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Dedica\ie

Cu dragoste dedic aceast[ carte r[posatului meu bunic,
Rev. E. W. Caughron. El a trecut la Domnul în timp
ce scriam aceast[ carte. Poreclit cu afec\iune „Tata

mare>, el a fost, cu adev[rat, mai mare ca via\a îns[=i.
Întoarcerea în West Monroe, Louisiana, nu va mai fi la fel.
Tata mare a l[sat în urm[ un gol „imens>. West Monroe
înseamn[ doar amintiri acum. Locurile r[m`n tot mai pustii.
Îi vom sim\i lipsa plini de durere.



Aprecieri

Tommy Tenney a dat din nou lovitura! În acela=i stil
provocator al c[r\ii Alergarea dup[ Dumnezeu, Tommy ne
provoac[ pe to\i s[ ne reînnoim pasiunea pentru închinare
înaintea lui Dumnezeu. Casa favorit[ a lui Dumnezeu este
menit[ s[ fac[ parte din scurta list[ a literaturii cre=tine cla-
sice în anii care vor urma.

C. Peter Wagner
Rector, Institutul de conducere Wagner

Colorado Springs, Colorado

Tommy Tenney a oferit Trupului lui Hristos o alt[ lucrare
motivatoare =i extrem de provocatoare! F[r[ echivoc, Casa
favorit[ a lui Dumnezeu: Dac[ o zide=ti, El va veni este una
dintre cele mai bune scrieri despre închinare. Adev[rurile
împ[rt[=ite sunt simple, dar profunde =i puternice. Aceast[
carte „trebuie citit[> de c[tre to\i cei care sunt mistui\i de
dorul de a fi un sanctuar al prezen\ei lui Dumnezeu. Î\i va
mi=ca inima pentru închinarea adev[rat[ =i va aprinde în tine
o pasiune mai mare pentru a-L cunoa=te pe Tat[l a=a cum nu
ai f[cut-o înainte!

Dr. Kingsley A. Fletcher
Pastor, Life Community Center

Research Triangle Park, North Carolina

Alergarea dup[ Dumnezeu a fost o carte n[scut[ dintr-o
inim[ dedicat[ lui Dumnezeu—gloriei Lui, tronului S[u =i
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prezen\ei Sale. În Casa favorit[ a lui Dumnezeu Tommy
Tenney a reu=it din nou. Dac[ înainte nu aveai un apetit pen-
tru realitatea spiritual[, o foame dup[ Dumnezeu sau un dor
autentic dup[ prezen\a Celui Atotputernic—dup[ ce vei fi citit
aceast[ carte, cu un duh deschis =i în umilin\[, vei =ti cu
adev[rat ce înseamn[ dorul spiritual.

Rev. Colin Dye
Pastor, Kesington Temple, London City Church

Aceast[ carte ofer[ o clar[ provocare acelora dintre noi
care conduc biserica în închinare. O dat[ ce am citit-o nu vom
mai fi mul\umi\i doar s[ oferim „un timp bun de închinare>
celor din biseric[.

Noel Richards
Lider de închinare

F[ un lucru destul de mult timp, transform[-l într-o rutin[,
încearc[ s[ prevezi ce se va întâmpla =i, curând, te va obosi.
Este oare posibil =i în cazul închin[rii? Da, este. Putem pro-
mova cât dorim motive pentru a ne aduna la închinare în case,
cl[diri de biserici, evenimente speciale sau mega-evenimente.
Dar este oare aceasta o rutin[? Plictiseal[ izvorât[ din
obi=nuin\[? Chiar dac[ nu e a=a pentru tine, e aproape sigur
c[, dac[ faci parte din genera\ia tân[r[ care se ridic[ sau din-
tre aceia care-L iubesc pe Hristos, crezi c[ biserica =i muzica
ei sunt dificile.
Tommy Tenney a f[cut o slujb[ de maestru prezentându-ne

închinarea ca fiind plin[ de via\[, mul\umire, bucurie =i
adora \ie. A fost mult a=teptat[ =i a venit la momentul potrivit. 

