`-i pe cei care
nu au haine, d`-le celor care nu sunt capabili s`-[i
câ[tige propria existen]`, cheam`-i pe cei înfometa]i
la masa ta. Î[i tr`ise ultimii ani a[a cum Dumnezeu i-a
cerut, [tia c` acum, când va fi pregatit s` se întoarc`,
Dumnezeu nu-l va da deoparte. Dup` scurta expe-
rien]` a mor]ii, devenise un alt om. Î[i amintea ce-i
spusese Dumnezeu, se ruga în fiecare zi pentru îndru-
mare, construise un ad`post pentru mamele
nec`s`torite. Mergea la sinagog` în fiecare duminic`,
se ruga Domnului [i î[i g`sise lini[tea sufleteasc`. Nu
refuza nici o persoan` care avea nevoie de ajutorul lui.
U[a era deschis` pentru s`raci, înfometa]i, orfani. Era
generos cu banii s`i, sau spunea câte o vorb` bun` sau
le pl`tea câte o mas` pentru ca s`rmanii alcoolici care
nu mai [tiau de ei s` aib` ce mânca. Acum tr`ia con-
form cerin]elor Domnului. Era un om schimbat. Era
împ`cat cu sine însu[i. 

Privi afar`; marea era ca o foaie argintie, calm` [i
lin`. Cerul se oglindea în mare, o raz` de soare str`b`tea
valurile, unind orizontul cu malurile. Durerea
ustur`toare dur` o secund` [i apoi zâmbi. Era vechea lui
inim`, care î[i f`cea iar de cap. Dar era mai mult de atât.
{tia c` sufer` de cancer, în ultimul stadiu; boala se
r`spândise de la pl`mâni la ficat [i oase, iar durerea ar fi
fost insuportabil` uneori, dac` doctorul nu l-ar fi ajutat,
administrându-i calmante, a[a c`, de cele mai multe ori,
nu a fost atât de grav. A[adar, era preg`tit s` se întoarc`
la Dumnezeu – s` revad` frumoasa vale cu iarba 
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verde-samarald [i flori albe; s` traverseze râul [i s` fie
al`turi de cei dragi, mama, bunica, bunicul, chiar [i de
tat`l lui, pe care îl iertase cu mult, mult timp în urm`.
Era preg`tit s` ajung` în Rai. În curând, trebuia s` le
spuna lui Ned [i Robert c` mai avea doar câteva luni de
tr`it. Dar nu înc`. Era con[tient de faptul c` era dureros
s`-i lase în urm` pe b`ie]ii [i nepo]ii lui, îns` era
împ`cat. Tr`ise o via]` spiritual` în ultimii dou`zeci de
ani. Via]a lui s-a schimbat, dup` ce l-a întâlnit pe Iisus,
când era mort. Nu a mai strâns bani, i-a ajutat pe ceilal]i;
nu [i-a mai re]inut sentimentele, le-a d`ruit celorlal]i.
I-a iertat pe ceilal]i, pentru ca p`catele lui s` fie iertate.
Dumnezeu-Tat`l îl iertase [i îl trimisese din nou pe
p`mânt, în consecin]`, el nu putea s` fac` altceva. 

Î[i închise jurnalul suspinând. Mirosul de pâine
coapt`, mere [i dovleac, venea din buc`tarie [i umplea
camera. Buc`tareasa se întrecuse pe sine. Un sunet de
clopot îndep`rtat se auzi în cas`. Soseau ceilal]i invita]i.
Trebuia s` se preg`teasc`. Era timpul s` li se al`ture
pentru a s`rb`tori Ziua Recuno[tin]ei.



întâmplat numai în America, ci în toat` lumea. Toate
acestea sunt semne de la Dumnezeu. To]i le ignor`m,
dar ele sunt semne prevestitoare. Lumea este în pericol.
Atunci când furiosul pre[edinte al Serbiei omora mii de
musulmani în Kosovo [i îi îngroapa în gropi comune, iar
apoi mulsulmanii se întorceau împotriva sârbilor [i îi
omoarau, la rândul lor, înseamn` c` lumea se afl` în
pericol. Saddam Hussein, un alt om nes`buit, arunc` în
aer mii de sonde de petrol, stârne[te lumea împotriva,
iar aceasta trebuie s` reac]ioneze, oamenii sunt uci[i [i
sufer` foamete în Iraq, lumea este în pericol! A bom-
bardat Israelul cu rachete în timpul r`zboiului din Golf,
din anul 1990, [i numai Statele Unite [i alia]ii lor
europeni au venit în ajutorul lui. Acest fapt a costat
vie]i, mii de vie]i irakiene [i câteva israelite, propriet`]i
distruse, evreii fiind obliga]i, ca s` supravie]uiasc`, s`
poarte ma[ti de gaz, atât copiii, cât [i adul]ii. Bancherii
se temeau pentru vie]ile lor. Lumea era în pericol. În
anul 1990, dup` o lun` de razboi, Saddam Hussein este
înfrânt: pentru c` nu este bine preg`tit, pentru c` armata
este speriat`, pentru c` nu are în dotare armele Statelor
Unite [i ale Europei. Dar asta se întâmpla în anul 1990.
Acum are în posesie bombele atomice, rachete; este 
puternic. Dac` vrea s` atace Israelul, posed` arme
biologice. De]ine un virus înfior`tor. Dac` este r`spân-
dit` o fiol` de antrax într-un metrou, numai unul, în
New York, poate ucide sute de mii de oameni în dou`
zile, oameni care nu vor b`nui nimic. Dar nu va fi vorba
de un singur metrou, ci de fiecare metrou. Terori[tii sunt
preg`ti]i s` dea lovitura. Întreaga lume este în pericol!
Dumnezeu ne d` un semn de avertizare – o avertizare
înaintea distrugerii. O insect` misterioas`, specie ce se
întâlne[te pe Nil, apare din senin în America, în august
1999, [i ucide sute de prunci [i vârstnici. De unde a
venit? Acum este r`spândit` [i în Europa de est, iar sute
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8. 

SEMNELE 
PREVESTITOARE

DD
E CCE SSE ÎÎNDEP~RTEAZ~ OOAMENII DDIN
ce în ce mai mult de Dumnezeu? Dar sunt [i
unii care se întorc la Dumnezeu [i la Iisus. S`

fie, oare, pentru c` b`nuiesc c` e prea târziu? Noi tr`im
o via]` expus` la pericol – timpuri biblice. Cutremure în
Turcia, Grecia, Taiwan, Columbia – alunec`ri de teren
[i moartea a mii de oameni. Inunda]ii, uragane ce 
distrug Puerto Rico, insulele Caraibe, Mexic, Acapulco.
Mii [i mii de oameni care sunt uci[i în întreaga lume. 

R`zboi pretutindeni. Israelul este în pericol! Mii de
case sunt distruse în Carolina de Nord, Georgia, Florida.
Milioane de dolari sunt cheltui]i pentru a reconstrui.
Incendii mari s-au r`spândit de-a lungul a sute de mii de
hectare de p`mânt în Florida, California, arzând case;
râuri furioase au dep`[it malurile. Acest lucru nu s-a
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nim`nui, nimeni nu ascult`, sau poate, doar câ]iva.
Num`rul oamenilor de pe p`mânt cre[te din ce în ce mai
mult [i sunt fie boga]i, precum cei din America, fie
s`raci sau muritori de foame, precum cei din Africa,
Corea, Indonezia. Sufer` de foame chiar [i cei din
Uganda. Dar celorlal]i le pas`? Ajut`, când sute de mii
de copii mor pretutindeni, în America de Sud, Asia,
Africa [i Europa de Est, din cauza lipsei de mâncare sau
a condi]iilor sanitare? Organiza]iile cre[tine Save the
Children [i Christian Children Fund strâng bani pentru
a-i ajuta pe ace[ti copii, dar asta nu este de ajuns. Este
prea pu]in. Oamenii î[i aduc aminte de Dumnezeu când
sunt în pericol, când sufer`, nici o secund` mai
devreme! Când incendiul din Florida ardea mii de
hectare de p`mânt, americanii s-au strâns în biserici,
rugându-se la Dumnezeu s` opreasc` nimicirea. Nu
înainte! Când au început alunec`rile de teren s` distrug`
propriet`]i din California, din cauza unui uragan dinspre
Oceanul Pacific, care aducea multe ploi în Vest [i
Sud-Vest, oamenii s-au strâs în biserici, rugându-se la
Dumnezeu s` opreasc` inunda]iile.

În iarna anului 1999, El Nino, un alt uragan dinspre
oceanul Atlantic, aducea mari valuri [i vreme foarte
rece pe coasta de Est a Statelor Unite, [i toate animalele
[i pe[tii din oceanul Pacific [i Atlantic mureau, din
cauza acelor dezechilibre atmosferice. Dumnezeu ne d`
semne de avertizare, iar noi înc` refuz`m s` le vedem.
Le pas` oamenilor? Mai cred c` este un fenomen natu-
ral al vremii actuale? Refuz` s` vad` c` Dumnezeu ne
spune c` p`c`tuim [i c` vom pl`ti pentru asta? Noi 
suntem persoanele care încearc` s` se îmbog`]easc` prin
intermediul tehnologiei, crezându-ne Dumnezeu,
jonglând cu natura, schimbând genele din fructele [i
legumele care sunt apoi consumate de oameni ce se
întreab` cum de sufer` de cancer. Poluam aerul, de abia
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de oameni sunt uci[i. Milioane de dolari sunt cheltui]i în
pulverizarea unui spray pentru a omorî insecta, dar ea
nu moare. De ce?

China de]ine secretul fabric`rii bombei atomice,
punctul strategic fiind în Panama, iar trupele americane
sunt for]ate s` se retrag` din Puerto Rico. Locuitorii din
Puerto Rico îi alung`, pentru c` americanii încep s`
]inteasc` asupra oamenilor dintr-o insul` mic`.
Dumnezeu ne avertizeaz`! Nimeni nu vrea s` asculte!
China se afl` la câteva sute de kilometri de America,
a[adar, aceasta nu este prea departe, în cazul în care
chinezii vor s` atace. Trupele chineze [i cele ruse[ti se
înfrunt` între ele. În acest moment sunt inamice, dar pot
face oricând alian]a împotriva Statelor Unite – [i s`
atace. Dumnezeu avertizeaz` lumea, dar nimeni nu vrea
s` vad` nimic. Observ`m cum cecenii omoar` mii [i mii
de oameni din provincii, din cauza c` ace[tia nu vor s`
fie sclavi. Vor s` fie liberi. Dumnezeu previne lumea! {i
totu[i, nimeni nu vrea s` aud`. China devine o mare putere
nuclear` [i, la un moment dat, va amenin]a lumea.
Saddam Hussein va face un pact secret cu Rusia, Iran [i
Siria, pentru a permite trupelor sale s` treac` prin Iraq,
atunci când vor ataca Israelul. Dumnezeu ne previne, iar
nimeni nu vrea s` vad` acest lucru. Murim din cauza
unor boli necunoscute. Din ce în ce mai mult, din cauza
cancerului. Pân` în anul 2005, dou` treimi dintre ameri-
cani vor muri din cauza acestei boli. Maladii \ngro-
zitoare. SIDA. Virusul Ebola. Boli de care nu am auzit
niciodat`. Tuberculoza ucide mii de oameni. Dumnezeu
ne previne, dar noi nu vrem s` vedem. Ne ascundem cu
capul în nisip precum stru]ul [i credem c` totul este
bine. Bursa de valori merge bine – suntem boga]i. Nu ne
d`m seama c` totul poate fi [ters de pe fa]a p`mântului
într-o singur` secund`, de o bomb` atomic`. Totul poate
fi distrus, dac` asta este dorin]a Domnului. Nu-i pas`
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viitoare fiin]`, cu excep]ia cre[tinilor. Poate ucindem
noul Beethoven, Mozart, Hemingway. Cine [tie? Noi îi
nimicim, iar prin acest lucru înc`lcam porunca «S` nu
ucizi».

Acum, fetu[ii vor da celulele de baz`, care vor putea
fi implantate în orice organism [i vor deveni celule ale
acestuia – os, ficat, pl`mân. Este un lucru bun, pentru
c`, în acest fel, oamenii vor fi vindeca]i de boli. Dar este
deopotriv` r`u, pentru c` vom omorî din ce în ce mai
mul]i fetu[i. Vor exista din ce în ce mai multe avorturi,
pentru a putea crea celule de baz`, pân` când oamenii
de [tiin]` vor fi capabili s` le creeze în laborator. În
acest moment, [tiin]a a ajuns la punctul de a combina
genele, pentru a putea vindeca boli genetice precum
fibroza chistic`. În curând, vor putea vindeca schizo-
frenia, depresiile acute, oamenii nu vor mai [ti ce este
chelia, astmul, artrita. Într-o bun` zi, poate peste o sut`,
o sut` cincizeci de ani, b`rba]ii [i femeile vor fi capabile
s` tr`iasc` pân` la o sut` cincizeci, o sut` [aizeci sau
dou` sute de ani [i s` fie înc` tineri: de fiecare dat` când
un organ, precum ficatul, pl`mânii sau inima va fi bol-
nav, va fi înlocuit cu un organ nou. Pare un lucru [tiin-
]ifico-fantastic? Nu. Exist` deja companii care încearc`
noile idei, fac cercet`ri, testeaz` noi medicamente. Peste
doi ani, va exista o pastil` care va putea vindeca can-
cerul. Oamenii o vor lua, [i nu vor mai exista tratamente
cu radia]ii, chimioterapie, sau opera]ii. Celulele cance-
roase vor exploda. Companiile farmaceutice deja o
testeaz`. În ziua de ast`zi, mergem la calculator, iar
informa]iile despre întreaga lume se afl` la câteva
butoane distan]`. De unde po]i cump`ra cea mai bun`
mâncare, cele mai bune haine, cum s` c`l`tore[ti bene-
ficiind de cel mai mic pre], ce se întâmpl` în acel
moment în întreaga lume, care este bursa. Informatiile
par a fi f`r` limit`, cu excep]ia faptului c` exist` [i
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se mai poate respira, [i apoi ne întreb`m de ce exist`
cancerul de pl`mâni. De ce mor mii de copii de astm?
De ce exist` atâ]ia oameni care sufer` de astm, mai ales
în ora[ele suprapopulate, în care mii de ma[ini
elibereaz` combustibil? Elimin` monoxid de carbon,
dioxid de sulf, substan]e d`un`toare corpului nostru!
Apoi se întreab`: de ce exist` atâtea persoane ce sufer`
de cancer de pl`mâni? Oamenii tot nu vor s` lege aceste
lucruri. Înc` nu sunt con[tien]i de faptul c` se autodis-
trug, c` Dumnezeu îi pedepse[te pentru ceea ce fac. Nu.
Ei continu` s` tr`iasc` în întuneric. Continu` s` adune
bani pentru a achizi]iona computere, vile, piscine,
ma[ini din ce in ce mai mari [i mai multe. Un singur
televizor nu este suficient. Fiecare trebuie s` aib` patru,
cinci, [ase. Toat` lumea trebuie s` aib` case mari. Chiar
[i China intr` în competi]ie; întreaga lume! În Rusia,
oamenii mor de foame, dar ea va deveni puternic` din
nou. O mare putere, deoarece Putin este con[tient de
faptul c` a[a trebuie s` fie. A fost o mare putere. A fost
asemenea Americii, iar acum nu mai reprezint` nimic.
Situa]ia va deveni alta. Rusia vinde deja rachete [i arme
nucleare Iranului [i Siriei. Lumea se preg`te[te pentru
propria-i nimicire [i nimeni - sau foarte pu]ini oameni -
vor s` vad` norii negri ce se ivesc la orizont. Ne autodis-
trugem, [i ne credem Dumnezeu creând clone ale ani-
malelor sau alte animale, precum oile; ne pregatim s`
clon`m oamenii; s` schimb`m genele. Peste ani, în
cazul în care cineva va dori s` aib` un b`iat în loc de
fat`, va avea b`iat, cu ochi alba[tri, în loc de negri, înalt,
în loc de scund, dac` va g`si gene de acest fel. Pretin-
dem c` suntem Dumnezeu, [i nu ne d`m seama c` vom
fi pedepsi]i, pentru c` Domnul este sup`rat [i nu accept`
ca oamenii s` se comporte astfel. Ucidem copiii, f`când
avorturi. Num`rul avorturilor este foarte ridicat [i
nimeni nu realizeaz` c`, pân` [i un embrion, este o



