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Dedicată tuturor acelora dispuşi să creadă
că harul din inima lui Dumnezeu este mai puternic

decât durerea din trecutul lor.
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IInnttrroodduucceerree

Mii de oameni trăiesc cu teama că trecutul lor s-ar putea
întoarce să-i bântuie. Şi chiar dacă secretul lor nu va

ieşi niciodată la lumină, el le invadează mintea chinuin -
du-i, înfrângându-i şi amintindu-le că L-au dezamăgit
pe Dumnezeu şi pe ei înşişi. De fiecare dată când fac 
un pas înainte se simt ca şi când ar fi nevoiţi să tragă o
ghiulea după ei. 

Dezmembrarea familiei şi răspândita devalorizare a
valorilor ne-a transformat în oameni ai unei culturi
lipsite de suflet bazată pe împlinirea sinelui cu orice
preţ. Nu este de mirare că trecutul multor oameni este
caracterizat de trădare, de abuz şi de decizii distructive. 

Volumul de faţă se bazează pe convingerea că, în
ultimă instanţă, Cristos este singurul care ne poate face
în stare să depăşim trecutul. Prin aceasta nu susţin că
impactul pe care trecutul l-a avut asupra noastră este
şters cu buretele, deoarece vom duce întotdeauna cu
noi suma tuturor experienţelor noastre. Dar umblarea
noastră cu Dumnezeu nu trebuie să şchiopăteze din
cauza trecutului nostru. Cu adevărat, trecutul nostru
poate constitui motivaţia de care avem nevoie pentru
a-L căuta pe Dumnezeu cu mai multă ardoare. 
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Dumnezeu nu ne eliberează întotdeauna de toate efec -
tele trecutului nostru, dar puterea acestuia asupra noastră
poate fi anulată. Şi într-adevăr, în vieţile acelora care au
suferit cel mai profund, Dumnezeu îndeplineşte cea mai
adâncă lucrare. Mii de oameni pot sta de mărturie că dacă
Îi dăm lui Dumnezeu toate cioburile, El ne reîntre geşte 
cu adevărat.

Visele, lui Dumnezeu i le-am adus plângând 
Pentru că El e prietenul meu pe pământ
Aşa fac şi copiii care cu lacrimi îi roagă 
Pe părinţi, jucăriile lor rupte să le dreagă. 

În loc să-L las singur apoi,
În linişte, să modeleze,
Am mai rămas ca să-L ajut
Cu mijloace isteţe.

Din mână i le-am smuls strigând într-un sfârşit:
„Cum de repari aşa de-ncet?”
„Copilul meu”, îmi spuse El, „tu negreşit
Nu mi le-ai dat încă de tot. Aştept....”

Veniţi să ne îmbarcăm acum într-o călătorie care ne va
permite să-L găsim pe Dumnezeu în trecutul nostru şi să
ne construim un viitor mai bun.
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Capitolul 1
AAcccceeppttaarreeaa

uunnuuiittaattuuaajj

Când am întrebat o femeie despre tatuajul ei de pe braţ,
ea mi-a explicat: „Fostul meu prieten mi l-a făcut – era
un alcoolic abuziv.” Ea era acum căsătorită cu un alt
bărbat şi era fericită, dar în fiecare zi tatuajul îi amintea
de durerea din trecutul ei. Ar fi preferat să scape de acel
tatuaj, dar nu putea pentru că era gravat în pielea ei
prin ardere.

Cu toţii am întâlnit oameni al căror trecut este tatuat
în sufletele lor. Ei sunt cei ce au experimentat abuzul,
au trăit în imoralitate sau au devenit dependenţi. Unele
sunt femei care trăiesc cu amintirea unui avort; alţii
sunt taţi care au dat naştere unor copii nelegitimi sau
care şi-au distrus familiile. Am ascultat la un buletin de
ştiri o ştire despre o tânără femeie care şi-a denunţat
propriul tată autorităţilor pentru că îl văzuse comiţând
o crimă în copilărie. Imaginaţi-vă ce amintiri avea ea
tatuate pe suflet!