Gerald Coates
Vorbitor, autor, crainic

Fiind un cititor avid, îndr[gostit[ de lumea c[r\ilor înc[ din
copil[rie, devorez cu l[comie zeci de c[r\i în fiecare an. Cu
toate acestea, exist[ un volum unic care-mi captiveaz[ inima
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=i îmi este cel mai drag. Aceast[ carte are un loc pe noptiera
mea, chiar lâng[ Biblie =i o folosesc mereu în tot timpul anu-
lui, culegând gânduri proaspete, inspira\ie =i provocare la
fiecare citire. Alergarea dup[ Dumnezeu a fost preferata mea
în anul 1999. Casa favorit[ a lui Dumnezeu se pare c[ va fi
prima mea alegere în anul 2000.
Î\i mul\umesc, Tommy, pentru c[ mi-ai nimicit tradi\iile, c[

mi-ai condamnat auto-mul\umirea, c[ mi-ai reaprins pasiunea
=i mi-ai pus sub semnul întreb[rii chemarea la închinare.
Domnul folose=te scrierile tale inspirate pentru a m[ atrage
într-o intimitate mai profund[ cu Tat[l =i pentru a m[ deter-
mina s[ ajung pe culmile cele mai înalte ale muntelui S[u.
Sunt dependent[ pe veci de gloria luminii lui Dumnezeu.

Judy A. Gosset
The River Ministry, Vancouver, British Columbia

Pentru cei ce sunt fl[mânzi dup[ prezen\a manifest[ a lui
Dumnezeu, Casa favorit[ a lui Dumnezeu: Dac[ o zide=ti, El
va veni descoper[ chei strategice care deschid u=a spre pre -
zen\a Lui =i-I ofer[ Lui un loc în care s[ locuiasc[. Ca u=i er,
Tenney \ine u=a deschis[, îng[duindu-ne s[ vedem o lic[ rire
din gloria lui Dumnezeu =i ne provoac[ s[ o experiment[m în
vie \ile =i comunit[\ile noastre, abandonându-ne total închi -
n[rii înaintea lui Dumnezeu. Î\i recomand cu c[ldu r[ s[ cerce -
tezi am[nun\it aceast[ comoar[, d[-i voie s[ te captiveze =i s[
te conving[ s[-L cau\i cu toat[ inima pe Dumnezeu.

Pastor Dutch Sheets
Colorado Springs, Colorado

Chemarea =i pasiunea lui Tommy este s[ vad[ Trupul lui
Hristos împreun[ =i prezen\a lui Dumnezeu coborându-se
într-o mai mare m[sur[ decât înainte. În c[utarea lui dup[
Dumnezeu, Tommy a înv[\at—=i acum ]mp[rt[=e=te =i
Bisericii—cum s[ devin[ casa sau templul în care Dumnezeu

Aprecieri
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vrea s[ tr[iasc[. Casa în care Dumnezeu vine este casa în care
El e binevenit.

Rev. Bart Pierce
Pastor Coord., Rock Church, Baltimore, Maryland

Exist[ o vorb[ care spune c[ <trebuie s[ treac[ mult timp
pentru ca o cas[ s[ devin[ un c[min.> Ce anume Îl face pe
Dumnezeu s[ se simt[ „acas[>? Cu siguran\[ nu o structur[
elaborat[, deoarece Ezechiel scrie c[ prezen\a lui Dumnezeu
a în[l\at—a anulat cl[dirile—str[vechiul templu. Aceast[
carte indic[ spre calea prezen\ei Lui. Când prezen\a Lui este
primit[, Dumnezeu Se stabile=te =i Se simte întotdeauna acas[
în mijlocul închin[rii.
În Scriptur[ ]nt`lnim cortul lui Moise, cortul lui David =i

templul lui Solomon. O pies[ de mobilier prezent[ în toate cele
trei a fost chivotul leg[mântului—scaunul îndur[rii, locul
prezen\ei lui Dumnezeu. E posibil ca cortul lui David s[ fi fost
casa p[mânteasc[ preferat[ a lui Dumnezeu dintre cele trei. +i
asta deoarece perdeaua era ridicat[, chivotul se afla la vedere,
gloria Sa era manifest[ =i închin[torii erau acolo zi =i noapte.
Dumnezeu este atât de gelos în ce prive=te prezen\a Sa =i