lumea, înainte de nimicirea total` – Armaghedon. Poate
prin rug`ciune, încercând s` nu mai consum`m ali-
mente chimice, lucrând p`mântul a[a cum ar fi trebuit
de sute de ani, f`r` pesticide [i insecticide d`un`toare –
vom primi o amânare, o p`suire. Poate nu vor mai muri
a[a de mul]i oameni din cauza cancerului. Poate arti[tii,
prin reprezentarea consecin]elor neascult`rii Domnului,
a puterii Domnului [i Fiului S`u – poate a[a ne vom
putea salva de la nimicire. Poate dac` toate ]`rile ar face
un pact de a nu folosi bombele atomice, armamentul
chimic [i biologic, vom avea, în sfâr[it, pace [i armonie
pe p`mânt, a[a cum dore[te Dumnezeu – nu s` ne
omorâm, s` fur`m, s` min]im, s` în[el`m. Poate numai
dac` o s` tr`im ca ni[te fiin]e umane adev`rate, s` ne
iubim [i s` ne ajut`m. Poate nu este prea târziu s` ne
îndrept`m c`tre Dumnezeu. 
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viru[i, care distrug mii de calculatoare. {tiin]a se dez-
volt` cu pa[i extrem de mari, dar aduce cu ea [i efecte
negative: cele mai bune arme pentru a ucide oamenii,
armamentul biologic, cel mai îngrozitor mod de a muri.
Boli necunoscute care erau uitate, iar acum sunt din nou
actuale, precum tuberculoza, ciuma, virusul Ebola
(despre care nu se [tie nimic), oboseala cronic`, cea
care nu te ucide, dar te determin` s` fii atat de sfâr[it,
încât nu mai e[ti capabil s` te mi[ti. În Statele Unite,
[ase milioane de oameni sunt diagnostica]i a avea
oboseal` cronic`.

Ne d`m seama c` Dumnezeu este cel care ne
pedepse[te, ne avertizeaz`? Nu, nu în]elegem nimic. A
fost vreodat` omul capabil s` controleze, s` prevad`
inunda]iile sau cutremurele din Turcia, Taiwan, Grecia,
Mexic? Nu. Numai Dumnezeu le poate aduce pe
p`mânt. Este omul capabil s` de]in` controlul asupra
ploii sau asupra r`s`ritului de soare? De câte ori nu s-au
în[elat meteorologii? 

Nu. Numai Dumnezeu poate st`pâni natura, dar
omul nu vrea s` vad` acest lucru pân` nu e prea târziu.
Chiar [i în timpul lui Noe, când a avertizat oamenii
despre potopul ce va veni, pentru c` Dumnezeu îi spu-
sese acest lucru în vis lui Noe [i îi ar`tase pieirea
masiv`. Au ascultat oamenii de Noe sau Dumnezeu?
Nu, ei râdeau de Noe, care î[i construia arca. {i-au b`tut
joc, au f`cut glume pe seama lui. Nimeni nu credea,
numai când ploaia a început s` cad` timp de 40 de zile
[i 40 de nop]i, iar totul a disp`rut – oamenii, animalele
– atunci au început s` cread` în puterea cuvântului lui
Dumnezeu. În timp ce apa se ridica, iar oamenii se
înnecau, au început s` strige la Dumnezeu, dar era prea
târziu. Oare este [i acum prea târziu? Poate c` mai este
înc` timp pentru ca oamenii de [tiin]`, economi[tii,
arti[tii, s` trag` semnalul de alarm` [i s` avertizeze
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[tiu cum se face c`, de fiecare dat`, ne g`sea [i ne b`tea
cu cureaua. De cele mai multe ori, m` gândeam: «Cu ce
am gre[it? Chiar sunt un copil atât de r`u, încât trebuie
s` m` loveasc` [i s` dea cu pumnii în mine? Ce p`cate
am comis»? Sunt doar un copil, o feti]`, aveam numai
[ase sau [apte ani. Sora mea mai mare nu voia s` plâng`
când o b`tea, dar eu nu mai puteam suporta; \l imploram
s` se opreasc`, dar el nu o f`cea. Câteodat`, m` lovea
atât de tare, pân` obosea [i nu-[i mai putea ridica mâna.
{i eu r`mâneam într-o triste]e lamentabil`, plângând, [i
nu în]elegeam care era motivul pentru care m` b`tea.
Doar nu f`cusem nimic r`u! Sau eram o copil` chiar atât
de neascult`toare, încât meritam s` fiu b`tut`? Eram
chiar atât de rea? Uneori, îmi spunea: «Nu e[ti bun` de
nimic, Susie. Nu o aju]i pe mama ta în gospod`rie! Nu
faci cur`]enie în cas`! Nu iei note bune. E[ti o ru[ine
pentru mine – din aceste motive te bat». Dar chiar [i a[a,
copil fiind, [tiam c` `sta nu este un lucru bun. El î[i
v`rsa nervii pe noi. El nu putea face fa]` greut`]ilor
viet]i, el era cel slab [i avea probleme. Nu eu. Nici sora
mea mai mare, nici fratele meu, Jimmy, nici cel`lalt
frate, Danny. Noi eram b`tu]i, pentru c` el era nes`buit.
Pe cine altcineva putea lovi? Pe mama? Pentru c` ea era
so]ia lui [i se presupunea c` trebuia s` suporte totul [i s`
nu spun` nimic, si pe noi, copiii, pentru c` eram mici [i
nici unul nu putea riposta. Nimeni nu vorbea despre
asta, era compromisul lini[tei. De fiecare dat` când
mama avea ochiul vân`t, se scuza spunând, «Vai, am
c`zut pe sc`ri»! asta spunea vecinilor. «Ce neîndemâ-
natec` sunt, nu le-am v`zut [i am alunecat». Nu [tiu
dac` o credeau sau nu. Nici m`car în ziua de azi nu [tiu.
Probabil [tiau care era adev`rul, dar uneori se întâmpla
[i în casele lor, a[a c` nu spuneau nimic. Atunci când
eram lovi]i [i mergeam la spital cu vân`t`i, cu capul
spart, sau când sora mea mai mic` avea mâna rupt`,
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9. 

POVESTEA 
LUI SSUSIE: 

ALCOOLISMUL 

{{ I AACUM ÎÎMI AAMINTESC CCUM PP~RIN}II
mei se certau {i ]ipau unul la atul când eram
mic`. Tata o lovea pe mama, iar ea plângea, mai

ales dup` ce b`user` câteva pahare de whiskey. Aceasta
b`utur` era frecvent` în casa noastr`. Erau irlandezi. S`
fi fost asta, sau faptul c` tata nu putea face fa]` vie]ii?
Fie era de vin` serviciul, care î[i spunea cuvantul, fie nu
era deloc serviciul, sau mama era suparat` pe noi.
Exista întotdeauna un motiv. Iar tata era cel care se ener-
va [i începea s` m` loveasc`, s` ]ipe, s` rup` mobila, s`
o bat` pe mama [i apoi s` vin` dup` noi, copiii. Eram
nevoi]i s` ne ascundem! Sub paturi, în dulapuri, dar nu



modul lui de a ne ar`ta c` ne iube[te, dar [iam c` nu era
bine. Am încercat s`-i g`sim o scuz`, spunându-ne:
«Este tat`l nostru [i are dreptul s` fac` ce dore[te». {i el
spunea: «A[a v` ar`t eu c` v` iubesc». 

Dup` mul]i ani, am realizat c` ne abuza, profita de
noi, ne lovea. Îns` atunci acceptam acest lucru. Unde
era mama, în tot acest timp? De ce nu venea s` m`
apere? Era frumos, asemenea unui prin] cu p`rul blond,
cre] [i ochi alba[tri. Îl iubeam [i îmi doream s` fiu
îmbr`]i[at` de el, s`-i simt mâinile în jurul meu, dar nu
a f`cut asta niciodat`. Nu era niciodat` acas`, nu m`
îmbr`][a, nu m` ducea la teatru, la oper` sau în orice alt
loc. Vorbea cu mine numai când luam note bune, iar în
perioada [colii, m` str`duiam s` fiu cea mai bun`, s` iau
numai note de zece; cel p]tin, s` fie mândru de mine.
Era profesor în cadrul Universit`]ii Columbia, iar notele
mele bune erau o mândrie pentru el. Îmi doaream s`
devin scriitoare, ca el, s` compun pove[ti la fel de 
frumoase ca ale lui, pentru ca el s` fie mandru de mine.
Am început s` scriu mici pove[ti cu prin]ese care erau
închise în castele [i prin]i care le salvau, înca de când
aveam nou` ani. Le-am ar`tat mamei mele, dar ea le-a
dat la o parte [i a spus c` sunt copil`rii. Apoi am mers
la tata, iar el a spus c` sunt frumoase. Mama îmi spunea
c` sunt o ratat`, ca nu sunt bun` de nimic, asta se întâm-
pla atunci când era sup`rat` pe mine sau când bea prea
mult, apoi m` b`tea. Asta era via]a mea. M` trezeam, în
fiecare diminea]`, ne[tiind dac` se va purta frumos cu
mine sau m` va bate. Nu m` b`tea numai pe mine, ci [i
pe fra]ii [i surorile mele. Când era prea sup`rat`, ne
ascundeam în dulapuri [i nu ie[eam de acolo pân` nu
eram siguri c` ea doarme, în camera ei. Deci am crescut
între abuzurile mamei [ ale i tatii, cam a[a s-a de[f`[urat
via]a noastr` [i credeam c` asta înseamn` via]`. Încet,
fra]ii mei au p`r`sit c`minul p`rintesc. Au plecat s`
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spuneam, de fiecare dat`: «Vai, am alunecat! Nu am fost
aten]i. A fost un accident»! Nimeni nu avea permisiunea
s` [tie ce se întâmpl` în casa noastr`. Era secret [i
nimeni nu trebuia s` [tie adev`rul. Îl ap`rau pe tata.
Mama spunea întotdeauna: «Este problema noastr`, nu
a întregii lumi. Nimeni nu trebuie s` [tie ce se întâmpl`
în casa noastr`, ce face tati»! Am crescut cu ideea c` 
trebuia s`-l protej`m pe tata, c` nu aveam voie s`
spunem nimic, tot ce f`cea el era bine – de[i [tiam
foarte bine c` nu era a[a. Existau [i momente `n care era
dr`g`stos [i dulce, când nu bea. Era un om chipes, ar`ta
foarte bine, avea p`rul cre], de culoare blond`, [i ochi
alba[tri. Câteodat`, era fericit [i cânta Avea o voce
foarte frumoas`. Atunci îl iertam [i speram c` nu se va
mai îmb`ta niciodat`, dar se întâmpla. În fiecare week-end,
câte doua, trei zile pe s`pt`mân`, apoi din ce în ce mai
des. Eram lovi]i, mama la fel, [i în adâncul sufletului
chiar am crezut c` merit! Poate sunt un copil chiar atât
de r`u, încât merit s` fiu b`tut` de tata, poate este ceva
în mine care îl determin` s` fac` asta. Se întâmpla s` nu
fie b`utur` în cas` [i atunci începea s` ]ipe la noi, s`-i
aducem b`utura. Ne uitam la mama, [i spuneam: «Nu
trebuie s` bea, mam`! Va fi mai r`u». Iar ea spunea:
«F`r` discu]ii! Iat` câ]iva dolari. Mergi la magazinul din
coltul str`zii [i adu-i o sticl` de whiskey». Iar noi ce
puteam face? Îl ajutam s` fie r`u, malefic, pentru c` 
trebuia s` o facem. Noi eram copii, nu aveam voie s` ne
exprim`m p`rerile sau s` gândim c` el face un lucru r`u,
ca apoi s` vin` dup` noi. Eram în cre[tere. Deveneam
fete frumoase, iar mama era din ce în ce mai b`trân` [i
mai trecut` de via]`, cu p`rul grizonat [i pielea plin` de
riduri. Noi eram tinere [i frumoase, iar tata a început s`
vin` noaptea, [i s` abuze de noi. Nu puteam spune nici
un cuvânt! Ne era jen`. Credeam c` avea tot dreptul s`
fac` acest lucru, pentru c` era tat`l nostru [i c` era
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alt` so]ie, o alt` familie, nu mai este al nostru». |ntr-un
fel oarecare, nu am putut s` cred acest lucru. Cum a
putut tata s` plece de acas`? S` î[i p`r`seasc` copiii?
So]ia? Era ceva nemaipomenit, apoi am avut o ceart`
mare cu mama, iar ea mi-a spus: «Nu mai po]i tr`i în
aceast` cas`, copil groaznic! Vei merge s` stai cu tat`l
t`u»! «Cu tata? Credeam c` are familie!» «Nu, nu are
nici o familie. Locuieste singur, într-o camer`, [i este
bolnav. Are nevoie de tine, s` faci cur`]enie, s` g`te[ti [i
s` ai grij` de el. Este bolnav de cancer»! 