„Încerc să-mi reconstruiesc viaţa, ca pe o casă care a
fost distrusă pe dinăuntru şi pe dinafară”, ne-a scris o
femeie după ce a ascultat una dintre transmisiunile
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noastre radiofonice. „Sper să construiesc de la parter şi, pe
cât posibil, să nu mai folosesc lemnul putred pe care-l
găsesc peste tot în jurul meu. De data asta sper să o întreţin
aşa încât să nu se mai distrugă niciodată.”

Cât de diferit ar arăta trecutul nostru dacă l-am putea
retrăi ştiind tot ce ştim acum. Louisa Tarkington a exprimat
dorinţa a milioane de oameni când a scris: 

Mi-aş dori să existe un loc minunat
Numit tărâmul începerii din nou
Unde toate greşelile şi durerile noastre
Şi toată suferinţa noastră egoistă şi săracă
Ar putea fi dezbrăcată
Precum o haină ponosită veche
Care să nu mai fie îmbrăcată niciodată.

Există un asemenea loc? Eu cred că există.
Este adevărat că nu putem da timpul înapoi să începem

din nou, pentru că orele devin zile, zilele devin luni, iar
lunile devin ani care nu pot fi retrăiţi. Nimeni nu se poate
întoarce la linia de start a cursei vieţii. Dacă agăţăm un
calendar al unui an trecut pe perete acest lucru nu va aduce
anii înapoi, nici nu ne va permite să ştergem urmele gravate
de greşelile din anii de mult trecuţi. Nu putem merge la
Dumnezeu, aşa cum a făcut un adolescent, cu rugăciunea:
„Doamne, mă rog ca acest accident să nu se fi întâmplat!”

Ca găurile lăsate în perete după îndepărtarea cuielor, ră -
nile de cui ale păcatelor lasă adesea în urma lor chinuri
urâte. Dumnezeu doreşte să bandajeze rănile noastre deschi -
se aşa încât acestea să se poată vindeca. Când aceste răni vor
fi devenit cicatrici, vom şti că vindecarea s-a produs. Vina,
regretul şi durerea amară pot fi lăsate în urma noastră –
înainte este un tărâm al unui nou început. Trecutul nostru
nu trebuie să controleze prezentul sau viitorul nostru. Nu
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este niciodată prea târziu să trăim pentru Dumnezeu zilele
care ne-au mai rămas pe Pământ. 

În Litera stacojie, Nathaniel Hawthorne relatează viaţa
unei femei care are o aventură cu un tânăr preot. La începu -
tul romanului, ea este pedepsită să stea la stâlpul infamiei
purtând cusută pe piept litera A de la „adulterină”. O ţine
în braţe pe fiica ei nelegitimă. Pe măsură ce se desfăşoară
scenariul, ea este expusă oprobiului public pentru păcatul
ei, îndurând insultele cetăţenilor oraşului, insulte care i se
cuveneau – dar refuză cu îndârjire să dezvăluie numele
tatălui copilului ei. 

Între timp, soţul ei, un psiholog abil, pretinde că se îm -
prieteneşte cu omul pe care-l bănuieşte a fi complicele soţiei
la aventură. Sub pretextul că este doctor, soţul femeii îl face
pe acest om să se chinuie câţiva ani de zile, deoarece preotul
nu-şi mărturiseşte vina. 

În naraţiune, omul imoral care nu-şi clarifică trecutul
sfârşeşte prin a suferi cu mult mai mult decât femeia care
şi-a înfruntat păcatul, acceptându-şi ruşinea şi vina. Este de
preferat să scoţi lucrurile la lumină decât să trăieşti cu secre -
te dureroase care încătuşează sufletul! Dacă omul imoral ar
fi fost dispus să-şi înfrunte trecutul, ar fi putut trăi cu o
conştiinţă curată, iertată. Alegând să afişeze inocenţa, el a
trebuit să se confrunte în secret cu păcatul lui în fiecare zi. 

SPERANŢA UNUI NOU ÎNCEPUT

În Vechiul Testament, citim extraordinara povestire 
a Gomerei, o femeie care ştia foarte bine cum este să tră-
ieşti cu litera A gravată pe suflet. Soţul ei, Osea, un profet,
primise de la Dumnezeu porunca să se însoare cu o pros -
tituată. Majoritatea teologilor cred că în momentul când 
el a luat-o de nevastă ea nu era târfă; cu toate acestea,
Dumnezeu a spus: „Du-te şi ia-ţi o nevastă curvă şi copii
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din curvie. Căci ţara a săvârşit o mare curvie părăsind pe
Domnul” (Osea 1:2).