adev[rata închinare, încât chivotul leg[mântului este unica
pies[ de mobilier dintr-un templu terestru pe care o vom g[si
în cer, acolo unde ne vom închina ve=nic înaintea Lui. Ceea
ce caut[ El acum este o cas[—un vas de lut—în care poate
locui prezen\a Sa, în care slava Sa poate fi manifest[ =i în care
exist[ închinare zi =i noapte. Cartea lui Tommy Tenney, Casa
favorit[ a lui Dumnezeu, este lucrarea unui arhitect care-L
caut[ pe Dumnezeu. Ia schi\ele =i construie=te-I o cas[ în
via\a ta. Mai d[-mi =i mie înc[ o c[r[mid[ =i hai s[ începem!

Observa\iile tat[lui s[u, T. F. Tenney

M[ identific în întregime cu c[utarea pasionat[ a lui
Tommy Tenney, c[utare a prezen\ei sus\inute =i clare a

Casa favorită a luiDumnezeu
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Domnului Isus. Scrierile sale au ecou în cele mai adânci =i
cele mai disperate strig[te ale inimii mele.
La fel cum a fost cu prima sa carte Alergarea dup[

Dumnezeu, tot a=a este =i acum. Cu cât cite=ti mai mult acest
mesaj, cu atât vei fi mai încurajat. Dac[ Dumnezeu a creat în
tine acest grad de intensitate doar pentru El—=i El se arat[ în
mijlocul poporului S[u în atâta splendoare cât putem noi per-
cepe—în final, El te va împlini =i nu te va l[sa frustrat.
Unul dintre cele mai puternice mesaje ale acestei c[r\i, din

perspectiva mea, este c[ nu-\i va p[sa cât de mult va trebui
s[-\i revolu\ionezi priorit[\ile =i programul, c[ vei pierde prie -
teni sau c[ imaginea ta va avea de suferit, pentru a reu=i s[
vezi cât mai mult fa\a lui Dumnezeu. Orice carte care ne
motiveaz[ în aceast[ direc\ie are o valoare incomensurabil[.

Joy Dawson
Înv[\[tor interna\ional al Bibliei =i autor

Teologii ne ajut[ s[ în\elegem teoriile =i doctrinele despre
Dumnezeu; Tommy Tenney ne inspir[ s[-L dorim pe El cu
pasiune. Prietenul meu Tommy este un om care tânje=te dup[
Dumnezeu. Asemenea femeii din Cântarea Cânt[rilor, care
trebuie s[ se ridice =i s[ colinde uli\ele c[utându-=i iubitul,
inima lui Tommy î=i caut[ mereu Iubitul. Nu numai c[ el î=i
împ[rt[=e=te dorul, ci îl împarte cu noi în aceast[ minunat[
carte.

Francis Frangipane

Cartea lui Tommy Tenney, Casa favorit[ a lui Dumnezeu
este incisiv[ =i sfâ=ietoare, deoarece I-am sfâ=iat inima lui
Dumnezeu. A=a cum Tenney scoate în eviden\[, (uneori am
r[mas f[r[ respira\ie la observa\iile sale scripturale),
Dumnezeu vrea ca noi, copiii Lui, s[-L iubim =i s[ petrecem
timp cu El. Facem acest lucru doar atunci când ne închin[m.
Tommy întreab[: pentru cine este Biserica? Succint =i bazat

Aprecieri
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pe Scriptur[ arat[ c[ Biserica este pentru Dumnezeu. Aceast[
carte are puterea de a revolu\iona Biserica a=a cum o cunoa= -
tem noi. Trebuie citit[ nu doar de liderii de închinare, ci de
to\i credincio=ii.