A[adar, când aveam 13 ani, mama mi-a împachetat
lucrurile [i m-a trimis s` am grij` de tata. Suferea de
cancer de prosta`a, care apoi s-a întins spre oase [i
pl`mâni. Îi sp`lam hainele [i a[ternuturile la fiecare
dou` zile. M` b`tea, dac` nu îl ascultam, mai ales dupa
ce lua câteva pahare. Nu puteam ie[i în oras cu cele mai
bune prietene, nu puteam vedea un film, nu puteam 
invita pe nimeni la noi acas`, pentru c` îmi era ru[ine de
el. De cele mai multe ori, m` lovea în cap, în piept, în
stomac, în spatele urechilor – era un b`rbat voinic, iar
eu o fat` mic`, fragil` [i slab`. Nu îmi d`dea de 
mâncare prea des [i, pe deasupra, nici nu-mi era foame,
pentru c` îmi era tot timpul fric` de el. Am încercat s`-l
evit, dar nu era nici o cale de a face acest lucru. Tr`iam
într-un apartament mic, cu un dormitor [i sufragerie.
Seara puteam plânge înceti[or, în perna mea, ca s` nu-l
trezesc, iar apoi o sunam pe mama [i îi spuneam: «M`
bate pân` nu mai poate, mam`! În fiecare zi! Nu-l po]i
face s` se opreasc`»? Dar mama nu f`cea nimic în
legatura cu asta. Iar eu am ajuns din nou s` visez
prin]ese, ca în filmul cu actri]a Shirley Temple, pe care
îl v`zusem când aveam cinci ani. {i ea era, la un
moment dat, un copil bogat [i r`sf`]at, apoi tat`l ei a
disp`rut, a l`sat-o la [coal` f`r` bani, iar ea a devenit
servitoare – trebuia s` fac` cur`]enie, s` g`teasc` [i s`

lucreze. Una dintre surorile mele s-a c`s`torit. Cealalt`,
a plecat s` lucreze departe de cas`. Întâmplarea a f`cut
ca eu s` fiu cea care r`mâne acasa`, s` aib` grij` de
mama [i tata, atunci când se îmb`tau, se certau, se
loveau, când mama era b`tut` sau tata nu se sim]ea bine,
eram tot timpul acolo. Întotdeauna trebuia s` fiu 
persoana salvatoare [i s`-mi pun via]a mea pe planul al
doilea. 

Dup` toate astea, s-a îmbolna`vit mama [i nu a mai
putut avea grij` de cas`, de nimeni. Majoritatea timpu-
lui îl petrecea în pat, iar eu a trebuit s`-i iau locul, s` fac
menajul [i s` am grij` de cel mai mic frate al meu.
Mi-am acceptat soarta dar, în adâncul sufletului meu,
m` intrebam: «De ce eu? De ce trebuie s` fac eu toate
astea, [i nu ceilal]i? Ceilal]i aveau vie]ile lor, deci eu 
trebuia s` am grij` de mama [i de tata. Via]a mea nu era
important`, întotdeauna era pe planul doi. Primii erau
ei, apoi eu. Mama devenea foarte rea, când se îmb`ta –
cu ea [i cu noi, a[adar eram nevoi]i s` ne ascundem.
Într-o buna zi, tata a spus ca îi era deajuns, [i-a f`cut
bagajul [i a plecat. Nici m`car nu [i-a luat r`mas-bun de
la mine. Pe atunci, aveam 11 ani. Îmi era extrem de dor
de el, îmi lipseau discu]iile noastre despre car]ile prefe-
rate, fumul ]ig`rilor lui, vocea lui. Îmi era dor de el, de
sunetele viorii, când cânta Beethoven, Brahms, Mozart.
Tata cânta foarte frumos la vioara, iar eu ascultam 
suntele ce veneau din bibliotec`, ore întregi, când era
beat, [i nu se certa cu mama. Atunci când se certau,
parc` era iadul pe p`mânt. Pleca sup`rat la serviciu, [i
nu venea acas` decât seara târziu, iar eu r`mâneam în
camera mea, visând la leb`da salvat` de prin].

Dup` ce a plecat tata, nu l-am mai v`zut, o bun`
bucat` de vreme. De fiecare dat` când o întrebam pe
mama unde e, îmi spunea: «Nu e treaba ta! Nu mai face
parte din via]a noastr`! A plecat pentru totdeauna. Are o
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pentru c` î[i b`teau joc de mine [i de faptul c` eram
îmbr`cat` cu haine demodate, iar asta era o [coal` par-
ticular`, unde fetele erau foarte frumos îmbr`cate – o
[coal` religioas` din Manhattan. A[adar, am început s`
lipsesc din ce în ce mai mult, apoi s` am atacuri de
panic`, de fiecare dat` când mergeam la [coal`, inima
îmi b`tea cu o sut` optzeci de b`t`i pe minut [i m`
sim]eam teribil de r`u.

Aveam doar o singur` prieten`. Ea m` scotea în
ora[. M-a dus în Greenwich Village, unde am ascultat o
forma]ie, într-un restaurant. Am ascultat cântecul, [i era
minunat, mai ales cuvintele care vorbeau despre durere,
fericire, s`r`cie, a nu fi în]eles de p`rin]i sau de întreaga
lume. Fata care era solista forma]iei era aproximativ de
vârsta mea, 17 sau 18 ani, era foarte slab` [i frumoas`,
nu gras` [i neîngrijit` ca mine. M-am decis s` ]in diet`
[i s` fiu slab` ca ea, [i s` devin cânt`rea]`. Cu ceva timp
în urm`, scriam poezii, pove[ti, mai ales când beam
alcool. Ei bine, b`utura p`rea c` îmi sporea imagina]ia.
Scriam pove[ti frumoase despre copiii care erau b`tu]i
[i r`ni]i de o vr`jitoare rea sau de un monstru.
Câteodat`, câ[tiga v`jitoarea, câteodat` nu. Uneori,
[tiam cine era vr`jitoarea: sem`na cu mama. Era
blond`, avea o privire rea [i o dispozi]ie proast`. Sau
sem`na cu tata, când bea [i î[i pierdea cump`tul, m`
b`tea pentru fiecare lucru insignifiant, sau când se culca
cu mine. Dar nu îmi mai p`sa. Beam whiskey, iar tot ce
era rau disp`rea, pentru c` eu eram în al noulea cer.
Eram fericit` [i nu mai sim]eam durerea. Când venea [i
m` lovea cu pumnii, mi-ar fi pl`cut s` fug, dar aveam
numai 17 ani, în fond, tata era bolnav, iar eu avem o
datorie, s`-l ajut! Suferea de cancer, tu[ea tot timpul [i
nu m` l`sa s` dorm. Câteodat` se purta foarte frumos cu
mine, îmi aducea funde pentru p`r, cadouri mici, ie[eam
la cin` pentru a mânca curcan, mai ales de Ziua

[tearg` podelele. Într-un sfâr[it, [i-a g`sit tat`l r`nit, a
fost salvat` [i a tr`it fericit` pân` la adânci b`trâne]i...

Cine m` va salva pe mine de acest om care m` bate
– care pretinde c` este tat`l meu, dar nu se comport` în
acel fel; care nici m`car nu mai arat` precum tatal meu
– care m` chinuie? Cine va fi cavalerul meu, care m` va
lua din s`r`cie [i m` va face fericit`? Eram atât de
deprimat`! Dar trebuia s` supravietuiesc. S` m` întorc
la mama, era imposibil. Ea nu m` voia înapoi. Ar fi fost
mai bine s` iau bataie de la ea, decât s` stau cu tata, dar
ea nu ma voia în casa ei. Eram nefericit`. Într-o zi, dup`
ce tata b`use whiskey, a l`sat sticla pe mas`. Uram
mirosul de whiskey, dar am vrut s` încerc [i eu, s` vad
efectele sale asupra mea. Am luat o înghi]itur`, [i o
senza]ie de c`ldur` mi-a cuprins tot corpul, ca un foc
lichid. Eram fericit` [i lipsit` de griji. Nu-mi mai p`sa
dac` m` batea, nici c` trebuia s` cur`] dup` el. Eram
fericit`. Pluteam pe un nor deasupra camerei noastre
mici [i murdare, pe care o împ`r]eam cu tata, deasupra
str`zii, deasupra ora[ului New York, ca într-un balon
ro[u, tot mai sus, priveam oamenii de sub mine, dar
nimeni nu m` vedea. Eram la fel de u[oar` ca aerul [i
era pl`cut s` plute[ti, tot mai departe. Nu mai existau
durere, b`t`i, nefericire. Eram liber`, zburând spre
lumin`. Era un sentiment pl`cut, a[a c` am mai luat o
înghi]itur`, apoi alta, [i alta. Am început s` beau, în
fiecare zi, pân` adormeam. Când m-am trezit, era zi, iar
eu aveam o durere îngrozitoare de cap, gura îmi era
uscat`, sticla de whiskey era pe jum`tate goal`. Când
am b`ut atât? A[a-numitul meu tat` sfor`ia tare. Era
beat. Trebuia s` merg la [coal`, dar nu m` puteam ridi-
ca pe de canapea [i, pe lâng` asta, nici nu voiam!
A[adar, am lipsit de la [coal` în acea zi, ca [i în multe
altele. Nu îmi pl`cea liceul, era greu pentru mine s` m`
concentrez [i s` fac fa]`. Îi uram pe ceilal]i copii, 



un pahar de whiskey, cum luau majoritatea actri]elor,
sau mama, [i nu m` voi mai trezi niciodat`»! A[ fi ador-
mit [i, în sfîr[it, a[ fi fost împ`cat`. Nu m-ar mai fi
b`tut, nu ar mai fi fost nici un copil de ucis. Dac` m-a[
fi t`iat cu lama, nu a[ fi simtit nici o durere. Era ca [i
cum a[ fi fost amor]it`. Tot corpul meu era amor]it, [i
mintea. Eram extrem de deprimat` [i nu vedeam nici o
cale de ie[ire.

O prieten` m-a invitat la ea, într-o zi, la o petrecere
– o fat` bogat`, care locuia în Manhattan, într-un aparta-
ment frumos, cu patru dormitoare. Cât am stat acolo,
toate fetele m-au ignorat [i au chicotit pe seama mea.
Erau colege de clas` cu mine. Evident, rochia mea
veche era ieftin` [i urât`, iar corpul meu nu mai avea
aceea[i form`. Oare [i-au dat seama c` eram îns`r-
cinat`? Ce ar fi trebuit s` fac? Pastilele erau acolo, s`-mi
pun cap`t zilelor era foarte tentant, [i s` adorm pentru
totdeauna. 

Sticla de whiskey era pe mas`, am b`ut un pahar,
apoi altul [i altul. Nu o înghi]itur`, un pahar, iar dup` un
timp, m-am sim]it bine. Corpul meu a fost cuprins de
c`ldur`, via]a a devenit iar roz, iar eu eram din nou feri-
cit`. Chiar [i atunci când tata se culca cu mine, m`
r`nea, dar nu m` mai deranja atât de tare, iar b`utura a
devenit un obicei. Asta era singurul mod de a suporta
existen]a pe care o duceam, [i durerea. Am început s`
fumez [i marijuana, m` sim]eam afabil` [i fericit`.
Alcoolul a devenit un sprijin [i via]a mea, tolerabil`.
Numai c` nu mi-am dat seama cât de dependent`
ajunsesem. Erau zile în care uitam cine sunt, ce trebuia
s` fac – uitam s` merg la [coal`. Uitam tot. Totul era în
cea]`. Tata era din ce în ce mai bolnav, iar eu trebuia s`
stau acas` [i s` am grij` de el, s`-l schimb, s`-l hr`nesc,
s` am grij` de cas`, s` g`tesc, s` fac cur`]enie. Aveam
senza]ia c` sunt o sclav`. Am continuat s` m` tai cu
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Recuno[tintei. Dar când bea whiskey, devenea r`u,
nesuferit, [i m` b`tea. În ultima vreme, am v`zut o
expresie vesel` pe fa]a lui. Într-o zi, a venit când eu
f`ceam baie [i a început s` m` ating`. L-am implorat s`
se opreasc`. În ziua urm`toare, în timp ce dormeam, am
sim]it ceva greu deasupra mea, zdrobindu-m`, împin-
gându-m` într-un abis întunecat. Eram speriat` [i am
v`zut c` era tata. Îmi d`dea c`ma[a de noapte la o parte
[i s-a a[ezat între picioarele mele. Deodat`, am sim]it o
durere puternic`. Cred c` am le[inat, pentru c` nu îmi
mai amintesc ce s-a întâmplat dup` asta. S-a purtat fru-
mos cu mine un timp, nu m-a b`tut. Îi mul]umeam lui
Dumnezeu, poate î[i va schimba atitudinea. Poate se va
purta frumos cu mine... Poate... Dar nu s-a purtat 
niciodat` frumos cu mine, cu excep]ia anumitor
momente. Apoi, s-a întâmplat ceva cu trupul meu. Nu
am mai avut ciclu. Nu am b`nuit nimic, dar mi s-a
întâmplat [i urm`toarea dat`. Am mers la medic s[i m-a
rugat s`-i permit s`-mi fac` ni[te analize. Probabil era
ceva în neregul`. A venit înapoi, dup` cât`va vreme [i
mi-a spus: «E[ti îns`rcinat`».

«Îns`rcinat`? Cum pot fi îns`rcinat`? Nu am prieten!»
«Dar uite c` e[ti, [i va trebui s`-]i facem avort! Vrei

s` ai un copil la 17 ani? Crezi c` po]i cre[te unul»?
«O, nu! Nu vreau un copil. Trebuie s` merg la

[coal`. Trebuie s` ajung cineva, o cânta`rea]`
faimoas`».

«Pai atunci, vino s`-]i fac avort», a spus. «Nu exist`
alt` posibilitate».

Cum puteam face un avort? Eram catolic`. Era p`cat
s` ucid un copil. Un copil în`untrul meu! Dar nu voiam
un copil [i eram în contradic]ie [i nu [tiam ce s` fac. Nu
g`seam o cale de sc`pare. Apoi am g`sit o sticlu]` de
pastile, pe care le lua tata [i care z`cea lâng` mâna mea.
Mi-am spus: «Asta e sc`parea. Voi lua câteva pastile [i
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umplut cu medicamente. M-am sim]it mai bine în spital,
dar îndat` ce m-am întors acasa, tot ce am vrut s` fac a
fost s` dorm, s` m`nânc, [i s` scap de durere. M-am
îngra[at foarte mult. Tata devenea din ce în ce mai slab,
[i nu î[i mai putea st`pâni penisul.Trebuia s`-i fac baie
ca unui copil, s`-i schimb a[ternuturile, s`-l hr`nesc.
Chiar [i a[a sl`bit cum era, încerca s` se culce cu mine,
dar nu era capabil. Apoi m` b`tea cu pumnii. Via]a mea
a devenit un iad.

