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Prefaţă

Sunt ferm convins că, într-un fel sau altul, cu toţii suferim. Toţi
trebuie să ne vindecăm de durerile noastre interioare. Trebuie
să ştim cum putem găsi o pace reală şi o eliberare adevărată de
slăbiciunile care ne afectează. Păcatul este responsabil pentru
multe dintre problemele şi durerile noastre.
Sper ca această carte să îi ajute pe mulţi creştini să descopere
adevărata vindecare. Mulţi prieteni de-ai mei au fost deja
vindecaţi prin mesajele cuprinse în această carte.
Vindecarea este un proces. Citeşte fiecare capitol şi urmăreşte
acest proces puternic de vindecare ce va avea loc în viaţa ta. Pot
afirma cu îndrăzneală că vei fi vindecat, deoarece ştiu că aceste
mesaje s-au născut din rugăciune, au fost scăldate în lacrimi,
testate în vremuri de tristeţe şi suferinţă personale şi, cel mai
important, fondate pe Cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărat.

1

Atunci când suferi
Într-un fel sau altul, cu toţii suferim. Toţi suntem în aceeaşi oală.
Chiar şi cei care râd, cei fericiţi şi cei norocoşi suferă. Poate că
aceştia încearcă să îşi ascundă suferinţa cu băutură şi glume, dar
nu reuşesc să o facă să dispară.
Cine anume suferă? Părinţii unui fiu risipitor sau ai unei
fiice risipitoare. Milioane de părinţi au fost profund răniţi de
copiii care le-au respins sfaturile. Părinţii aceia iubitori suferă din
pricina înşelăciunii şi a delincvenţei copiilor lor, care erau cândva
buni şi drăgăstoşi.
Persoanele care provin dintr-un cămin destrămat suferă şi ele.
Soţia abandonată, respinsă de soţ pentru o altă femeie, suferă.
Soţul care a pierdut dragostea unei soţii, suferă. Copiii care nu
mai au siguranţă, suferă.
Sunt oameni care suferă de boli: cancer, probleme de inimă şi
o pleiadă de alte boli omeneşti. Mai mult ca sigur că e îngrozitor
să îl auzi pe un doctor spunându-ţi: „Ai cancer; s-ar putea să
mori!” Cu toate acestea, mulţi dintre cei care citesc această carte
au cunoscut astfel de dureri şi agonie.
Iubiţii se despart. Iubitul sau iubita te părăseşte, călcând în
picioare o relaţie cândva frumoasă. Rămâne în urmă doar o
inimă frântă, rănită.
Cum rămâne cu cei rămași fără slujbă? Cu cei deznădăjduiţi,
ai căror visuri s-au destrămat? Sau cu cei închişi? Cu prizonierii?
Cu homosexualii? Cu alcoolicii?
E adevărat! Într-un fel sau altul, cu toţii suferim. Fiecare
persoană de pe pământ îşi poartă propria povară de durere şi
suferinţă.
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Nu există tratament fizic
Când eşti profund rănit, cele mai adânci temeri şi cele mai
profunde sentimente de agonie vor pune stăpânire pe tine şi
nicio persoană de pe acest pământ nu le va putea opri. Cei mai
buni prieteni ai tăi nu vor putea înţelege cu adevărat lupta prin
care treci sau rănile pe care le-ai suferit.
Numai Dumnezeu poate opri valurile de depresie şi
sentimentele de singurătate şi eşec care te năpădesc. Doar credinţa
în dragostea lui Dumnezeu poate salva o minte rănită. Inima
rănită şi frântă, care suferă în tăcere, poate fi vindecată doar de o
lucrare supranaturală a Duhului Sfânt, şi doar intervenţia divină
are efect.
Dumnezeu trebuie să intervină şi să preia controlul. Trebuie
să intre în viața noastră la momentul cel mai critic, să Îşi întindă
braţele pline de iubire, şi să ia sub protecţia şi grija Lui trupul şi
mintea celor care suferă. Dumnezeu trebuie să fie un Tată iubitor
şi să demonstreze că e prezent, că face ca totul să se termine cu
bine. Prin puterea Lui, trebuie să risipească norii de furtună, să
alunge disperarea şi mâhnirea, să şteargă lacrimile şi să înlocuiască
tristeţea cu pace sufletească.
De ce eu, Doamne?
Cel mai mult suferi atunci când ştii că Îl iubeşti mult pe
Dumnezeu, dar nu reuşeşti să înţelegi ce încearcă să facă în viaţa
ta. Dacă dragostea ta pentru El s-ar fi răcit, ai putea înţelege de ce
nu îţi răspunde la rugăciuni. Dacă ai fugi de Dumnezeu, probabil
că ai înţelege de ce ai fi în continuare testat şi încercat. Dacă ai
fi un păcătos înrăit, care dispreţuieşte lucrurile lui Dumnezeu,
ai putea ajunge să crezi că meriţi să suferi atât de mult. Dar tu
nu fugi şi nu Îl respingi în niciun fel. Tu tânjeşti să împlineşti
voia Lui desăvârșită. Îţi doreşti să îi fii pe plac lui Dumnezeu
şi vrei doar să-i slujeşti Lui cu toată fiinţa ta. Tocmai de aceea
suferinţa ta e atât de covârșitoare. Deoarece te face să crezi că e
ceva în neregulă cu tine. Îţi pui la îndoială profunzimea spirituală
şi, uneori, te îndoieşti chiar şi de deplinătatea facultăţilor tale
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mintale. Undeva în adâncul fiinţei tale, auzi o şoaptă: „Poate că
ceva nu e bine cu mine, cumva. Poate că trec prin atâtea suferinţe
pentru că Dumnezeu nu vede nimic bun în mine. Cred că am
ieşit complet din voia Lui; trebuie să mă disciplineze, ca să mă
facă ascultător.”