Mike Bickle
Autor =i fondator al asocia\iei Prieteni ai Mirelui
Director al Casei Interna\ionale de Rug[ciune

Grandview, Missouri

„De ce> a fost cuvântul lui favorit.
Acest mic b[ie\el adorabil =i foarte curios a abordat via\a

minunându-se, cu ochii larg deschi=i. Obi=nuia s[ stea la
picioarele mamei mele (Dottie Rambo) în timp ce ea povestea
despre vocea Duhului Sfânt care o îmboldea s[ scrie cântece
precum „El s-a uitat dincolo de p[catul meu =i mi-a v[zut
nevoia> sau altele din sutele de cântece pe care le-a compus.
În timp ce al\i copii se jucau în camerele de al[turi, el era un
„c[ut[tor de Dumnezeu> în preg[tire.
Îmi amintesc cum st[team în sufrageria pl[cut[ a p[rin\ilor

s[i =i cum mama lui îl certa cu blânde\e: „Tommy drag[, mai
las[ =i pe cei mari s[ ia parte la discu\ie. Poate c[ =i altcineva
mai are întreb[ri.> Sincer, nici una dintre întreb[rile celorlal\i
nu erau la fel de oneste =i p[trunz[toare ca ale lui. Eram
uimit[: „Ce tân[r remarcabil!>
Mul\i ani vie\ile noastre nu s-au intersectat, pân[ când un

prieten mi-a pus în mân[ o carte =i mi-a spus: „Cite=te-o
acum!>. Am v[zut numele autorului =i mi-am spus: „Acesta
nu poate fi micul Tommy.> Am întors cartea =i am v[zut poza
=i am râs cu voce tare. 
Aceea=i ochi.
Aceea=i foame. 
Alergarea dup[ Dumnezeu a devenit cartea pe care am

dat-o tuturor celor la care m-am putut gândi. Nu am citit-o
doar de mai multe ori, am predicat din ea, f[r[ s[ m[ justific.

Casa favorită a luiDumnezeu
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Filozofia mea este: „Dac[ ceva nu este stricat, nu încerca s[-l
repari.> Când mi s-a cerut s[ citesc manuscrisul c[r\ii Casa
favorit[ a lui Dumnezeu, eram într-un turneu foarte aglome rat
=i mi-a fost trimis[ prin po=t[. Cu toate c[ m-am sim\it ono-
rat[, m-am temut c[ nu voi avea timp s[ o citesc.
Prima sear[, când am luat-o cu mine în dormitorul din

spatele autobusului cu care f[ceam turneul, am rupt plicul în
care se afla =i prezen\a lui Dumnezeu a umplut dintr-o dat[
înc[perea. Era acolo acea mireasm[ pe care o îndr[gisem =i
lacrimi de bucurie mi-au br[zdat obrajii. Am citit câteva rân-
duri cu privirea înce\o=at[, apoi m-am strecurat, în t[cere, în
micu\a baie, pentru a nu-l deranja pe so\ul meu Donny.
Nu am putut s[ dorm în seara aceea. Am citit =i m-am

închinat, am citit =i m-am închinat. În sfâr=it cineva scrisese
ceea ce noi am experimentat =i care reprezenta strig[tul inimii
noastre.
În noiembrie 1993, împreun[ cu so\ul meu =i întreaga

noastr[ echip[ eram la o biseric[ din Florida. Duhul
Domnului ne-a pus dou[ întreb[ri: „Pot s[ v[ întrerup via\a?>
„Ave\i timp pentru o trezire?>
F[r[ ezitare =i f[r[ s[ ne gândim la consecin\e, am r[spuns:

„Da>. În iulie 1994 orarul nostru era f[cut buc[\i =i o întâlnire
de trei zile în Riverside, California s-a transformat în 77 de
întâl niri. Vie\ile noastre au fost întrerupte pentru totdeauna.
Ultima întâlnire extins[ a durat peste 20 de s[pt[mâni =i avut
loc în Sierra Vista, California, acolo unde =apte biserici s-au
u nit =i înc[ sunt împreun[ c[utând-L, s[pt[mân[ de s[pt[mâ -
n[, pe Dumnezeu.
Cu toate acestea, exist[ în noi ceva care nu este satisf[cut.

Dac[ \i-e foame dup[ o foame =i mai mare; dac[ \i-e sete dup[
o sete =i mai mare...dac[ e=ti pasionat de o pasiune =i mai
mare pentru Dumnezeu...dac[ te întrebi de ce al\ii nu în\eleg
...aceasta este cartea pe care o cau\i.