Într-o bun` zi, nu am mai putut suporta. Am hot`rât
s`-mi pun cap`t zilelor. Am luat o cutie întreag` de
aspirin` [i toate medicamentele pe care mi le d`duser`
de la spital, antidepresive, tot ce am apucat. Orice era
mai bun decât o astfel de via]`. Cel pu]in, eram
împ`cat` [i puteam dormi pentru totdeauna. În timp ce
m` l`sam în voia sor]ii, mi-am dat seama c` nu eram
singur` în camer`. Am deschis ochii, [i am v`zut un
b`rbat frumos, care era aplecat deasupra mea. Avea ochi
de culoare albastru deschis, p`rul castaniu [i barba
ro[iatic`. Ochii îi erau plini de mil` [i dragoste – trebuie
s` fie îngerul mor]ii, m` gandeam. «Treze[te-te copile»,
a spus, cu un glas suav. «Dumnezeu nu vrea ca tu s`
mori. }elul t`u în via]` nu s-a sfâr[it înc`. Trebuie s`
cre[ti, s` ai copii, s` te c`s`tore[ti [i sa devi consilier
pentru copiii abuza]i ca ]i tine. Ai toat` via]a inainte. El
nu vrea ca tu s` mori»!

«Dar eu vreau sa mor! Nu mai pot suporta! Cine e[ti
tu s` m` împiedici s` mor, dac` eu asta îmi doresc»? În
timp ce m` uitam la El, fa]a lui lua un aspect necu-
noscut, se lumin` [i un cerc de lumin` aurie aparu în
jurul capului s`u. M-am uitat mai îndeaproape [i am
v`zut c` mâinile sale sângerau în locurile în care fusese
strapuns de cuie, la fel [i picioarele sale. L-am recu-
noscut: era Iisus. Îl v`zusem de multe ori în tablourile
din biseric`. Îi cuno[team povestea, suferin]a. {tiam
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lama, pân` când, într-un mod ciudat, nu am mai sim]it
durerea. Mâinile [i picioarele mele erau un dezastru. Eu
eram un dezastru. Într-o zi, am intrat în baie [i dintr-o
dat` am v`zut o balt` de sânge [i ceva plutind; atunci
am [tiut c` îmi pierdusem copilul. Mul]umesc lui
Dumnezeu c` nu mai eram îns`rcinat`, dar tot foarte
deprimat` eram. Înc` nu [tiam ce s` fac. Tata m-a urmat
mereu în baie, pentru a m` atinge [i a m` mângâia, în
timp ce f`ceam baie. Câteodat`, m` obliga s`-l ating, s`
fac sex oral, ceea ce era îngrozitor, [i murdar, [i p`c`tos.
Mie nu-mi mai p`sa. Sticla de whiskey era cea mai bun`
prieten` a mea, iar marijuana m` ajuta, din ce în ce mai
mult. Dar, în curând, nu mai era suficient pentru mine –
am început s` iau tot felul de pastile – cocaina, valium,
orice, care s`-mi amor]easc` durerea. Valiumul m`
anestezia [i m` f`cea fericit`. Am început s` iau una,
dou`, trei, patru, cinci, sa[e, [apte pe zi. 

Tata era din ce în ce mai r`u [i mai slab. Nu era
nimeni care s`-l îngrijeasc`. A trebuit s`-mi înghet anul
[colar [i s` r`mân acas`, s`-i fiu asistenta`. Nu voia s`
stea într-un sanatoriu, spunea c` e prea scump, atât el,
cât [i restul familiei. A[a c` era de datoria mea s` am
grij` de el, de cas`, s` g`tesc, [i toate celelalte. Aveam
numai 17 ani, dar nu puteam avea o întâlnire; nu puteam
avea un prieten. Nu-mi puteam invita prietenii în vizit`
– nu c` a[ fi avut foarte mul]i – aveam numai unul. M`
simteam ca o sclav`, legat` de tata cu lan]uri invizibile
– o prizonier` care trebuia s` aib` grij` de el toat` via]a
lui sau a ei. M-a abuzat fizic, cât era înc` puternic, iar
verbal m` abuza tot timpul, a[adar, t`ieturile erau din ce
în ce mai dese. De dou` ori, am încercat s` m` sinucid,
t`indu-m`, dar nu am [tiut cum s` fac s` m` tai 
îndeajuns de adânc.

Am fost internat` într-un spital psihiatric, pentru c`
am luat supradoze de pastile, iar stomacul meu a fost

OLGA AARNOLD RRING82



niciodat`; nu voi vorbi niciodat`, cu el sau ea, a[a cum a
f`cut-o tata. Voi încerca s` am o via]` împlinit`. Merg la
A.A. de fiecare dat`, [i nu m-am mai atins de nici o
pic`tur` de alcool, cocain` sau marijuana, niciodat`. În
acea noapte, când a venit Iisus lâng` patul meu, mi-am
promis c` o s` m` îndrept. Oare, într-adev`r, L-am
v`zut pe Iisus? Mi-a jucat imagina]ia feste? Asta nu voi
[ti niciodat`, cu siguran]`! Tot ce [tiu este c` via]a mea
s-a schimbat o dat` ce L-am v`zut pe El. Cu sigurant`,
El este vindec`torul tuturor r`nilor, dac` ai încredere în
El. Eu sunt o dovad`! 
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despre crucificarea lui. «Treze[te-te, copil`, [i mergi [i
vomit` pastilele [i s` nu mai atingi niciodat` sticla de
whiskey. Mergi la A.A. [i înfrunt`-]i dependen]a de
alcool. Dac` mai continui a[a, vei muri. Î]i va afecta
ficatul, stomacul. Vei sângera pân` la moarte.
Dumnezeu nu vrea ca tu s` faci asta. Dumnezeu are un
plan petru tine. Nu î]i este permis s` mori. A.A. te va
ajuta s`-]i înfrun]i viciul. Ai toat` via]a înainte [i un
drum plin de dificult`]i. Adu-]i aminte c` Dumnezeu
te-a trimis pe p`mânt pentru a-]i des`vâr[i destinul – s`-i
aju]i pe ceilal]i, al]i copii neferici]i, ca tine. Copii mici,
care au fost maltrata]i, ca [i tine. Aceasta este misiunea
ta, în via]`». Mi-a dat un s`rut pe frunte, [i a disp`rut.

Deodat`, m-am sim]it mai fericita. Dumnezeu m`
iubea! Nu mai eram singur`. El l-a trimis pe Iisus, Fiul
S`u pentru a-mi vindeca durerea – pentru a m` mântui.
M-am trezit [i am vomat pastilele. Mâine voi merge la
A.A., mi-am spus. Trebuie s` renun] la alcool. Este o
otrav`. M` va ucide. Sunt prea tân`r` pentru a muri.
Trebuie s` merg la [coal` [i s` împlinesc destinul. Tata
va muri în curând, iar eu [tiu c` trebuie s`-l iert, pentru
ceea ce mi-a f`cut. Dac` nu voi face asta, nu voi fi feric-
it` [i nu-mi voi împlini destinul niciodat`. 

Aveam dreptate. Dou` luni mai târziu, tata a murit,
în somn. Înainte s` moar`, m-am aplecat asupra lui [i
i-am spus: «Tat`, te iert. Te iert pentru tot ce mi-ai f`cut
sau nu. Probabil c` nu ai [tiut s` fii altfel. M-ai deter-
minat s` în]eleg lec]ii importante. Am înv`]at s` îndur,
s` iubesc necondi]ionat, s` iert». Era prea sl`bit ca s`
poata vorbi, dar s-a uitat la mine cu ni[te ochi care m-au
îmbr`]i[at. Apoi a închis ochii [i era mort.

Acum am dou`zeci [i patru de ani. Mi-am terminat
studiile. Sunt consilier pentru copiii abuza]i. Am un
copil, sunt c`s`torit` [i îns`rcinat` cu al doilea copil.
Copii mei nu vor fi abuza]i niciodat`. Nu îi voi lovi
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munceasc` din r`sputeri, s` sufere, s` dea na[tere 
copiilor, în durere, ca apoi s` moar`, pentru p`catele lor. 

Fiii lor, Cain [i Abel, au fost exemple ale Binelui [i
R`ului.Cain l-a ucis pe Abel, pentru c` Abel era bun,
muncitor, preferatul lui Adam. Abel a fost ucis din ur`,
l`comie, gelozie; acestea sunt tr`s`turi rele, iar
civiliza]ia, cu timpul, a devenit tot mai rea, lacom` [i
geloas`. Au existat r`zboaie de-a lungul istoriei, din
cauza urii [i a l`comiei. Catolicii au ucis mii de oameni,
în numele drept`]ii. A fost f`cut` o epurare etnic`, prin
care Hitler a ucis [ase milioane de evrei. Cre[tinii sârbi
au ucis mii de musulmani, în Kosovo. Musulmanii ucid
sârbi. În anul 1200, prin Inchiz]tia Catolic`, în numele
religiei, au fost uci[i, tortura]i, ar[i de vii, mii de
oameni, care au fost acuza]i de conspira]ie împotriva
Bisericii, le-au fost luate p`mânturile, averile [i casele.
{ase milioane de evrei au fost du[i în lag`rele de con-
centrare de la Auschwitz, Treblinka [i Dachau, în
numele epur`rii etnice [i pentru a fi creat` rasa supe-
rioar`. Au fost gaza]i [i ar[i de vii, nazi[tii le-au furat tot
ce aveau cu ei, inclusiv bijuteriile. Exist` un muzeu în
Manhattan, unde sunt fotografii în care pot fi v`zu]i,
mun]i de aur [i bijuterii, dar [i capetele oamenilor mor]i.
Nazi[tii i-au ucis f`r` remu[c`ri, f`r` durere, f`r` s` 
clipeasc`, pentru c`, spuneau ei, cur`]au popula]ia 
german` de gunoaie. Binele [i R`ul se luptau din nou.
Dupa cel de-al Doilea R`zboi Mondial, milioane de
monede din aur au fost g`site în b`ncile elve]iene.
Pu]ini au sc`pat, în urma celui de-al Doilea R`zboi
Mondial. Statul Israel a fost creat, dar nici acolo nu
exist` lini[te. Înc` exist` Bine [i R`u. To]i arabii au
înconjurat Israelul, vor s`-i arunce pe evrei în mare. Ura
este a[a de mare, încât sunt gata s` omoare orice evreu,
dar evreii trebuie s` se apere împotriva arabilor. R`ul,
Binele [i Ura au din nou loc pe p`mânt. P`mântul este
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10. 

COPIII 
DOMNULUI

II
NDIFERENT DDAC~ SSUNTEM AALBI SSAU
negri, galbeni, hindu[i, musulmani, evrei sau
cre[tini – to]i suntem crea]ia Lui. «Eu sunt Alfa [i

Omega», a spus El. «Începutul [i sfâr[itul». Binele [i
R`ul au existat de când Adam, primul b`rbat creat dup`
imaginea Sa, a str`b`tut Gr`dina Raiului. De asemenea,
a fost creat` Eva, prima femeie, [i a fost tentat` de
[arpe, atât ea, cât [i Adam. {arpele reprezenta r`ul,
diavolul. Lupta dintre Bine [i R`u a existat înc` de la
prima tenta]ie, când Eva a mâncat fructul interzis al
Copacului Vie]ii, iar Dumnezeu i-a alungat din Rai,
spunându-le: «V` ve]i câ[tiga existen]a prin sudoarea
frun]ii». Adam si Eva au fost alunga]i din Rai, priva]i de
fericire, pentru c` nu au ascultat porunca lui Dumnezeu.
De atunci, au trebuit s` î[i câ[tige existen]a, s`
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11. 

MODUL ÎÎN CCARE 
DUMNEZEU 

VREA SSA TTRAIM

ÎÎ
NC~ DDIN CCELE MMAI VVECHI TTIMPURI, DUP~
ce Adam [i Eva au comis primul p`cat, au ascultat de
[arpe [i au mâncat m`rul, au existat p`catul [i pedeap-

sa, binele [i r`ul, l`comia [i gelozia, crimele [i victimele.
Cain l-a ucis pe Abel, din cauza c` era lacom [i gelos. 

Oamenii au ucis [i au furat, au avut r`zboaie s-au ucis
între ei, genera]ie dup` genera]ie, din cauza l`comiei,
dorin]ei de putere [i dorin]ei trupe[ti. Oamenii au furat
unii de la al]ii, s-au [antajat, s-au r`nit, din cauza senti-
mentelor malefice, din genera]ie în genera]ie.

În vremea când tr`ia Noe, oamenii s-au înmul]it, iar
Dumnezeu a observat multitudinea de gânduri rele din
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din ce în ce mai poluat. Alimentele pe care le consum`m
sunt pline de chimicale. Aerul pe care îl respiram este
îmbibat cu chimicale. Murim de cancer, virusul Ebola,
SIDA, boli despre care nici nu s-a auzit. Dumnezeu ne
pedepseste pentru r`ul f`cut, pentru modul în care
tr`im, iar într-o bun` zi, vom avea parte de adev`rata
pedeaps` – Armaghedon-ul. Armaghedon-ul va fi
sfâr[itul a sute de mii de oameni. Va începe ca un r`zboi
de propor]ii reduse, între arabi [i evrei, apoi propor]iile
vor cre[te, America, Rusia, China, Europa vor fi impli-
cate, [i se vor omorî între ei cu bombe atomice, arme –
fie ele biologice sau nu - ce au fost descoperite de
oameni ai R`ului. Apoi va veni Iisus, când nimicirea va
fi aproape total`, [i vor fi o mie de ani de pace [i veselie.
Nu va mai fi l`comie, oamenii nu se vor mai omorî între
ei din cauza banilor, nu va mai domni r`ul, ci numai
pacea. Pace, lini[te [i fericire. S` sper`m c` va fi
adev`rat. S` sper`m c` Biblia nu ne-a min]it, a[a cum
nu a f`cut-o niciodat`. Citi]i Apocalipsa, ultima parte a
Bibliei, vom avea o mie de ani de pace [i fericire pe
p`mânt. Asta este singura cale de a fi ferici]i, împ`ca]i.
Iar dac` vrem s` tr`im a[a cum ar fi vrut Dumnezeu, 
trebuie s` ne iubim, s` ajut`m s`racii, orfanii,
înfometa]ii, bolnavii mintal.Ajuta]i-i pe cei nec`ji]i – 
nu strânge]i banii, averi. Banii nu ni s-au dat pentru 
totdeauna. Dumnezeu ni i-a împrumutat [i trebuie s`-i
return`m în mod corespunz`tor. B`ncile sunt instru-
mentele, dar noi trebuie s` înv`]`m s` tr`im în alt mod
– s`-i ajut`m pe cei din jurul nostru – s`-i iubim, dac`
vrem s` fim iubi]i. Trebuie s`-i iert`m pe cei din jurul
nostru, dac` vrem s` fim ierta]i de Dumnezeu.
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laptele vacilor [i caprelor. Oricum erau feline... mai
mari... dar feline. P`s`rile erau hr`nite cu gr`un]e.
Unele animale mâncau legume [i fructe – girafele,
zebrele, vacile [i caprele; gheparzii [i gazelele mâncau
numai iarb` [i legume, nu carne. Chiar [i ur[ii mâncau
fructe [i plante. Noe [i familia lui beau lapte [i mâncau
ou` de la g`ini [i grânele pe care le adunaser`.

