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Cuvânt înainte

Te copleşeşte durerea? Durerea incestului, a abuzului, a respingerii
sau a familiei destrămate...?

Privind dezastrul din poporul său, Ieremia a strigat deznădăjduit:
„Nu este nici un leac alinător în Galaad? Nu este nici un doctor acolo?
Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu?” (Ieremia
8:22)

Ieremia era conştient că exista posibilitate de vindecare. Numele
lui Dumnezeu este Iehova Rafa, însemnând Dumnezeul care vindecă,
Dumnezeul care are balsam, un leac vindecător – Cuvântul Său. De
aceea, Ieremia era mâhnit. Ştia că nu există rană sau durere prea mare,
prea oribilă, prea distructivă încât să nu poată fi vindecată de Tatăl
nostru suveran. El este Dumnezeu, Dumnezeul oricărei fiinţe umane
şi nimic nu este prea dificil pentru El.

Dacă există vreo istorisire care poate ilustra acest adevăr, atunci o
vei găsi între coperţile acestei cărţi: Niciun loc unde să plângi.

Poate ai citit prima carte scrisă de Dorie, Dorie: fata pe care nu o iubea
nimeni şi ai reuşit să desprinzi din conţinutul ei puterea de vindecare
a lui Dumnezeu, dar ai zis în inima ta: „Ea n-a fost niciodată abuzată
sexual, aşa că vindecarea este posibilă pentru ea, dar...”

Dragul meu cititor, nu există niciun fel de „dar...”. Nu există rană
pe care Dumnezeu să nu o poată vindeca. În timp ce vei citi această
parte din viaţa lui Dorie, pe care n-a dezvăluit-o decât câtorva prieteni
intimi, vei regăsi mereu şi mereu confirmarea acestui adevăr.

Este o istorisire greu de povestit. Dar, de dragul lui Isus şi a
poporului Său, Dorie a fost gata să-ţi dea voie să priveşti în bezna
cămăruţei ascunse a trecutului ei, pentru a descoperi felul în care
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Lumina Cuvântului a pătruns acolo, aducând cu El aroma dulce a
Dragostei supreme.

Dorie este dovada vie a puterii lui Dumnezeu de a vindeca cele
mai profunde răni şi este o onoare pentru mine s-o îmbrăţişez ori de
câte ori vizitează familia organizaţiei Precept.

Te sfătuiesc să citeşti această carte într-o atitudine de rugăciune şi
să păşeşti alături de Dumnezeu având credinţa unui copil, la fel ca
Dorie – şi vei descoperi vindecarea, deoarece există leac alinător şi un
mare Medic în Galaad.

Kay Arthur

NICIUN LOC UNDE SÃ PLÂNGI
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Mulþumiri

Vreau să mulţumesc într-un mod special tuturor celor care mi-au
scris în ultimii ani. Multe dintre scrisorile voastre se vor regăsi pe
paginile acestei cărţi. Deşi pe mulţi dintre voi nu am reuşit să vă
contactez pentru a vă cere permisiunea de a folosi comentariile
voastre, vreau să vă asigur că efectele gândurilor şi încurajărilor vor
avea un impact însutit.

Vreau de asemenea să-i mulţumesc dragului meu prieten,
Dr. Erwin Lutzer, pastor al Bisericii Moody, pentru redactarea
manuscrisului; acesta reflectă atât de exact experienţele şi gândurile
mele. Am petrecut multe ore discutând şi mă bucur de rodul care va
rezulta în urma acestei cărţi.

Sunt recunoscătoare şi dragului meu prieten Ray Martin, care mi-a
oferit câteva zile libere, pentru a-mi aduna gândurile cu scopul
realizării acestei cărţi.

Mulţumesc de asemenea lui Sandy Burdick care şi-a luat inima în
dinţi şi a exploatat cu grijă copilul din spatele armurii. Mulţumesc
pentru ajutor. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să folosească
această carte pentru gloria Lui.
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Dragă Dorie,

Problema mea este că nu reuşesc să cred că Dumnezeu mă
iubeşte. Cu mintea ştiu asta, dar nu o pot experimenta la un nivel
mai profund. Nu pot accepta, deoarece mi-e teamă că apoi mă va
respinge. Este vorba de un blocaj emoţional, nu de unul raţional.
Totul ar fi în regulă dacă aş şti că Isus mă iubeşte, că Lui îi pasă şi
că mă poartă prin toate circumstanţele prin care trec. Atunci aş
putea trece biruitoare peste luptele şi durerile trecutului. Nevoia
mea cea mai mare este dragostea. Mi-ai distrus zidurile de apărare,
deşi m-am ţinut tare. Îmi ziceam: „Nu voi plânge! Astea-s prostii!
Sunt doar sentimente care dispar, nu le voi lăsa să mă atingă!”
Dar ştiam că nu sunt prostii şi că dacă voi renunţa la scutul meu
de protecţie, lăsând lacrimile să curgă şi acceptând dragostea lui
Dumnezeu, voi fi vindecată.

Cu drag,
T.