Aprecieri
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G[se=te o camer[ lini=tit[, ia cu tine un ceainic plin cu ceai
aburind sau cafea, dou[ pachete de =erve\ele =i asigur[-te c[
ai la îndemân[ o bucat[ mare de covor curat. Preg[te=te-te s[
experimentezi Slava f[r[ v[l—Casa favorit[ a lui Dumnezeu. 

Dr. Reba Rambo-McGuire
Cânt[rea\[, promotoare de treziri spirituale

Aceast[ carte este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru
Biserica lui Hristos. Te va motiva s[ faci schimb[ri adânci în
modul t[u de via\[ =i în timpul t[u de rug[ciune. Pasiunea
pentru prezen\a lui Dumnezeu, puterea închin[rii, întâlnirea
transformatoare cu Slava Lui sunt câteva din temele pe care
pastorul Tommy Tenney le dezvolt[ într-o manier[ clar[ =i
inspirat[. Tommy Tenney este un om valoros al lui Dumnezeu
=i un profet al acestui moment. Lucrarea lui este o binecu-
vântare =i mesajul s[u o adiere proasp[t[ pentru spirit.
Îng[dui\i-mi s[ v[ recomand aceast[ nou[ carte printre cele-
lalte bogate scrieri ale sale.

Rev. Claudio J. Freizdon
Biserica King of Kings, Buenos Aires, Argentina

Aceast[ carte ofer[ o perspectiv[ din interior a închin[rii =i
modul în care ea atinge toate aspectele vie\ii cre=tine, aspecte
la care nici nu m-am gândit pân[ acum. Cu siguran\[ va inspi-
ra =i redirec\iona lucrarea celor care o citesc.

Tony Campolo, Ph. D
Profesor de Sociologie, Eastern College

St. Davids, Pennsylvania

Am avut privilegiul s[-l cunosc pe Tommy =i s[ lucrez
al[turi de el adesea, în ultimii ani. L-am auzit de multe ori
spunând: „Eu nu sunt un profet!> Cu toate acestea, Tommy
este un vorbitor profetic pentru Trupul lui Hristos din aceste
vremuri. Acesta este anotimpul în care Trupul lui Hristos tre-
buie s[ rezideasc[ cortul lui David. Aceasta este vremea în

Casa favorită a luiDumnezeu
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care s[ întoarcem pe dos rela\iile noastre programate cu
Dumnezeu =i s[ devenim din nou „o cas[ de rug[ciune>.
Mai mult decât mesajul pe care îl predic[ sau scrie, Tommy

este, în dragostea lui pentru Dumnezeu, un om potrivit pentru
acest moment în istoria Bisericii. Dumnezeu are mul\i sluji-
tori, dar pu\ini prieteni. St[pânul descoper[ timpul S[u =i
scopurile Sale prietenilor mai degrab[ decât slujitorilor.
Tommy este un autentic prieten al lui Dumnezeu. De aceea el
este bine echipat pentru a chema Biserica înapoi la pasiunea
aceea vital[ de a c[uta nu doar mâna binecuvânt[rilor lui
Dumnezeu, ci chipul S[u de Slav[. Recomand aceast[ carte
întregului Trup al lui Hristos, dintr-o genuin[ pre\uire.

Marc A. Dupont
Mantle of Praise Ministries, Inc.

Aprecieri
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Nota editurii

Cu mai bine de o jum[tate de secol ]n urm[, unul dintre
marii g`nditori cre=tini ai veacului 20 a rostit c`teva
cuvinte simple, adev[rate pentru genera\ia sa, dar trist

de adev[rate ]nc[, pentru multe biserici evanghelice din vre-
mea noastr[. A. W. Tozer spunea: <}nchinarea este piatra
pre\ioas[ pierdut[ a Bisericii evanghelice.>
Trebuie s[ recunoa=tem c[ ultimii dou[zeci de ani au adus

totu=i un suflu nou ]n ce prive=te definirea =i practica ]nchi -
n[rii, ]n multe biserici. Dar cu toate acestea, se consum[ ade-
sea prea mult[ energie ]n schimbul <=tafetei> ]ntre genera\ii,
atunci c`nd func\ia ]nchin[rii este ]nlocuit[ de forma
]nchin[rii. Uneori au loc discu\ii interminabile, cauzate de
ne]n\elegerea principiilor biblice, esen\iale ale ]nchin[rii viza-
vi de elementele practice, ajustabile =i chiar variabile ce
alc[tuiesc ]nchinarea individual[ sau comunitar[.
}n aceast[ nou[ carte tradus[ ]n limba rom`n[, Casa