Ploaia se opri, în cele din urm`. Noe s-a uitat pe 
fereastr` [i a v`zut mun]i [i câmpii, [i-a dat seama c`
totul se sfâr[ise, nu mai era nici un pericol, p`mântul
fusese cru]at. Iat`, v`zu un frumos curcubeu pe cer [i îl
auzi pe Dumnezeu spunând: «Nu voi mai distruge
p`mântul niciodat`. Aceasta este f`g`duin]a mea fa]` de
tine. Curcubeul este semnul iert`rii Mele fa]` de specia
uman`. Îi voi mai pedepsi din când în când pe oameni,
dar nu va mai fi distrugere în mas`».

Biblia spune c` Noe a tr`it [ase sute de ani.
Dumnezeu i-a poruncit lui Noe s` r`mân` în arc`, 
împreun` cu familia [i animalele în timpul celor o sut`
cincizeci de zile cât aceasta a plutit. Apa s-a retras, în cea
de-a [aptea lun`, iar arca s-a oprit pe muntele Ararat. Am
ajuns la concluzia c` Biblia spune adev`rul [i c` nu este
o poveste. A fost g`sit`, în anul 1912, o construc]ie care
sem`na exact cu arca lui Noe – exact a[a cum a fost
descris` în Biblie, având camere mici, o camer` mare
deasupra, o u[`. A fost descoperit` de un grup de turci [i
ru[i care au mers pe muntele Ararat. În tot acest timp,
arca a fst acoperit` de ghea]`, iar la un moment dat
ghea]a s-a spart, dar chiar [i în ziua de ast`zi, în anul
2007, dac` zbori cu un elicopter deasupra muntelui
Ararat, po]i vedea cele dou` buc`]i din arc`, cum sparg
ghea]a. Aceasta este dovada c` Biblia nu este o poveste
– lucrurile sunt descrise exact a[a cum s-au întâmplat. 

Cei trei fii ai lui Noe au plecat spre locuri diferite,
dup` ce apele s-au retras, [i a[a au ap`rut popoarele noi,

ÎNGERI CCU AARIPILE FFRÂNTE 91

inimile lor [i faptele lor malefice care erau în mod
frecvent. (Geneza 5:5) «Iar Dumnezeu a spus: Voi 
nimici omul pe care l-am creat de pe fa]a p`mântului.
Omul, animalele [i or`t`niile p`mântului». (Geneza
6:8) Numai Noe era cinstit [i omul perfect, ce îl purta pe
Dumnezeu în gând. Dumnezeu i-a spus lui Noe c` va
veni o ploaie, timp de 40 de zile [i 40 de nop]i, ce va
înneca oamenii [i animalele. Apoi s-a r`zgândit, [i i-a
spus lui Noe s` adune animalele, dou` câte dou` din
fiecare specie, [i s` construiasc` o arc` din lemn, trei
sute de cubi lungime, cincizeci de cubi l`rgime [i 
treizeci de cubi în`l]ime. Arca s` aib` multe camere, o
fereastr` [i o u[` mare, o înc`pere mare, unde s`
locuiasc` el, împreun` cu so]ia sa, fiii [i nurorile. Apoi
au început s` vin` animalele, dou` câte dou` – girafe,
elefan]i, p`s`ri, lei, tigri, zebre – pân` ce arca s-a umplut
[i apoi au intrat Noe, so]ia sa, cei trei fii [i nurorile sale.
To]i ceilal]i oameni din jurul lor râdeau de el, [i spuneau
c` este nebun, dar Noe avea încredere în Dumnezeu [i Îi
asculta porunca. 

Îndat` ce arca a fost construit` [i toate animalele au
intrat, Noe a închis u[a. Oamenii înc` râdeau de el, dar
apoi a auzit ploaia, ce a durat 40 de zile [i 40 de nop]i.
To]i oamenii au fost înneca]i, arca a început s` pluteasc`
timp de nou` luni, ne[tiind încotro se îndreptau. Dup`
cele nou` luni, Noe s-a hot`rât s` dechid` fereastra [i s`
vad` dac` exist` semne de via]`. Nu era nici unul. A luat
un porumbel [i l-a trimis afar`, dar acesta s-a pierdut.
Dup` înc` o lun` de plutire, Noe a mai luat un porum-
bel, pe care l-a trimis afar`, iar acesta s-a întors cu o 
creang` de m`slin în cioc. Atunci Noe a [tiut c` apele
începeau s` se retrag`.

Cum supravie]uiau în arc`? Cum erau capabili s`
tr`iasc`, f`r` mâncare, f`r` ca animalele mari s` le
m`nânce pe cele mici? Noe hr`nea leii [i tigrii cu
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din urm` a acceptat, iar Agar i-a d`ruit un fiu, pe nume
Ismael, care a fost p`rintele religiei musulmane.

Avraam nu era fericit, vroia un fiu de la Sara, femeia
pe care el o iubea. Sara avea 70 de ani, era prea b`trân`
ca s` poat` avea copii. Într-o zi, Avraam st`tea în fa]a
cortului s`u [i se gândea. Era un om foarte bogat, avea
aur [i argint, bog`]ii de pe urma vitelor mii [i mii, dar
nu era fericit. Nu avea un copil cu Sara. Deodat`, în
timp ce era cufundat în gânduri, auzi o voce [i Îl v`zu
pe Dumnezeu cu chip de om, stând în fa]a lui.
Dumnezeu i-a spus: «Voi supune acest p`mânt poporu-
lui t`u. Sara va avea un fiu, c`ruia îi vei da numele
Isaac. Poporul t`u va fi mare [i numeros. Eu voi veghea
asupra acestui popor, c`ci el va fi poporul lui
Dumnezeu». (Geneza 12, 2-3).

Avraam nu a putut s` cread` c` Sara, la vârsta de 70
de ani, urma s` aib` un fiu, dar a avut încredere în
Dumnezeu, iar credin]a a câ[tigat. Sara i-a d`ruit un fiu,
pe Isaac. Dumnezeu vrea ca noi s` avem încredere în El.
Numai prin credin]` po]i înfrunta r`ul, po]i realiza ceea
ce î]i dore[ti de la via]`. Dac` nu ai credin]`, nu po]i opri
dependen]a de droguri, alcool, maltrat`rile, dependen]a
sexual`, de mâncare, de jocurile de noroc. Numai
Dumnezeu ne d` for]a de a lupta împotriva depen-
den]elor noastre. Dumnezeu ne poate schimba via]a,
numai atunci când recunoa[tem c` suntem fiin]e slabe.
Credin]a este legea cea mai important` a lui Dumnezeu.
Câteodat`, credin]a înseamn` s` crezi în ceva orbe[te,
f`r` a avea nici o dovad`, dar aceasta este dovada c` Îl
iubim pe Dumnezeu.

Iisus s-a nascut în Palestina, dintr-o mam` fecioar`.
Un înger i-a spus Mariei c` va fi mama Fiului
Domnului. El a fost trimis de Dumnezeu pe p`mânt
pentru a ne înv`]a celelalte legi – dragostea [i iertarea.
Dumnezeu-Tat`l i-a dat lui Moise Cele Zece Porunci:
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conform Bibliei – chinezii, negri, oamenii ro[ii,
Americano-indienii [i albii. Fiecare popor al p`mân-
tului, chiar [i americano-indienii, are propria poveste a
arcii lui Noe [i a potopului. Oamenii de stiin]` desco-
per` dovezi c` au existat, într-adev`r, inunda]ii: reptile,
pe[ti îngropa]i în p`mânt; sare cristalizat` pe mun]i,
unde nu putea fi g`sit` sare, dac` nu ar fi existat marea cu
apa s`rat`, care a acoperit mun]ii. De unde a ap`rut
sarea? Singura explica]ie plauzibil` ar fi ca p`mântul s`
fi fost acoperit cu ap` – mult` ap`. Sunt descoperite
prea multe dovezi pentru a ne mai putea îndoi de exis-
ten]a arcei lui Noe. Se pare c` Arca lui Noe este veche
de [apte mii de ani, ceea ce nu s-a dovedit a fi minciun`.
Biblia este Cuvântul Domnului. Toate animalele au fost
eliberate [i s-au împr`[tiat pe p`mânt, dup` ce apele
s-au retras complet. Noe [i fii s`i s-au stabilit din nou pe
uscat [i au început s` se înmul]easc`.

Dou` mii cinci sute de ani mai târziu a fost n`scut
Avraam. Avraam a avut o so]ie pe nume Sara, dar ea nu
a putut avea copii, ceea ce l-a întristat pe Avraam.
Dumnezeu i-a spus, într-o zi, lui Avraam, s`-[i ia so]ia,
poporul [i vitele [i s` plece spre ]inutul Canaan [i s` se
stabileasc` acolo, iar Avraam s-a supus cuvântului Lui.

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care
Dumnezeu vrea s` le înv`]`m este s` ne supunem Lui –
nu s` ne opunem. El vrea ca noi s` ne folosim de harul
pe care ni-l d`, fie el un talent, o idee – s` nu fim împotriva
a ceea ce El vrea. Trebuie s` ne supunem poruncilor
Lui. Numai prin acest lucru, îi dovedim c` Îl iubim.

Sara avea de-acum 70 de ani [i nu avea copii, iar
Avraam era trist, deoarece credea c` nu va avea cine s`-i
poarte numele. Într-o bun` zi, Sara i-a spus lui Avraam
s`-[i ia o a doua so]ie – o femeie tân`r`, pe nume Agar
– una dintre servitoarele ei, care s`-i d`ruiasc` un copil.
Avraam a refuzat, pentru c` o iubea pe Sara, dar în cele
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familia Jones, dorindu-ne s` de]inem dou` ma[ini, trei
televizoare [i dou` case. Comitem p`cat dup` p`cat, din
l`comie [i dorin]a de a fi mai înst`ri]i. Înc`lc`m Cele
Zece Porunci. Îi uit`m pe s`raci, orfani, înfometa]i, pe
cei f`r` de ad`post, pe bolnavii mintal, din dorin]a de a
câ[tiga mai mul]i bani, pentru a avea case mai mari,
prestigiu, [i a[a Îl uit`m pe Dumnezeu [i modul în care
ar trebui s` tr`im. Dumnezeu-Tat`l este unul cinstit, dar
El poate fi [i unul care pedepse[te. Ne-a dat, pe muntele
Sinai, poruncile dup` care ar trebui s` ne ghid`m vie]ile,
dar [i pedepsele, în cazul în care comitem p`cate. A 
distrus Sodoma [i Gomora de sup`rare, pentru c` ti]i
oamenii erau p`c`to[i [i pentru c` nu s-au putut g`si
nici m`car zece oameni care s` nu fi p`c`tuit. A distrtus
poporul din vremea lui Noe. El a distrus lumea de multe
ori, dar noi tot continu`m s` p`c`tuim [i s` uit`m c`
exist` un Dumnezeu. Va urma o alt` pedeaps`:
Armaghedon. Va fi un asemenea r`zboi, încât to]i
oamenii vor dori s` se ascund` în v`g`uni [i s` uite c`
sunt în via]`. Vor c`dea bombe care vor nimici specia
uman`. Poate nu to]i, câ]iva, probabil, vor supravie]ui,
dar nu foarte mul]i. O parte vor supravie]ui pentru c`
Dumnezeu i-a promis lui Noe c` nu va mai fi distrugere
în mas` pe p`mânt, îns` ceea ce se întâmpl` în lume, în
ziua de ast`zi – ploile imense, inunda]iile, cutremurele,
uraganele, nimicirea, incendiile – toate acestea, ciuma,
SIDA, to]i viru[ii pentru care noi nu avem nici un leac
– cancerul, pentru care noi nu avem antidot – sunt
semne c` Dumnezeu ne demonstreaz` c` suntem
p`c`to[i, malefici [i c` vom fi pedepsi]i. 

Fecioara Maria a ap`rut, în ultima vreme, în
Arizona, Egipt, Europa – pe pere]ii bisericilor – pre-
venindu-i pe oameni s` renun]e la p`cate [i s`-[i
tr`iasc` existen]a d`ruind altora, aducându-[i aminte de
s`raci [i nenoroci]i, orfani, înfometa]i, bolnavi, fie ei
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S` nu ucizi. S` nu furi. S` nu comi]i adulter. S` nu
dore[ti so]ia vecinului. S` nu faci chip cioplit. Totu[i, de
mii [i mii de ani, oamenii s-au ucis între ei, din cauza
r`zboaielor sau în afara lor, din l`comie, ur`, din sete de
putere. S` nu furi. De mii de ani, oamenii au furat bani
unii de la al]ii ; au spart case; au furat bani de la b`trâni
[i bolnavi. Nu le pas` de cele Zece Porunci. S` nu
comi]i adulter. De mii de ani, b`rba]ii [i femeile au uitat
jur`mintele lor de abstinen]` [i au comis adulter – chiar
[i David, cel mai mare rege, regele evreilor a comis
adulter cu Basheba. Fiecare porunc` a fost înc`lcat` de
oameni. S`-]i respec]i mama [i tat`l. În America b`trânii
sunt uita]i în azile, ca s` moar` acolo, unde sunt trata]i
necorespunz`tor, imobiliza]i în scaune cu rotile, l`sa]i
s` sufere, spre o moarte lent`. De cele mai multe ori,
copii uit` s`-i viziteze, pentru c` sunt prea preocupa]i de
vie]ile lor, serviciile lor, familiile lor. Uit` c` p`rin]ii lor
s-au sacrificat pentru ei, s-au înfometat pentru a le da lor
mâncare, au muncit zi [i noapte, pentru a nu le lipsi lor
nimic [i pentru educa]ia lor.

Ei cred c` totul li se cuvine [i nu b`nuiesc c` le
datoreaz` ceva în schimb p`rin]ilor. În fond... au cerut ei
s` apar` pe lume? Nu. Uit` c` într-o bun` zi, [i copii lor
vor face probabil acela[i lucru. Roata se învârte. S` nu
aduci martori fal[i împotriva aproapelui t`u. De câte ori
nu mergem în fa]a tribunalului [i spunem minciuni, ne
ridic`m împotriva aproapelui nostru [i necunoscu]ilor,
din cauza unor lucruri m`runte, precum un câine care
d`râm` co[ul de gunoi, sau un lucru de dimensiuni
foarte mari, un copac care a c`zut în curtea vecinului,
copii care s-au certat între ei [i au spart un geam, sau
câte [i mai câte alte lucruri, f`r` importan]`. În loc s`
vorbeasc` între ei [i s`-[i rezolve problemele, oamenii
prefer` s` se certe. S` nu fii invidios pe propriet`]ile
aproapelui t`u. Dar noi tot încerc`m s` tr`im precum
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R`zboi Mondial. Va mai fi pace în Israel, sau oamenii
sunt orbi]i de Dumnezeu, pentru ca arabii, Siria, Iranul,
Iraqul, Libia [i Arabia Saudit` s` aib` cale liber` ca s`
atace Israelul, la momentul potrivit. Sunt acestea doar
coinciden]e, sau Dumnezeu preg`te[te terenul?
Preg`te[te venirea Armaghedon-ului?