Osea a avut doi copii de la femeia aceasta; dar când s-a
născut al treilea, profetul a devenit dureros de conştient că
acel copil nu-i aparţinea. A pus copilului numele „Lo-Ami”
ceea ce înseamnă „cel care nu este din sângele meu”.

Gomera a continuat să aibă aventuri, flirtând când cu un
bărbat, când cu altul, fără a găsi însă în braţele niciunuia
dragostea şi acceptarea după care tânjea. Într-o zi a căzut
în mâinile unui bărbat care era incapabil să ţină la ea. Osea
a văzut-o de la distanţă – părăsită, umilită, lipsită de hrană
şi de îmbrăcăminte. Instinctiv, a luat nişte pâine şi vin şi le-a
dat amantului ei indolent, ca acesta să poată avea mai mare
grijă de amanta lui!

Alunecarea pe topoganul imoralităţii a continuat în viaţa
Gomerei până când, într-un final, a căzut în mâinile unui
bărbat care a vândut-o la licitaţie cumpărătorului care licita
cel mai mult. Bărbaţii se holbau prosteşte la această sclavă
nefericită a cărei frumuseţe fusese mânjită de multă vreme
de preţul prea mare plătit decadenţei emoţionale şi spiritu -
ale. Osea a licitat peste ofertele tuturor celorlalţi bărbaţi şi
a plătit cei 15 sicli de argint şi o baniţă (un omer) şi jumătate
de orz. 

Era Osea nebun? Care bărbat ar face un asemenea sa -
crificiu pentru o soţie care l-a umilit, făcând paradă de
jurămintele maritale încălcate şi tratându-şi copiii în mod
iresponsabil? Să doarmă după cum şi-a aşternut!

Nebun sau ba, Osea a adus-o acasă, ştiind că putea fi
acum din nou cu iubita lui. El credea în viitorul căsătoriei
lor. Aveau să reaprindă dragostea din perioada de curtare. 

Care era motivul unei asemenea speranţe a profetului?
Osea era convins că puteau să o ia de la capăt. El spera că
ea a ajuns la capăt, că şi-a învăţat lecţia şi că era pregătită să
se arunce în braţele lui şi-ntr-ale lui Dumnezeu. Dacă ea nu

�� Cumsă-ţidepăşeştitrecutul



era pregătită pentru un nou început, viitorul ei ar fi murit
pentru vecie. 

Dumnezeu Însuşi i-a dat speranţă lui Osea când i-a spus: 

Deaceea iată o voi ademeni şi o voi duce în pustie şi-i
voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo îi voi da iarăşi viile
şi valea Acor i-o voi preface într-o uşă de nădejde, şi
acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei, şi ca în ziua
când s-a suit din ţara Egiptului.

Osea 2:14, 15

Gomera avea să cânte din nou. Şi povestea nu se termină
aici. Jurămintele ei de iubire îşi vor recăpăta validitatea, iar
ea va trăi în puritate şi va fi credicioasă legământului dat
soţului ei. 

Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; Te voi logodi
cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate 
şi îndurare. Te voi logodi cu Mine prin credincioşie,
şi vei cunoaşte pe Domnul!

Osea 2:19, 2

În cele din urmă, va fi ca şi când ea n-ar fi păcătuit nicio -
dată. Da, ea va cânta din nou. Ea se va opri din goana
nebună şi se va reîntoarce acasă unde îi este locul. Spiritual
vorbind, virginitatea ei va fi restaurată. 

Nu susţin că Osea este o carte scrisă cu scopul de a ne
arăta modul în care un soţ ar trebui să-şi trateze soţia îndă -
rătnică – deşi Dumnezeu cunoaşte numărul căsătoriilor care
ar fi salvate dacă partenerii s-ar hotărî să se trateze unul pe
celălalt cu dragoste chiar în caz de infidelitate. Cu toate
acestea căsătoria lui Osea dovedeşte un lucru. Indiferent de
cât de jos cade cineva, restaurarea este întotdeauna posibilă.
Dumnezeu adoră să salveze mari păcătoşi – chiar şi pe aceia
care poartă un mare A. 

��Acceptareaunuitatuaj