favorit[ a lui Dumnezeu, Tommy Tenney ne provoac[, la fel
ca ]n prima sa carte Alergarea dup[ Dumnezeu, la redesco pe -
rirea pasiunii pentru Dumnezeu. De data aceasta autorul pune
accentul pe nevoia practic[rii unei ]nchin[ri cu pasiune ]nain-
tea lui Dumnezeu. +i acest lucru trebuie f[cut nu doar ]n
cadrul a ceea ce noi ne-am obi=nuit s[ numim <program de
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]nchinare>, ci trebuie s[ fie un mod de via\[ caracteristic
tuturor credincio=ilor n[scu\i din nou.
Prea mul\i consider[ ]nchinarea ca fiind doar muzic[. Din

acest motiv sunt =i multe discu\ii contradictorii pe seama
]nchin[rii. Dar ]nchinarea nu este un concept inventat la tre-
cerea din mileniul doi ]n mileniul trei =i nu are de-a face doar
cu muzica. }nchinarea este mult mai mult dec`t muzic[ sau
dec`t <programul> bisericii locale.
}nchinarea, a=a cum o descrie Sf`nta Scriptur[, =i cum o

prezint[ autorul ]n aceast[ carte, este un r[spuns al poc[in\ei,
al inimii zbrobite, care }l dore=te pe Domnul mai mult dec`t
orice altceva.
Citatele biblice folosite ]n aceast[ carte sunt luate din tra-

ducerea Cornilescu a Sfintei Scripturi. Men\ionez c[ italicele
au fost ad[ugate de autor cu scopul accentu[rii anumitor prin-
cipii sau idei aflate ]n dezbatere.
Cu siguran\[ c[ =i ]n aceast[ carte limbajul trece uneori

dincolo de ceea ce noi am considera c[ trebuie spus <mai pe
ocolite>.De aceea te rog s[ ai r[bdare =i s[ nu te pripe=ti la for-
mularea unor concluzii care ar putea fi eronate sau chiar false,
]nainte de a termina de citit toat[ cartea.
Dac[ e=ti un ]nsetat dup[ Dumnezeu =i dore=ti s[ experi-

mentezi o ]nchinare mai profund[ ]naintea Domnului, atunci
aceat[ carte, Casa favorit[ a lui Dumnezeu, este pentru tine.

Vasile Gabrian
Oradea, mai 2003

Casa favorită a luiDumnezeu

20 Dacă o zideşti...



Introducere

Ai amintiri dragi legate de o cas[ în care ai crescut? Ce
fel de amintiri? Sunt legate ele de cl[direa în sine sau
de ceva ce s-a întâmplat acolo? Cred c[ singurul

motiv pentru care î\i aminte=ti cu drag o cl[dire anume este
datorit[ lucrurilor care s-au petrecut acolo: plimbarea al[turi
de tat[l t[u, jocurile cu prietenii, mama care te îmbr[\i=a.
Amintirea întâmpl[rilor de acas[, mai mult decât structura
fizic[ a casei, î\i provoac[ „dorul de cas[>.
Dac[ lui Dumnezeu „I s-ar face dor> dup[ oricare dintre

„casele> de închin[ciune de pe p[mânt, cred c[ I-ar fi dor de
cortul lui David. El l-a plasat în registrul istoric al cerului pen-
tru a-l restaura =i a-l conserva—nu datorit[ frumuse\ii struc-
turii sale, ci datorit[ pasiunii închin[rii. Evenimentele =i
întâlnirile cu închin[torii pasiona\i, pe care Dumnezeu le-a
avut acolo, fac locul îndr[git de Dumnezeu.
Dou[ dintre coloanele templului lui Solomon erau f[cute

din bronz, dar „pila=trii> cortului lui David erau oamenii!
Dumnezeu caut[ material nou de construc\ie care s[ se
potriveasc[ pe modelul celui vechi. El vrea s[ reconstruiasc[
casa Sa favorit[. E=ti tu disponibil? El are nevoie de o alt[
„piatr[ vie>, un închin[tor dup[ modelul =i dup[ inima lui
David.
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Aceast[ carte nu urm[re=te restaurarea structurii fizice sau
opera\iile mecanice ale cortului lui David. Aceast[ carte
urm[re=te restaurarea pasiunii din închinare—inima lui
David. Structura va urma pasiunii, tot a=a cum c[s[toria
urmeaz[ dragostei =i astfel rezult[ un c[min.