Pre[edintele Rusiei, Boris Yeltin, a demisionat, în
ajunul noului an 2001, [i a venit la putere Vladimir
Putin, fostul c`pitan KGB. Rusia va deveni, din nou, o
mare putere. Ru[ii vor începe, din nou, s` construiasc`
ma[ini militare [i este posibil s` se al`ture Chinei,
împotriva Americii. Nimeni nu [tie ce va fi, pe viitor.
Tot ce [tim, este c` timpul nu ne este favorabil. Ascult`
cineva? Îi pas` cuiva? Nim`nui nu-i pas`, nimeni nu
vrea s` asculte. Toat` lumea se preface c` nu vede [i nu
aude, [i nu con[tientizeaz` c` Dumnezeu va judeca
lumea, din nou.

Inten]ioneaz` Dumnezeu s` lase lumea în cea]`? În
data de 30 decembrie, China avea, în controlul s`u,
dou` porturi din Canalul Panama, iar treizeci de mii de
trupe americane erau aproape de Puerto Rico. China
este atât de aproape de America, încât devine un pericol
iminent. Chinezii sunt acum la o mie de kilometri 
distan]`, fa]` de America, [i sunt în continu` dezvoltare.
Industria lor avanseaz`, sunt atât de mul]i – bilioane – [i
nu au ce mânca – vor fi nevoi]i s` atace; vor trebui s` se
extind`, pentru a putea supravie]ui. Au furat secrete
legate de armamentul nuclear din labolatorul Alamo. Au
uitat pactul de cooperare [i ajutor, în caz de r`zboi,
încheiat recent cu Rusia. 

Încotro se va îndrepta r`zboiul? Unde se va
desf`[ura? Va fi [i Israelul una dintre ]inte? Se vor
al`tura chinezii ]`rilor arabe, pentru a le ajuta s` 
distrug` evreii? Chinezii au acum controlul asupra
Canalului Panama, la o mie de kilometri dep`rtare de
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mental sau fizic. Dar nimeni nu vrea s` asculte, s`-[i
aminteasc`, s` ajute, iar dac` sunt oameni care vor s`
ajute, sunt prea pu]ini, în compara]ie cu cei c`rora nu le
pas`. Tensiunea din Orientul Mijlociu [i Israel, dintre
musulmani evrei [i cre[tini se m`re[te. În anul 2000,
toat` lumea s`rb`torea Revelionul. Am urm`rit la 
televizor minunate focuri de artificii din Paris, Londra,
China, Moscova, Roma [i SUA. Toat` lumea dansa,
petrecea [i bea [ampanie pentru a s`rb`tori noul 
mileniu. Dar [i-au adus ei aminte de avertismentele
profe]ilor? {i-au adus ei aminte de Biblie, care ne
spunea despre Armaghedon [i despre Zilele Judec`]ii,
când cele mai mari puteri ale lumii se vor lupta în Israel,
când Israelul va fi invadat [i distrus de poporul arab?
Când va veni Iisus pe p`mânt – când va fi cea de-a doua
venire? Se apropie momentul, [i totu[i, nimeni nu vrea
s` con[tientizeze, s` aud`, s` [tie. Ni s-au f`g`duit o mie
de ani de pace [i armonie, de îndat` ce va veni Iisus. O
lume f`r` r`zboi, p`cat, l`comie, boli. {tiin]a se 
angajeaz` s` ne ofere o perioad` de 150, 200, 300 de ani
de via]`, precum era în vremea lui Noe, dar totul se va
întâmpla numai dup` ce Dumnezeu va pedepsi lumea,
pentru p`catele pe care aceasta le s`vâr[e[te.

Mii de palestinieni s`rb`toreau, în Betleem, venirea
noului mileniu [i existen]a statului palestinian. În
Ierusalim nu s`rb`torea nimeni. Ierusalimul era
întunecat, calm [i lini[tit. Barak, premierul Israelului
vrea s` înapoieze palestinienilor teritorii, iar mun]ii
Golan, Siriei. Dore[te s` înapoieze o mare parte din
Israel, pentru a asigura pacea. Este preg`tit s` returneze
fiecare regiune din Israel [i este încurajat, de asemenea,
[i de America, s` fac` acest lucru. Îns` el nu realizeaz`
c`, pe m`sur` ce d` mai mult, pe atât va fi mai în 
pericol? Cu cât vor fi mai puternici arabii, cu atât vor fi
mai pregati]i s` atace Israelul [i s` porneasc` al treilea
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Avem aventuri, destr`m`m c`snicii, provoc`m suferin]`
unor copii nevinova]i care r`mân brusc f`r` mam` sau
f`r` tat` – care s-au maturizat fiind orfani, deprima]i [i,
apoi, au recurs la droguri [i alcool, pentru a avea o clip`
de fericire – pentru a fi capabili s` suporte durerea. Cei
boga]i merg la terapie psihologic`. Cei care nu-[i permit
a[a ceva, cump`r` o sticl` de alcool, în valoare de câ]iva
dolari, sau droguri, pentru a alina durerea [i amintirile
lor. Nu mai au puteri s` se opreasc`. Devin dependen]i,
iar for]ele rele se pot juca cu ei, determinându-i s` fure, 
pentru a-[i între]ine obiceiul, s`-[i vând` casa, s`-[i
neglijeze [i s` abuzeze de familia lor.

Oamenii încalc`, iar [i iar, Cele Zece Porunci. S` nu
comi]i adulter; S` nu furi; S` nu ai martori fal[i; S` nu
min]i. Exist` atâtea porunci pe care le înc`lc`m în
fiecare zi – to]i cei de pe p`mânt. Este Dumnezeu 
mâhnit pe noi? Dac` v` îndoi]i de acest lucru,
aminti]i-v` de inunda]iile, cutremurele, uraganele care
au ucis mii [i mii de oameni în ultimii ani [i au distrus
sute de case [i vie]i. 

Ru[ii lupt` în Cecenia [i ucid mii de oameni nevino-
va]i – copii, vârstnici. }ine cont lumea de asta? Nu.
Întreaga lume a declarat r`zboi Iugoslaviei [i a ucis mii
de cet`]eni. Musulmanii îi detest` pe sârbi [i îi ucid.
Sârbii i-au urât pe musulmanii din Kosovo [i i-au ucis,
cu miile. Un conduc`tor nes`buit din Africa a ucis mii
de oameni – cre[tini – prin aceste fapte, înc`lc`m o alt`
porunc` din cele zece. Dumnezeu va judeca p`mântenii
[i Armaghedon-ul va veni, mai devreme sau mai târziu.
Dac` ave]i vreo îndoial`, citi]i Biblia, [i ea v` va spune
adev`rul. Va fi o a doua venire, care este aproape. Iisus
Venirea lui Iisus este aproape. El va fi cel care va
ap`rea, iar p`catul va fi [ters de pe fa]a p`mântului. Asta
este ceea ce spune Biblia; poate ar trebui s` o credem.
Ar trebui s`-i ajut`m pe s`raci, pe înfometa]i, pe orfani
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America. Devin din ce în ce mai puternici [i, în curând,
vor fi o amenin]are pentru siguran]a Americii.
Coinciden]e, sau Dumnezeu este preg`tit s` judece
America? Se întâmpl` atât de multe lucruri rele –
droguri; copii care sunt abuza]i; femei care sunt 
maltratate. Am devenit lacomi, desfrâna]i [i p`c`to[i.
Ne folosim de [tiin]`, în scopuri malefice. Ne credem
Dumnezeu. Punem chimicale în fructe [i legume, care
mai apoi vor aduce cancerul în trupurile noastre,
amestec`m genele unei insecte cu un m`r, pentru a 
proteja m`rul de a fi mâncat de viermi. Realiz`m oare
ce facem corpurilor noastre? Folosim chimicale în
grâne, pentru ca recolta s` fie bogat`. Tot ce consum`m
începând cu pâinea, pr`jiturile, supa, con]in chimicale.
Ce crede]i c` vor face substan]ele chimice corpului 
nostru? Determin` apari]ia cancerului. Dou` treimi 
dintre oameni vor suferi de cancer, în anul 2010, iar cele
mai multe forme de cancer sunt incurabile. Dumnezeu
judec` lumea? Exist` vreo îndoial`? Iar nimeni nu vrea
s` înceteze în a comite p`cate. Nimeni nu vrea s`
renun]e s` fure, s` în[ele, s` [antajeze, s` devin` din ce
în ce mai puternic, s` abuzeze de so]iile [i copii lor, s`
consume în exces droguri, alcool, mâncare, s` devin`
dependen]i de sex – cu toate c` în adâncul inimii lor
sunt con[tien]i de faptul c` p`c`tuiesc. Suntem de acord
cu comiterea avorturilor [i am ajuns, în ziua de ast`zi,
s` lu`m celulele foetusului pentru a crea noi organe [i
]esuturi. Poate fi vorba, într-un fel, un progres [tiin]ific.
Vom fi capabili s` vindec`m multe boli. Dar este un
p`cat, pentru c` Dumnezeu a spus S` nu ucizi. Îns` noi
ucidem – asta facem tot timpul – ucidem bebelu[ii.
Uit`m c` avortul înseamn` s` ucidem bebelu[ii din pân-
tecele nostru – bebelu[i care ar putea deveni, într-o bun`
zi, mari arti[ti, scriitori sau oameni de [tiin]`. Prin acest
fapt înc`lc`m una din Cele Zece Porunci, S` nu ucizi.
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ierte p`catele, prin r`stignirea Sa – prin sângele S`u
care s-a v`rsat pentru noi, numai a[a p`catele noastre
vor putea fi iertate. Numai prin intermediul lui Iisus
putem ajunge în Rai [i tr`i o via]` etern`.
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[i pe cei bolnavi mintal. Priv`m oamenii de bun`stare [i,
prin acest lucru, îi condamn`m la foamete [i s`r`cie,
ceea ce înseamn` înc`lcarea unei alte porunci din cele
zece, cea de-a [asea: S` fii milos fa]` de cei s`raci [i
nenoroci]i. Primi]i-i în casele voastre, hr`ni]i-i [i
îmbr`ca]i-i, a spus Iisus Fiul lui Dumnezeu în mesajul
S`u c`tre popor. Câ]i oameni ascult`? Câ]i oameni î[i
ofer` ajutorul? Foarte pu]ini, sau nici unul. S` v` iubi]i
[i s` v` ajuta]i, a spus Iisus. Îns` noi am înc`lcat o alt`
porunc`, prin faptul c` i-am uitat pe s`raci [i orfani.
Dumnezeu se va s`tura, într-o zi, [i va judeca [i 
pedepsi lumea. 

Care sunt cele mai importante pove]e pentru care
Iisus a venit pe p`mânt, s` ne înve]e? Iisus a venit pe
p`mânt ca om, dar în acela[i timp fiind [i Fiul lui
Dumnezeu, pentru a ne înv`]a ce este dragostea,
în]elegerea [i iertarea, iar pentru asta, noi L-am r`stignit.
El a venit pentru a ne lua p`catele, prin v`rsarea 
sângelui S`u. El ne-a f`cut o nou` f`g`duin]` [i i-a
înv`]at pe oameni poruncile Lui. Ve]i ajunge la Tat`l
Meu prin intermediul Meu. Iubi]i-v` unii pe al]ii.
Ajuta]i-v` unii pe al]ii. Ierta]i-l pe aproapele vostru dac`
vre]i s` fi]i ierta]i de Dumnezeu. Cea mai important`
lec]ie pe care sufletul nostru trebuie s` o înve]e, este
dragostea. S` ne iubim pe noi în[ine, pe semenii no[trii,
familiile noastre [i str`inii. Dac` nu înv`]`m ce e
dragostea, vom veni înapoi iar [i iar – de-a lungul 
multor vie]i, pân` vom înv`]a, în cele din urm`, lec]ia
cea mai important`. Numai dragostea face ca via]a s`
merite s` fie tr`it` [i deschide calea spre fericire. Cele
Zece Porunci, cele Zece Legi pe care ni le-a adus Moise de
pe muntele Sinai, pe care i le-a dictat Dumnezeu, 
trebuiesc îndeplinite. Dumnezeu ne-a ordonat s` tr`im
în acest fel, dar noi continu`m s` înc`lc`m, la nesfâr[it,
fiecare dintre poruncile Sale. Numai Iisus a putut s` ne
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colici [i era nefericit. Voma cea mai mare parte din 
mâncare, nu lua în greutate, nu voia s` creasc`. Trebuia s`-l
punem în ma[in` [i s` mergem ore în [ir, ca s` poat` 
adormi. În caz contrar, nu dormea toat` noaptea. A înv`]at
s` stea ridicat greu, a f`cut primii pa[i la un an [i dou` luni,
nu a vorbit pân` la vârsta de doi ani [i jum`tate. Eram
sigur` c` ceva nu este în regul` cu el. Era un copil cu ochi
tri[ti [i mari. Plângea tot timpul, implorând aten]ie. Era, de
asemenea, neobi[nuit de inteligent. Când avea [apte luni,
se uita la televizor din scaunul s`u de bebelu[, ore în [ir –
Sesame Street [i alte programe pentru copii. La vârsta de
un an, fredona o melodie din filmul Dr. Zhivago [i s-a
dovedit a fi foarte talentat la muzic`. La patru ani, [tia
cartea doctorului Seuss, Cat in the Hat, pe de rost, pagin`
cu pagin`, a terminat c`minul [i a mers la gr`dini]`. Îi
pl`ceau cititul [i activit`]ile [colii.

{i-a g`sit un prieten care era obraznic [i a început s`
se dea mare prin [coal`. Atunci a luat, pentru prima
dat`, b`taie de la tat`l s`u. So]ul meu s-a înfuriat, când
a sunat profesorul [i a vorbit cu el. L-a luat pe Allan de
p`r, l-a târât pe sc`ri [i l-a aruncat în camera lui,
aproape omorându-l. Capul lui Allan era la numai câ]iva
centimetri de col]ul patului, ar fi putut muri pe loc.
Evident, Dumnezeu a vegheat asupra lui.

Allan sim]ea c` nu era iubit. Nu se alimenta prea bine.
Trebuia s`-i spun o mie de pove[ti, pentru fiecare lingur`
ce intra în gura lui. Aceast` lingur` este un tren, aceast` lin-
gur` este un avion, aceast` lingur` este un camion, lingura
asta este pentru mami, lingura asta este pentru bunica, 
lingura asta este pentru bunicul. S`racul Allan, încerca tot
timpul s` fie pe placul tat`lui s`u. Dar tat`l s`u nici nu-l lua
în seam`, iar când Allan avea patru ani, s-a n`scut fratele
s`u mai mic. Allan s-a transformat din nou în bebelu[, când
s-a n`scut Ned. A început s` urineze în pantaloni, cerea
scutece, voia biberonul, ca fratele s`u mai mic, refuza
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12. 