Prietenii încearcă din răsputeri să ajute
O inimă rănită sau frântă este cea mai cruntă durere cunoscută
de oameni. Majoritatea celorlalte dureri omeneşti sunt doar
fizice, dar o inimă rănită poartă cu sine o durere atât fizică, dar
şi spirituală. Prietenii şi persoanele dragi pot ajuta la alinarea
unei inimi frânte. Când sunt alături de noi, râzând, iubind şi
dându-ne atenție, durerea fizică se mai atenuează, şi pe moment
ne simţim uşuraţi. Dar apoi se lasă noaptea, care aduce cu ea
groaza agoniei spirituale. Durerea e întotdeauna mai îngrozitoare
în timpul nopţii. Singurătatea se lasă peste noi ca un nor care
acoperă soarele. Durerea explodează când eşti singur-singurel şi
încerci să îţi dai seama cum să te descurci cu vocile şi temerile
interioare care îşi tot croiesc drum spre suprafaţă.
Prietenii tăi, care nu înţeleg de fapt prin ce treci, îţi oferă
tot felul de soluţii uşoare. Nu au răbdare cu tine. La momentul
respectiv, ei sunt de obicei fericiţi şi lipsiţi de griji; şi nu înţeleg
de ce nu îţi revii pur şi simplu. Bănuiesc că îţi face plăcere să îţi
plângi singur de milă. Îţi amintesc că lumea e plină de oameni cu
inimile frânte, care suferă, dar care au supravieţuit. Şi deseori vor
să spună o singură rugăciune, care să vindece şi să rezolve totul.
Ţi se spune „să-ți declanșezi credinţa, să revendici o promisiune,
să mărturiseşti vindecarea şi să laşi în urmă disperarea.”
Toate bune şi frumoase, dar cei care ne ţin predici sunt de
obicei creştini care nu au suferit niciodată prea mult ei înşişi.
Sunt precum „bonele” lui Iov, care ştiau toate răspunsurile, dar
nu i-au putut alina durerea. Iov le-a spus: „sunteţi cu toţii nişte
doctori de nimic” (Iov 13:4). Slavă Domnului pentru prieteni
binevoitori, dar dacă ar putea trece doar pentru o oră prin
aceeaşi agonie pe care o trăiești tu, cu siguranţă şi-ar schimba
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perspectiva. Lasă-i în locul tău o singură dată, să simtă ce simţi
tu, să experimenteze durerea interioară ce te apasă pe tine, şi mai
mult ca sigur ţi-ar spune: „Cum de rezişti prin toate acestea? Eu
nu m-aş descurca în situaţia în care eşti tu!”