Casa favorită a luiDumnezeu
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Despre copert[

Poate c[ ilustra\iile de pe coperta acestei c[r\i nu au o
semnifica\ie aparte pentru voi; la urma urmei, poza de
pe copert[ reprezint[ doar o cas[. Pentru mine îns[, va

fi întotdeauna acas[. Poate c[ sunt singurul care =tie c[
desenul copertei include poza casei în care am locuit, la
adresa 114 Slack Street, West Monroe, Louisiana. Casa a
apar\inut bunicului meu, „tata mare> E. W. Caughron, înainte
ca mama =i tat[l meu s[ o cumpere. Amintirile mele despre
aceast[ cas[ sunt din vremea când casa era înc[ a bunicului.
Omul care st[ în fa\a casei este tat[l meu, T. F. Tenney.
Aceast[ cas[ înseamn[ mult pentru mine, datorit[ amintirilor.
Îmi creez amintiri noi în casa mea acum, al[turi de so\ia =i
copiii mei, dar amintirile copil[riei vor face din aceast[
micu\[ cas[ din West Monroe „casa mea favorit[>.

23



Capitolul 1

Casa favorit[ a lui Dumnezeu

Nu mi-am dat seama c[ Dumnezeu are o cas[ favorit[
pân[ în vara când, împreun[ cu familia mea, am
f[cut un „tur tradi\ional> al casei copil[riei mele.

Trebuia, oricum, s[ facem o vizit[ bunicului meu în West
Monroe, Louisiana. Fiind în ora=, într-o dup[ mas[ fierbinte,
specific[ regiunii Louisiana, mi-am înghesuit familia într-un
microbus =i am pornit s[ facem un tur al împrejurimilor =i al
casei în care am crescut.
Unii ar spune c[ nu sunt prea multe de v[zut în West

Monroe, îns[ pentru mine e un loc special, fiindc[ este acas[.
Am locuit într-o cas[ cu =indril[ alb[, pe strada Slack, la
num[rul 114. Copacul uria= de magnolii, aflat la cap[tul
gr[dinii, mai este înc[ acolo (sunt cei mai buni copaci de
c[\[rat pentru b[ie\i), dar stejarul de la cel[lalt cap[t a
disp[rut demult (aceia nu sunt a=a de buni pentru c[\[rat).
Fiecare col\ de strad[ era o alt[ amintire pe care trebuia s-o
împ[rt[=esc familiei mele fascinate. Le-am ar[tat locul în care
tat[l lor a mers la =coal[, le-am descris tot ceea ce s-a întâm-
plat de-a lungul rutei turului nostru (total indiferent fa\[ de
c[scatul abia mascat al audien\ei mele).
Când am parcat în fa\a casei, le-am ar[tat =an\ul în care eu

=i Clint, l[ud[rosul din vecini, ne-am b[tut, deoarece acesta îi
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vorbise urât surorii mele. Atunci, b[taia c[p[tase propor\ii
biblice, dar versiunea scurt[ este c[ eu i-am tras un pumn în
nas lui Clint iar el m-a lovit în stomac =i amândoi am plecat
plângând spre cas[.
Am iubit casa în care am tr[it =i am crescut =i am presupus

c[ =i copiii mei o vor iubi. Era evident c[ în acea dup[-mas[
nimeni nu se sim\ea acas[, dar în ora=ele din nordul
Louisianei avem o lege nescris[ =i o prietenie strâns[ ce face
loc „tururilor tradi\ionale>. Nu =tiu a cui este casa acum, dar
nu m-am gândit c[ cineva s-ar fi sup[rat dac[ clanul Tenney
ar fi f[cut un tur al fostei lor propriet[\i.