Introducere

Sâmbătă, 29 iunie 1985, în jurul orei 13:30, în josul străzii Randolph,
trecu în grabă o ambulanţă. Împreună cu Lloyd, ne aflam în Topeka,
Kansas, în vizită la fiul nostru, Burney şi la soţia lui. Priveam
ambulanţa de la ei de-acasă.

Am privit ţintă în ochii nurorii mele, Diana.
— Sper că nu a venit pentru Lloyd, am spus pe jumătate serioasă.
— Sunt sigură că nu e pentru el, a răspuns ea.
În ultimii ani, soţul meu a dezvoltat o pasiune pentru jogging. Avea

o condiţie fizică bună şi îi făcea plăcere să se relaxeze şi să facă
exerciţii. Nu eram îngrijorată, deoarece ştiam că nu se va întoarce în
următoarea jumătate de oră.

Ceva mai devreme, intrase în bucătărie echipat pentru alergat.
— Draga mea, mă întorc repede şi apoi mergem să mâncăm afară.

S-a aplecat şi m-a sărutat. L-am îmbrăţişat o dată, apoi încă o dată.
După ce a ieşit, m-am îndreptat spre uşă.

— Alergare plăcută! i-am strigat. S-a întors pentru a mă privi şi
arătând spre cer mi-a răspuns:

— Mulţumesc, iubito!
Aşteptam. Trecuse deja o oră iar el nu se întoarse. Am hotărât să

merg în parc să-l caut. Cu siguranţă va fi acolo, relaxându-se la soare,
poate. Dar nu era nicăieri. Nici măcar atunci nu mi-am permis să
gândesc că i s-ar fi putut întâmpla ceva.

Întorcându-mă în casă, am stabilit ce urma să facem. Deşi niciunul
dintre noi nu avea curajul să rostească, nu reuşeam să ne scoatem din
minte imaginea ambulanţei.
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Dragă Dorie,
Când ţi-ai împărtăşit viaţa, ai construit un pod..., ai ajuns până

în adâncul fiinţei unde durerea este atât de puternică.
Eu şi sora mea am fost abuzate de tatăl nostru, însă Dumnezeu a

îndepărtat ruşinea de a vorbi despre trecutul meu. Pentru multă
vreme am suferit, închisă în mine însămi, însă acele întunecimi
trebuiau scoase la lumină.

Tatăl meu era pastor. Ar trebui să fiu impresionată când cineva
este învăţător de şcoală duminicală, misionar sau în slujba
Domnului? Eu zic că ar trebui să ne uităm la copiii lor, dar să
privim adânc. Uneori există atâta întuneric şi singurătate în aceste
familii.

Trebuie să fim ţinuţi la lumină, exact ca un pahar spart pentru a
observa dacă este vreo greşeală sau nu. I-am dăruit lui Dumnezeu
cupa mea spartă, pe care încercam să o aranjez pentru a arăta
perfectă. Acum, deoarece a fost expusă în lumina lui Dumnezeu,
poate să răspândească dragostea Lui prin mine. Sunt cupa Lui, acea
cupă pe care nimeni n-o iubea şi de care nimeni nu era mândru.
O cupă spartă înţelege o altă cupă spartă. El vindecă cupele sparte.

În Cristos,
M.
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Niciun loc unde sã plângi

Cineva a observat pe bună dreptate că problema cu care se
confruntă copiii abuzaţi este că nu au un loc unde să-şi verse amarul.
Gândiţi-vă cum ar fi să fiţi nevoit să purtaţi de unul singur, secretul
întunecat al abuzului. A sesiza autorităţile, ar însemna să-ţi asumi
riscul unei pedepse sau al neîncrederii.

Am fost îngrozită să aflu că au loc abuzuri sexuale în familii de
creştini şi chiar în familiile liderilor creştini. Acest păcat ascuns ia
naştere în spatele uşilor închise ale unor familii respectate. Ia naştere
peste tot.

Aceste secrete întunecate determină sufletul să devină plin de amă-
răciune, fără dragoste şi teribil de trist. Ele sunt cauza numeroaselor
nevroze şi conduc la retragerea din societate şi chiar contemplarea
gândurilor sinucigaşe.

Acea parte a sufletului nostru pe care am ascuns-o de alţii (şi poate
chiar de Dumnezeu) devine locul problemelor noastre. Mulţi oameni
ar putea fi ajutaţi într-un mod măreţ, dacă ar găsi o ureche care să-i
asculte şi o inimă care să-i înţeleagă.

Pentru mulţi ani am păstrat ascuns secretul despre care credeam că
doar Dumnezeu şi soţul meu trebuie să ştie. Credeam că doar ei sunt
vrednici de încredere. Credeam că oamenii nu mă vor crede dacă le-aş
spune că am fost abuzată sexual. Dar acum îmi împărtăşesc povestea,
deoarece am întâlnit sute de femei care se pot identifica cu suferinţa mea.

Împreună cu sora mea, am părăsit orfelinatul pe când eu aveam
treisprezece ani. Am fost duse în familia unei asistente maternale pe
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