Timpul nu vindecă nimic
Mai ţii minte zicala aceea veche: „Timpul vindecă toate rănile”?
Ţi se spune să rezişti, să zâmbeşti şi să aştepţi ca timpul să îţi
anestezieze durerea. Dar eu cred că toate regulile şi clişeele despre
singurătate sunt născocite de oameni fericiţi, care nu suferă. Sună
bine, într-adevăr, dar nu e adevărat. Timpul nu vindecă nimic;
numai Dumnezeu vindecă!
Când suferi, timpul nu face decât să amplifice durerea. Trec zile
şi săptămâni, iar agonia rămâne. Suferinţa nu dispare, indiferent
câte zile tăiem din calendar. Poate că timpul o să îngroape tot
mai mult durerea, dar o singură amintire cât de mică o poate
scoate din nou la iveală.
Sincer să fiu, nu te ajută prea mult nici să ştii că înaintea ta au
mai fost o mulţime de creştini care au suferit, la rândul lor. Te poţi
identifica cu suferinţa personajelor biblice care au supravieţuit
unor chinuri groaznice. Dar faptul că ştii că au trecut şi alţii
prin bătălii îngrozitoare nu îţi va alina durerea. Când citeşti cum
au ieşit victorioşi din luptele lor, şi te gândeşti că tu încă nu ai
făcut-o, doar suferi şi mai tare. Ai impresia că ei trebuie să fi
fost foarte apropiaţi de Dumnezeu, dacă Acesta le-a răspuns la
rugăciuni. Te face să te simţi nedemn de El, deoarece problemele
tale continuă, în pofida tuturor eforturilor tale spirituale.

Necazuri îndoite
Rareori se întâmplă ca oamenii să sufere o singură dată.
Majoritatea persoanelor care suferă îţi pot arăta şi urmele altor
răni. Sunt straturi peste straturi de durere. O inimă frântă este
de obicei moale şi fragilă. E mai uşor de frânt, deoarece nu e
protejată de o carapace dură. Frăgezimea este deseori confundată
cu vulnerabilitatea de către inima protejată de o carapace tare.
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Un om interiorizat este judecat greşit ca unul slab. Dăruirea
completă este interpretată greşit drept abuzivă. Inima care nu se
teme să îşi recunoască nevoia de dragoste este judecată în mod
greşit ca fiind prea interesată de sex.
Prin urmare, inima fragilă care caută dragoste şi înţelegere este
deseori cel mai uşor de frânt. Inimile deschise şi încrezătoare în
ceilalţi sunt de obicei rănite cel mai tare. Lumea aceasta este plină
de bărbaţi şi femei care au respins dragostea pe care le-a oferit-o
o inimă blândă şi delicată. Inimile acelea puternice, închise
într-o carapace dură, care nu au încredere în nimeni, inimile
care dăruiesc prea puţin, care cer ca dragostea să fie dovedită
continuu, care calculează mereu, care manipulează mereu şi îşi
văd doar de propriile interese, inimile care se tem să rişte sunt
cele care rareori se frâng. Nu sunt rănite, pentru că nu există
nimic în ele care să fie rănit. Sunt prea mândre şi egocentrice ca
să îi permită altcuiva să le rănească în vreun fel. Trec prin viaţă
făcând alte inimi să sufere şi călcând în picioare sufletele fragile
care le ating vieţile, doar pentru că sunt ele însele foarte greoaie
şi anoste, şi consideră că toţi ar trebui să fie ca ele. Inimilor dure
nu le plac lacrimile. Urăsc angajamentele. Se simt sufocate când
li se cere să împărtăşească cu alţii.

Cei care frâng inimi nu scapă uşor
Durerea pe care o îndură o inimă frântă se datorează parţial
gândului că vinovatul, cel care frânge inimi, va scăpa nepedepsit.
Inima spune: „Eu sunt cea care suferă, cea rănită, dar tot eu
plătesc pentru asta. Vinovatul scapă basma curată, când ar
trebui de fapt să plătească pentru ce-a făcut.” Asta este problema
crucilor: de obicei e răstignit cine nu trebuie. Dar Dumnezeu
ţine contabilitatea, iar în Ziua Judecăţii, va regla conturile. Dar
chiar şi în această viaţă, cei care frâng inimi şi cei care-i rănesc
pe oameni plătesc un preţ mare. Indiferent cum încearcă să îşi
justifice acţiunile lor care provoacă durere, nu pot opri strigătele
celor pe care i-au rănit. Precum sângele lui Abel, care striga din
pământ, plânsul unei inimi frânte poate depăşi bariera timpului şi
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