Am avut amintiri puternice din casa mea favorit[
Marele tur a început în gr[dina din fa\[ (cu pove=ti despre

acel loc, care au luat aproape o jum[tate de or[). Am avut
mul te amintiri nostalgice legate de întâmpl[rile din casa mea
pre fe ra t[ din strada Slack, num[rul 114. Am dorit ca =i copiii
mei s[ aib[ propria lor leg[tur[ istoric[ =i tradi\ional[ cu acea
cas[.
Am mers încet în jurul casei, în timp ce le ar[tam cele mai

importante locuri istorice =i reminiscen\ele vie\ii în „paradis>.
Când am trecut de poarta din spatele gr[dinii, le-am spus
copiilor povestea câinelui care l-a mu=cat pe curier. Nu mai
v[zusem niciodat[ un curier care s[ danseze cu atâta dib[cie,
având atâtea pachete în bra\e. Câinele meu nu era prea mare,
dar a oferit suficient[ inspira\ie pentru a-l motiva pe om s[
danseze ca un profesionist, de-a lungul întregii cur\i. Eu
m-am amuzat copios, dar curierul nu a fost prea încântat.

Familia mea m-a abandonat
Am descris c[su\a de joac[ din gr[din[ =i leag[nul din

copac, în care sora mea a reu=it s[ împlineasc[ profe\ia mamei
mele =i s[-=i rup[ mâna. Tocmai începeam s[ m[ simt bine în
acest tur când, cam la un sfert din drumul din jurul casei,

Casa favorită a luiDumnezeu
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m-am uitat în jurul meu =i n-am mai v[zut pe nimeni. Proba -
bil c[ au g[sit ceva foarte interesant =i înc[ se mi nu neaz[,
m-am g`ndit eu. Tocmai ar[tasem spre locul în care eu =i sora
mea ne-am îngropat animalele de cas[, a=a c[ m-am gândit c[
probabil au fost cople=i\i de durere sau au fost vr[ji\i de patul
de panselu\e unde mama m-a înv[\at s[ plantez flori.

Când am f[cut cale întoars[, mi-am dat seama c[ familia
mea m[ abandonase. Recunosc c[ era o zi fierbinte specific[
Louisianei, cu aproape 40 de grade =i sut[ la sut[ umiditate,
dar nu =i-au dat seama ce mic e pre\ul acesta de pl[tit pentru
a fi în paradis? Adev[rul era c[ ei au fost convin=i c[ sunt
pierdut „cu capul în nori>. Ei erau în microbus cu aerul
condi\ionat dat la maxim. Fe\ele lor reflectau o plictiseal[
absolut[, în timp ce se certau ce caset[ s[ asculte, „cât tata î=i
termin[ c[l[toria sa comemorativ[.>
M-am sim\it ofensat. Nu, am fost mai mult decât ofensat.

Am fost mânios. „Ce s-a întâmplat cu voi?>, i-am întrebat. „Eu
încerc s[ v[ ar[t toate aceste lucruri...>
„Ne-am plictisit...>, m-a întrerupt Andreea, fiica mea cea

mai mic[. „Tati, casa asta nu înseamn[ nimic pentru noi,> s-a
amestecat Nata=a, fata cea mijlocie.
Pentru o clip[, am crezut c[ un fulger va lovi microbusul.

La urma urmei, nu vorbe=ti a=a despre un loc sfânt! Era
aproape un sacrilegiu! Apoi, fiica mea cea mai mare, cu o i re -
veren\[ total[, a spus: „Tat[, singurul motiv pentru care casa
aceasta înseamn[ ceva pentru tine este legat de amintirile pe
care le ai. Noi nu avem nici o amintire despre aceast[ cas[.>
Atunci mi-a trecut prin minte ideea c[ fiica mea are drep-

tate. Familia mea nu este interesat[ de casa num[rul 114 de pe
strada Slack, a=a cum sunt eu. Le pot povesti întâmpl[ri legate
de via\a din acea cas[, dar acele pove=ti reprezint[ mai mult
decât atât pentru mine. Ele sunt via\a mea închis[ în aminti -
rile din casa mea favorit[.
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