POVESTEA 
LUI AALLAN: AABUZ FFIZIC 

SI MMENTAL
O mam` spune povestea vie]ii fiului ei

FF
IUL MMEU SS-AA NN~SCUT ÎÎNTR-OO NNOAPTE
târzie, din luna Ianuarie. Nici nu a vrut s` se nasc`,
la început. Nu a vrut s` vin` pe lume. Era ca [i cum

ar fi refuzat categoric s` vin` din Rai. A fost nevoie de dou`
zile [i dou` nop]i, ca s` poat` s` ias` la lumin`. Dou` zile
[i dou` nop]i de durere, iar când l-am v`zut, avea dou`
semne imense, ro[ii, din cauza pensetei. A trebuit s` mi se
fac` cezarian`, pentru ca el s` se poat` na[te. Era un copil
curat [i micu]. Tat`l lui mi-a sugerat s` fac avort, pentru c`
era student [i nu putea fi deranjat de un copil care plângea,
iar Allan plângea destul. Era un bebelu[ care suferea de
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[coal`, o s`-l înjunghie cu un cu]it. Allan mergea la [coal`
speriat. Notele sale nu s-au îmbun`t`]it deloc. A fost nevoie
s`-i lu`m profesor care s`-l preg`teasc` la matematic`, iar
apoi a început s` se descurce mai bine. Profesorul era 
amabil, binevoitor [i r`bd`tor – tot ceea ce tat`l lui nu era.
Notele sale s-au îmbun`t`]it [i a putut termina liceul.

Când avea cincisprezece ani, Allan a început s` fure
lucruri mici din cas`. Un radio, un binoclu, o camer`
video, [i s` le vând` la nergu, pentru a avea ni[te bani.
La [aisprezece ani, a început liceul. A fost un elev 
eminent la englez`, [tiin]e sociale, istorie, francez` – chiar
dac` nu se pricepea la chimie, matematic` [i biologie.
{i aici era un copil singuratic. Nu avea prieteni. Evita
oamenii. Nu a avut nici o prieten`, în timpul liceului.

În clasa a unsprezecea, a avut un accident. O feti]`
mic`, fiica unor prieteni de-ai no[tri, i-a prins degetul în
u[` [i l-a f`cut buc`]i. Nu a mai putut scrie vreo câteva luni.
Era cel de-al treilea deget de la mâna dreapt`. Degetul
sângera tot timpul [i a fost nevoie de o opera]ie minor`.
Majoritatea profesorilor din liceu îi în]elegeau situa]ia [i îi
îng`duiau s` nu scrie, cu excep]ia profesorului de chimie,
care era o alt` persoan` autoritar`, o alt` umbr` a tat`lui
s`u. S`racul Allan nu era priceput, [i a picat la chimie. A
trebuit s` înve]e toat` vara, în camera lui, nu avea voie s`
ias` s` se joace cu ceilal]i copii sau s` socializeze. Allan a
devenit foarte depresiv. A trecut examenul de chimie. În
clasa a dou`sprezecea, a devenit din ce în ce mai retras. Nu
avea prieteni, iubit`. Era prea timid [i necunoscut în [coal`.
Era un copil singuratic. Avea c`r]ile sale de benzi desenate.
Se uita la televizor. Programele lui preferate erau The
Honeymooners [i baseball-ul. 

Era foarte priceput la baseball – era arunc`tor; a
câ[tigat o diplom` de onoare; a fost în tab`ra de 
baseball. Dar asta nu l-a apropiat de fete sau de ceilal]i
b`ie]i. Era înalt, foarte slab, lini[tit, timid, nici pe departe
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mâncarea solid`. Mai târziu, l-am întrebat de ce reac]iona
a[a. «Pentru a primi aten]ie», mi-a r`spuns. «De[i pretinzi
a fi un psihiatru inteligent, uneori e[ti b`tut` în cap. Nu vrei
s` în]elegi. Tata nu m-a iubit niciodat`, îl iubea numai pe
fratele meu mai mic. Îmi doream s` m` iubeasc` [i pe
mine. Prin faptul c` eram precum fratele meu, am sperat c`
o s` fiu iubit, dar nu am fost niciodat`».

A durat [ase luni ca s` revin` la comportamentul de
b`iat mare. Probabil, în mintea lui, gândea c` fiind un
bebelu[ precum Eddie, va primi mai mult` dragoste. Dara
f`r` nici un folos. So]ul meu iubea bebelu[ul, în mod v`dit.
Era un bebelu[ adorabil, cu p`rul blond [i ochi alba[tri [i
cu o dispozi]ie vesel`. Nu plângea niciodat`. Se trezea
diminea]a zâmbind [i râzând. So]ul meu obi[nuia s`-l ia în
patul s`u, s` se joace cu el [i s`-l ating` în locuri nepotri-
vite, pân` a trebuit s`-l opresc. Era un bebelu[ gras, fericit,
care mânca tot pe ce punea mâna – întotdeauna plângea
dup` biberon. Fiul meu mai mare îl ura. Se a[eza pe el, îl
împingea, îl am`gea, îi lua juc`riile. Cu cât se comporta
mai r`u, cu atât îl b`tea mai tare tat`l lui. Am fost chemat`
la [coala general`, la care înv`]a el când avea nou` ani, [i
mi s-a spus c` nu putea ]ine pasul cu colegii lui. Era intro-
vertit, nu se putea concentra, nu-[i f`cea temele. Am fost
nevoi]i s`-l transfer`m la o [coal` privat`, unde erau [apte
copii în clas`. Cu mult` grij`, notele sale s-au îmbun`t`]it
[i a putut merge la liceu pe baza notelor bune.

În liceu a avut iar probleme cu luarea notelor mari. Ura
matematica, avea un profesor care era dominator, dictator. A
început s` chiuleasc`. Timp de trei s`pt`mâni pleca de acas`,
î[i ascundea c`r]ile în tufi[uri [i se întorcea la ora trei 
dup`-amiaz`, spunând c` fusese la [coal`. De fapt, nu
mergea. Trei s`pt`mâni mai târziu, cei de la [coal` [i-au dat
seama [i au sunat s` vorbeasc` cu tat`l s`u. Tat`l lui l-a b`tut,
l-a luat de mân` [i l-a dus la [coal` [i l-a b`tut în fa]a
colegilor lui, spunându-i c` dac` îndrazne[te s` nu mearg` la

OLGA AARNOLD RRING104



divor]eze de mine. Tat`l lui a devenit din ce în ce mai 
violent cu mine [i fa]` de copii; a încercat pân` s` m` [i
omoare. Allan [i fratele s`u mai mic au reu[it s`-l dea
de-o parte – se str`duiau, spunându-i: «Tat`, vrei s` 
ajungi la închisoare? Vrei s`-]i petreci restul vie]ii în
închisoare»? Atunci m-am hot`rât s` divor]ez, dar 
amândoi, Allan [i Ned, m-au implorat s` r`mânem
împreun` [i s` nu divor]ez de tat`l lor. «Vrem ca mama [i
tata s` fie sub acela[i acoperi[», au spus ei. Am cedat, de
dragul copiilor mei. Nu câ[tigam bani îndeajuns ca psihi-
atru care lucra pentru stat, în New York, ca s`-i pot 
trimite la cele mai bune universit`]i, s` le ofer o cas` în
Great Neck, Long Island – s` le pot da o educa]ie bun`.
Lucram într-o clinic` bugetar` din New York – câ[tigam
5000 de dolari pe an [i nu puteam s` între]in o cas` [i s`-i
trimit pe ei la o facultate bun`. Numai stând al`turi de
tat`l lor, care era violent cu mine [i cu Allan, puteam avea
o existen]` decent` Dar asta, cu pre]ul vie]ii mele. Allan
a fost admis la Universitatea Boston [i Stonybrook. Dac`
ar fi mers la Stonybrook, acum ar fi fost medic. Dar el a
ales Universitatea Indiana [i s-a apucat de facultate. În
timpul primului an de studiu, [i-a dat seama de
poten]ialul s`u pentru marketing.

A f`cut, împreun` cu colegul lui de camer`, pro-
grame software, care se vindeau ca pâinea cald`. Asta se
întâmpla în anul 1986. A câ[tigat patruzeci de mii de
dolari în doi ani. A investit to]i banii, [i i-a pierdut pe
to]i, în timpul crizei economice din anul 1987. Acesta a
fost începutul unei p`r]i din via]a sa. «Dumnezeu îmi va
da bani, [tiu asta mam`! În fiecare an câ[tig dou`zeci,
treizeci de mii de dolari, din ac]iuni».

«{i ce faci cu banii?», îl întrebam. 
«Îi investesc sau îi dau celorlal]i, sau îi dau

s`racilor! Sau nenoroci]ilor». Acesta era r`spunsul
obi[nuit al lui Allan.
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- eroul [colii, mare cheltuitor [i m`sc`riciul care î[i face
prieteni foarte u[or. Când a venit ziua banchetului, a
refuzat s` mearg`. Nu avea partener`. Nu avea 
prieteni, se sim]ea marginalizat. Am insistat s` mearg`.
A[adar, a închiriat un costum [i a luat un taxi. Banchetul
era în Manhattan, într-un hotel foarte elegant. Nu a venit
acas` întreaga noapte. Mai târziu, am aflat c` nu fusese
deloc la banchet. În loc de asta, mersese din bar în bar [i
a b`ut pân` s-a îmb`tat. Din fericire, nu este genul care s`
devin` dependent, iar alcoolul îi face r`u; dac` nu ar fi fost
a[a, acum ar fi fost alcoolic. Îns` a încercat de câteva ori
marijuana, în timpul facult`]ii, pentru c` î[i dorea s` fac`
parte din ga[c` – s` fie acceptat de camarazii s`i.

Când a venit timpul facult`]ii, Allan terminase liceul
cu o not` de nivel mediu – nu suficient` pentru a merge
la o facultate de stat. Am fost sf`tuit`, de consilierul
[colii, s`-l trimit mai întâi la un colegiu, pentru a-i
îmbun`t`]i notele. Consilierul [i-a dat seama c` Allan ar
fi fost pierdut într-o facultate. S-a înscris la Dartmouth
College din Massachusetts [i a fost admis. Era un
colegiu mic, cu numai dou` mii de studen]i, care erau
sus]inu]i foarte mult [i primeau mult` aten]ie. Fiind
departe de mediul d`un`tor de acas`, de abuzurile,
b`t`ile [i criticile tat`lui s`u, Allan a început s` radieze.
A început s` fie un student excelent. A luat note bune,
chiar [i la matemamtic`. D`dea medita]ii celorlal]i
copii. Era fericit s` fie departe de certurile dintre mine
[i tat`l s`u, de cele mai multe ori din cauza banilor, de
maltrat`ri – deoarece so]ul meu m` maltrata [i pe mine.
Allan era fericit departe de cas`. Dup` ce a terminat
Dartmouth cu o medie mare, a urmat Universitatea
Indiana.

A venit acas`, înainte s` mearg` la Universitatea
Indiana, [i a descoperit c` tat`l s`u avea o rela]ie serioas`
cu o femeie mult mai tân`r`, care era secretara sa. Voia s`

OLGA AARNOLD RRING106



m`car în ziua de azi [i este de p`rere c` Allan ar trebui
s` mearg` s` se angajeze cu norm` întreag`. Numai c`
fiul meu este [i va fi un suflet independent, o persoan`
care nu va apar]ine unui birou sau unei companii. El 
trebuie s` se ocupe de propria lui afacere. El treubuie s`
fie antreprenor. Aceasta este calea lui Allan în via]`.

În timp ce a[tepta s` intre la facultatea de drept, a
început s` lucreze pentru Schwabb, o faimoas` cas` de
burse de valori, ca asistent. Nu f`cea fa]` prea bine 
stresului, iar [eful lui era tot timpul bolnav [i îl chema
s` fac` ore suplimentare sâmb`ta [i duminica, ca mai
apoi s` nu-[i fac` apari]ia. Ura s` fie agent de burs`, dar
[i-a f`cut prieteni la Schwabb, a început s` mearg` în
discoteci, s` consume alcool, s`-[i cheltuiasc` banii. A
f`cut investi]ii proaste, într-o ma[in` electric` care s-a
dovedit a fi o afacere ratat`, de pe urma c`reia a pierdut
cincisprezece mii de dolari, a cump`rat ac]iuni la o
companie de petrol care nu exista, pentru c` cineva i-a
spus c` sondele de ]i]ei erau în Pennsylvania, ceea ce
era o p`c`leal`. Într-o noapte, venea acas` din
Manhattan cu trenul [i nu avea bani de taxi. În timp ce
se apropia de cas`, în fa]a liceului era întuneric, iar el
s-a oprit. Patru b`ie]i negri l-au înconjurat, au ie[it din
ma[in`. El a v`zut un cu]it sau un pistol, în lumina lunii,
[i a fugit acas` îngrozit c` va fi ucis. Asta s-a întâmplat
în iunie 1989. S-a încuiat în camera lui, [i nu a mai vrut
s` ias` de acolo timp de trei luni. A început s` se vaite
de dureri grave de cap, t`ieri de respira]ie, ame]eli, a
mers la medici care i-au spus c` totul se petrecea în
mintea lui. {tiam c` suferea de atacuri de panic`, se
temea de oameni; avea gânduri paranoice. Evita pe toat`
lumea – a devenit retras [i extrem de deprimat.

În perioada asta, a primit o scrisoare c` era admis la
o facultate de drept din Michigan, [i a plecat. Nu a avut
curajul s` vin` s` spun`: «Nu sunt potrivit pentru 
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A pierdut to]i banii. Mai târziu, [i-a f`cut o afacere. A
pierdut [i afacerea. Era ca [i cum for]ele rele i-ar fi luat tot,
cu excep]ia tenacit`]ii sale – refuzul lui de a se l`sa b`tut.
De-a lungul sup`r`rilor, necazurilor [i a tot felul de sui[uri
[i coborâ[uri, Allan nu [i-a pierdut speran]a. A mers la
facultate, a terminat studiile, a luat o diplom` în marke-
ting, numai c` el nu avea tragere de inim` spre drept. A
mers la drept numai un an. Era o catastrof`. Lua note
foarte proaste [i, într-un final, s-a întors acas`. Nu a ie[it
din cas` timp de trei ani; nu era capabil. Încerca s` înceap`
tot felul de servicii, dar nu se putea ]ine de nici unul. Tat`l
lui a început s`-i repro[eze: «Caut`-]i un serviciu, caut`-]i
un serviciu! Nu e[ti bun de nimic, e[ti un ratat! Eu nu
vreau s` te între]in»! Timp de zece ani, Allan a auzit
aceea[i poveste, aceea[i plac`. În fiecare sear`, tat`l lui
abuza verbal de el, iar el suporta totul. Suporta, pentru a
m` proteja pe mine de abuzurile so]ului meu, de probabi-
litatea de a fi omorât` de el, care a continuat cu aventurile
sale timp de dou`zeci de ani, dar con[tientiza c` trebuia s`
r`mân` acas`, pentru a ne între]ine. So]ul meu nu-[i dorea
ca Allen s` fac` afaceri sau marketing. Dup` p`rerea lui,
asta nu era o profesie. În ora[ul de unde provenea el, din
Europa de Est, un agent comercial era un om care mergea
din cas` în cas` [i vindea perii, oale [i crati]e, ma[ini de
cusut – ceva asem`n`tor celui din America secolului XXI,
când negustorul ambulant mergea din cas` în cas` [i î[i
vindea marfa. Asta însemnau afacerile, pentru so]ul meu.
El vroia ca Allan s` devin` medic, stomatolog sau avocat.
Dar nu a fost a[a cum [i-a dorit el, pentru c` Allan nu
suporta sângele. Nu putea fi avocat, pentru c` era prea 
cinstit. Nu putea lua ap`rarea unui om despre care el [tia
c` este vinovat. A[a au decurs zece ani din via]a lui.

So]ul meu se pare c` nu auzise de Bill Gates, Donald
Trump sau de celelalte mari companii, care câ[tigau
milioane de dolari. Nu are încredere în fiul lui nici
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putea preda, pentru c` avea atacuri de panic` grave [i îi
era team` de copii. În schimb, [i-a demarat propria
afacere, fabricând produse din soia f`r` carne. Nu avea
bani sau experian]`, iar poporul american nu era preg`tit
pentru a[a ceva, a[adar a fost un e[ec. Între timp, una
dintre investi]iile sale a devenit un succes, iar Allan a
fost bogat. Când bursa se ridica de la un dolar la [ase, el
avea o sut` optzeci de mii dolari. Bursa era Cold Eeze.
Tat`l s`u i-a dat un ultimatum, în acea var`. Trebuia
s`-[i g`seasc` o afacere. El [i cu mine urma s` o
cump`r`m, trebuia s` fie un magazin mic, o alimentar`,
[i trebuia s` se apuce de lucru. Allan era foarte speriat [i
deprimat, se temea de viitor. Era în anul 1995. Avea treizeci
de ani. Via]a lui nu ducea nic`ieri. Dup` cum spunea
tat`l s`u, tr`ia ca un parazit [i un ratat. Depresia lui
alterna cu momente de mânie. Atunci am hot`rât c`
avea nevoie de ajutorul unui specialist. Trebuia s` fie
din ce în ce mai religios, mai preocupat de Dumnezeu,
[i a devenit un adept cre[tin – un evreu pentru Iisus, nici
pân` în ziua de ast`zi nu [tie exact ce este. În mai, în
urm` cu [ase ani, în 1996, s-a hot`rât, într-un final, s`
mearg` la un psihiatru [i s` ia Litiu. Era Ziua Mamei.
Un prieten mai vechi de-al lui a sunat la un moment dat
[i i-a spus: «Trebuie s` vii azi cu mine la biseric`! Iisus
vrea ca tu s` fii acolo». Evident, Allan a mers. Nu era
obi[nuit s` mearg` la biseric`, sau la o sinagog`. Nu a
primit nici o îndrumare religioas`. Tat`l lui nu i-a dat
nici o îndrumare evreiasc`, pentru c` nu voia s` 
cheltuiasc` o mie de dolari pe an pentru a se al`tura unei
sinagogi din ora[. El nu credea în Dumnezeu.
Dumnezeu era o amintire din copil`rie pentru el, [i nu
una pl`cut`. Tat`l so]ului meu fusese un om foarte reli-
gios, de credin]` ortodox`, mergea la biseric` în fiecare
s`pt`mân`, ]inea toate s`rb`torile religioase, dar îl b`tea
cu o curea de piele în fiecare zi, când nu asculta sau
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facultatea de drept. Nu vreau s` devin avocat». Pentru
c` î[i dorea s`-i fie pe plac tat`lui s`u. Nu se sim]ea
bine. Avea atacuri de panic` grave.Avea team` acut` de 
persoane, suferea de anxietate acut`. A refuzat orice fel
de ajutor din partea unui psihiatru. Refuza s` ia orice fel
de medicament, pentru c` tat`l s`u îi spusese c` medi-
camentele sunt pentru oamenii la[i, iar el a plecat spre
Michigan cu tat`l s`u. 

Nu avea curajul s`-i spun` tat`lui s`u despre boala sa.
În loc s` fac` asta, el a ascuns totul. A început s` ia note
foarte rele în Maryland, a închiriat un apartament singur
[i a început s` mearg` la facultatea de drept. Îns` nu putea
s` se concentreze, pentru c` era din ce în ce mai deprimat.
Nu mânca. Nu dormea. Evita pe toat` lumea. Într-un
sfâr[it, dup` un semestru întreg, a sunat acas` [i a spus:
«Nu mai pot r`mâne în facultate. Ur`sc facultatea de
drept! De la un elev de A, am ajuns s` iau C, D, F. Trebuie
s` vin înapoi acas`»! {i a venit acas`, în al doilea semes-
tru în 1989. M-am speriat când a venit acas`. Ar`ta de
parc` fusese într-un lag`r de concentrare. Sl`bise zece
kilograme, era extrem de deprimat [i speriat. A încercat
s` lucreze în telemarketing, dar nu a putut p`stra postul.
A încercat s` fie mesager. Nu era capabil s` aib` un ser-
viciu stabil. A încercat sute de locuri; era incapabil s`
lucreze mai mult de o lun` o dat`. Tat`l s`u a devenit din
ce în ce mai abuziv verbal, îi spunea ratat [i bun de nimic.
De asemenea, [i fa]` de mine [i de fiul meu, a devenit mai
abuziv prin ]ipete, lovituri, certuri.

Allan nu î[i putea reveni; dormea toat` ziua. Într-un
sfâr[it, a decis s` mearg` înapoi la facultate, s-a descurcat
foarte bine în domeniile [colii, timp de doi ani [i
jum`tate. Nu a vrut s` absolve, pentru c` nu a mai vrut
a alt` diplom` de absolvent; avea una deja. Absolvise
Universitatea Indiana, la un nivel mediu, dar era spe-
cializat în istorie, iar cu istoria nu putea face nimic. Nu

OLGA AARNOLD RRING110



13. 

CE ÎÎNSEAMNA 
SA FFII 

RENASCUT 

CC
E ÎÎNSEAMN~ SS~ FFII RREN~SCUT? CCÂND
a fost Iisus în Ierusalim, în pelegrinaj, în
prim`vara anului 28 d. HR, urmat de apostolii

s`i, a fost primit de mii de oameni care Îl strigau [i
ova]ionau‚ «Regele regilor! Regele regilor»! Romanii au
devenit speria]i [i sup`ra]i. Se temeau c` Iisus va începe o
revolu]ie pentru a-i da jos de la conducere pe romani [i va
elibera Iudeia [i poporul evreu. Fariseii erau oameni
politici evrei [i instrumentele romanilor. {i ace[tia s-au
speriat. Iisus era o amenin]are prea mare. Era prea puter-
nic. Ace[tia au crezut c` Iisus va conduce greva pentru a-i
detrona pe romani, când a fost proclamat regele regilor.
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venea acas`, de la [coal`, dup` ce jucase fotbal, [i avea
pete pe pantaloni, sau pentru orice alt` gre[eal`. A[adar,
cum putea s` cread` so]ul meu în Dumnezeu, când tat`l
s`u care era un om religios îl maltrata. Tat`l lui o b`tea
[i pe so]ia lui – mama so]ului meu. De fiecare dat` când
se enerva, era violent. Deci nu e de mirare c` tat`l î[i
maltrata fiul mai mare. De cele mai multe ori, p`rin]ii
s`i nu aveau mâncare, pentru a putea tr`i. Mama lui 
trebuia s` cumpere un pui [i s` g`teasc` [ase feluri de
mâncare pentru toat` s`pt`mâna. Erau s`raci lipi]i
p`mântului. El purta haine bine cârpite, iar ceilal]i copii
râdeau de el. Ce fel de Dumnezeu era acela, care l`sa
atâ]ia evrei s` moar` în lag`re de concentrare?
Milioane, în timpul holocaustului. Îl l`sa pe tat`l lui s`-l
bat` [i s` abuze de el? Îl l`sa pe tat`l lui s` o bat` pe
mama lui [i s` o r`neasc`? Probabil Dumnezeu era o
fic]iune, un Dumnezeu care pedepse[te, dar în nici un
caz un Dumnezeu milos. 

De aceea a crescut Allan f`r` educa]ie religioas`. Dar,
în ultimii [ase ani, a devenit un om foarte credincios. Crede
în Dumnezeu. Crede în Iisus. Crede c` Iisus a fost singurul
care l-a ascultat când avea atacurile de panic`. Are o con-
versa]ie continu` cu Dumnezeu. Mai întâi, se a[eaz` la
mas` [i se roag` [i [tie c`, cu ajutorul lui Dumnezeu va
avea succes [i va trebui s` uite [i s`-l ierte pe tat`l lui.

Allan va avea succes, pentru c` are credin]` în
Dumnezeu – pentru c` are încredere în el, pentru c` [tie
cum s`-[i tr`iasc` via]a, astfel încât Dumnezeu va fi
mul]umit de el. Ajut` s`racii, nenoroci]ii. Dac` vede o per-
soan` f`r` ad`post, îi d` pân` [i ultimul dolar pe care îl are.
A ajutat mii de oameni, prin sfaturile sale, spunându-le
cum s`-[i tr`iasc` via]a. Fiul meu este într-adev`r credin-
cios Domnului [i are o conexiune total` cu El. Mul]i
oameni ar trebui s` tr`iasc` a[a cum o face Allan.
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EPILOG

Aceast` carte a fost scris` pentru toate persoanele
care sufer`, pentru copiii care s-au îndep`rtat, tenta]i de
droguri sau alcool – pentru copiii, adolescen]ii [i adul]ii,
care au fost maltrata]i, abuza]i [i neîn]ele[i de p`rin]ii
lor. Este o contribu]ie mic` pentru a-i ajuta s` îndure
durerea [i s` în]eleag` faptul c` exist` un Dumnezeu
iubitor, iert`tor – un Dumnezeu care vrea ca ei s`-[i
schimbe vie]ile – c` Iisus este preaputernicul vindec`tor
– c` a fost trimis pe p`mânt de c`tre Dumnezeu-Tat`l s`
ne ia p`catele, s` moar` pe cruce, pentru ca noi s` avem
via]` etern`.

Poate sun` a predic` – dar nu este. Este o lec]ie,
despre cum ar trebui s` tr`im, ca s` fim fiin]e spirituale,
nu efemere - care mint, în[eal`, ucid – ci fiin]e spirituale
care d`ruiesc, iubesc, iart`. Aceasta este lec]ia suprem`
pe care Dumnezeu vrea ca noi s-o înv`]`m – s` ne iubim
unii pe al]ii, pe noi; s` ne iert`m pe noi pentru p`catele
noastre; s` ne iert`m p`rin]ii, pentru c` nu au [tiut cum
s` fie p`rin]i buni, pentru c` [i-au v`rsat nervii pe noi
când eram copii – pentru c` am crescut fiind mutila]i,
r`ni]i, iar acum, ca [i consecin]` a acestui fapt, avem
probleme în a ne exprima sentimentele fa]` de ceilal]i.
Aceasta este lec]ia.

Întotdeauna este timp s`-]i schimbi via]a. Este întot-
deauna timp s` cau]i ajutor – la Asoc]iatia Alcoolicii
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Un fariseu, pe nume Nicodim, a mers într-o noapte pe
ascuns la acesta, [i i-a spus, «Rabine! {tim c` e[ti un
predicator venit de la Dumnezeu. Cum putem ajunge în
Împ`r`]ia Domnului»? Iisus a r`spuns: «Într-adev`r v`
spun, numai oamenii ren`scu]i pot vedea Împ`r`]ia
Domnului». Îns` Nicodim nu a în]eles semnifica]ia cuvin-
telor. El [tia c` te na[ti când p`r`se[ti pântecul mamei.
A[adar, l-a întrebat, din nou, pe Iisus: «Cum poate fi n`scut
un om, când este matur? Poate intra din nou în pântecele
mamei sale [i se na[te iar»? (Ioan III-IV)

Care sunt legile pe care Iisus ne-a înv`]at pentru a fi
împ`ca]i? Cele trei legi sunt dragostea, iertarea [i
supunerea. Exist` un Dumnezeu milos, iubitor. El iube[te
to]i copiii s`i de pe p`mânt. Ne-a creat asem`n`tori chi-
pului s`u. Noi suntem copii S`i. Ni l-a trimis pe unicul lui
fiu, Iisus, s` moar` pe cruce pentru ca p`catele noastre s`
fie iertate [i s` ne dea pacea etern` din Rai. Ne îndrum`
vie]ile, dac` avem credin]` în El [i îl l`s`m s` p`trund` în
inimile [i vie]ile noastre. Iisus ne-a înv`]at s`-l iubim pe
aproapele nostru, s` ajut`m s`racii, s` hr`nim înfometa]ii,
s`-i îmbr`c`m pe cei goi, s` invit`m cer[etorii la masa
noastr`, s` ajut`m cat mai mul]i oameni nec`ji]i.

Iisus este adev`ratul vindec`tor. Iisus este cel care
poate s` vindece aripile noastre frânte. Dac` avem
credin]` în El, vom fi capabili s` înfrunt`m viciile, s`
înfrunt`m alcoolul, drogurile, dependen]a de contactul
sexual, mâncare [i orice alt fel de vicii. Dac` credem în
Iisus, putem fi vindeca]i. Aceasta este lec]ia pe care
Dumnezeu vrea ca noi s` o înv`]`m. Iisus este
Dumnezeu. El vindec`. El vindec` inimile frânte, ari-
pile frânte.
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Anonimi, pentru a înfrânge r`ul care te determin` s`
bei; la Asocia]ia Narcoticii Anonimi, pentru a învinge
r`ul care te determin` s` consumi cocain`, marijuana,
extasy, iarb`. S` devenim oameni adev`ra]i, s` tr`im
conform cerin]elor Domnului, poate devenind consilieri
pentru droguri sau alcool, poate devrnnd arti[ti, profe-
sori, scriitori sau orice altceva, pentru a dovedi c`
Dumnezeu are mil` fa]` de noi, ne iube[te – iar Iisus
este vindec`torul suprem a aripilor frânte. 

- SFÂR{IT -
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