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CAPITOLUL UNU

O nouă perspectivă asupra unei căi vechi 
de a-ți descătușa puterile

UN ANUMIT MEDIC TA� NA� R s� i extrem de bine pregătit le 
prescrie uneori o ret�etă î�n aparent�ă stranie oamenilor 

afectat�i de maladiile descrise î�n această carte: teamă, senti-
mentul de inferioritate, anxietate s� i alte necazuri î�nrudite. 
Ret�eta lui este: „Merget�i la biserică cel put�in o dată pe săp-
tămână, duminica, î�n următoarele trei luni.“

Medicul respectiv î�i explică pacientului surprins s� i 
contrariat căruia i-a dat această prescript�ie uimitoare că 
atmosfera dintr-o biserică este î�ncărcată de energii vinde-
cătoare, ce î�l pot ajuta să se lecuiască de necazurile pe care 
tocmai le-am ment�ionat. El mai spune că nu contează ne-
apărat dacă pacientul ascultă sau nu slujba. Mersul la bi-
serică este util chiar dacă persoana doar stă î�n tăcere s� i 
se lasă pătrunsă de starea s� i atmosfera dinăuntru. Acest 
medic modern declară că pacient�ii lui s-au bucurat de bene-
ficii uimitoare î�n urma acestei practici.  

O femeie, prietenă veche cu familia medicului, era genul 
de pacient care trece de la un doctor la altul fără să acorde 
prea multă atent�ie la ce i se spune s�i fără să pună î�n practică 
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sfaturile primite. I�n cele din urmă, î�ntr-o zi a ajuns la acest 
medic, care i-a spus cu franchet�e: 

— Nu vreau să mă ocup de cazul dumneavoastră.
Atunci când ea a î�ntrebat de ce, el i-a răspuns: 
— Pur s� i simplu, pentru că nu vet�i face ceea ce vă spun.
Femeia a implorat s� i a insistat s� i a promis că va face tot 

ceea ce i se cere, î�nsă medicul a rămas de neclintit. I�ntr-o 
ultimă î�ncercare, ea i-a spus: 

I�n primul rând, vă plătesc serviciile. I�n al doilea rând, 
cum putet�i dumneavoastră, ca medic, să refuzat�i un pacient? 

As�a că acesta a consimt�it, dar cu o condit�ie: pacienta 
trebuia să î�i urmeze î�ntocmai indicat�iile, să coopereze fără 
proteste. Ba chiar a pus-o să semneze s�i o declarat�ie î�n acest 
sens. 

Nervozitatea acută a pacientei era cauzată de faptul 
că sora ei se căsătorise cu bărbatul la care visase s�i ea; de ace-
ea, acum, î�s� i ura sora. Fierbea la foc mic s� i otrăvurile urii o 
tulburau atât de mult, î�ncât î�ntregul ei organism react�iona-
se; prin urmare, avea simptome de boală reală. Medicul i-a 
dat nis�te medicamente, pentru că s�tia că ea asta î�s� i dorea 
– î�ntr-o zi pastile roz, î�n altă zi, albe.  

I�n final, medicul i-a prescris mersul la biserică. După 
ce a citit ret�eta, femeia, uluită, s-a răt�oit:   

— Este cel mai caraghios lucru pe care l-am auzit vreo-
dată. N-am să mă duc. I�n fond, ce suntet�i dumneavoastră, 
medic sau preot?

 Atunci medicul a scos documentul pe care femeia î�l 
semnase s� i i-a zis:

— Trebuie să facet�i as�a cum v-am spus, altfel voi renun-
t�a la cazul dvs.
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De nevoie, pacienta a urmat instruct�iunile. A trecut ceva 
timp până ce efectele benefice s� i-au făcut simt�ită prezent�a 
(din cauza antagonismului existent î�n mintea ei), î�nsă, î�n 
cele din urmă, până s� i această femeie a î�nceput să-s� i des-
chidă sufletul, î�n atmosfera vindecătoare creată pe durata 
slujbei.

I�ntr-o zi, spre surprinderea ei s�i î�n ciuda aversiunii ma-
nifestate, pacienta s�i-a dat seama că este interesată de slujbă. 
A urmărit-o cu atent�ie s� i s� i-a dat seama, uluită, că se dezbă-
teau lucruri de bun simt�. I-a plăcut foarte mult. Cu timpul, 
a devenit din ce î�n ce mai interesată, mai atentă s� i supusă 
indicat�iilor medicului, iar î�n prezent – datorită acestei com-
binat�ii inteligente î�ntre medicină s�i religie – resentimentele 
au părăsit-o s� i au făcut loc regenerării.   

— As�adar, după cum vedet�i, ret�eta mea funct�ionează! a 
spus medicul. 

I�n acest caz, medicul a prescris s� i lecturi cu subiect re-
ligios. Treptat, ideea cres�tinismului ca tehnică s� i mecanism 
s�tiint�ific, creat pentru a ajuta la depăs�irea problemelor puse 
î�n discut�ie î�n această carte, a î�nceput să î�i domine gândi-
rea. Astăzi, această femeie s� i-a luat viat�a î�n propriile mâini 
s� i este o persoană sănătoasă, nu doar fizic, ci s� i emot�ional 
s� i spiritual. De altfel, otrava î�i afectase tocmai aceste din urmă 
zone ale viet�ii.    

Un alt medic s�i-a trimis pacient�ii î�n mai multe rânduri la 
biserica mea. Este vorba despre oameni care nu sunt bol-
navi fizic, dar care sunt atât de plini de temeri, anxietate s� i 
tensiune, sentimente de vinovăt�ie s� i de inferioritate, pre-
cum s� i resentimente î�ncât, î�ntocmai ca pacienta descrisă 
anterior, ei pot fi cu adevărat numit�i „bolnavi“. 
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La un moment dat, medicul a trimis la biserică un băr-
bat care nu mai intrase î�ntr-una de ani de zile. Acesta s-a 
opus, declarând:

— Detest predicile!
— Merget�i oricum, i-a zis medicul, chiar dacă nu ascul-

tat�i predica. Luat�i-vă nis�te dopuri la dumneavoastră, dacă 
dorit�i, s� i punet�i-vi-le î�n urechi atunci când î�ncepe. Un 
singur lucru as�  vrea să facet�i. I�n acea biserică, î�n fiecare 
duminică, dimineat�a s� i seara, se t�ine un moment de tăcere, 
pe care cei de acolo î�l numesc „intervalul de tăcere creativă“. 
Pastorul va sugera să vă abandonat�i acestei tăceri s� i să vă 
deschidet�i mintea î�n fat�a puterii î�nviorătoare a lui Dumne-
zeu, care are capacitatea de a vă pătrunde î�n suflet, cu o 
î�nrâurire benefică, vindecătoare. Pastorul are dreptate, 
atunci când spune că este un medicament cu mult mai bun 
decât orice v-as�  putea oferi eu. Aceasta este singura cale 
pe care o cunosc, ca să scăpat�i de necazuri. Prin urmare, 
acesta este medicamentul pe care vi-l prescriu. 

Bărbatul a urmat instruct�iunile s� i medicul mi-a relatat 
ulterior că până s� i acel pacient a î�nceput să asculte predica. 
De fapt, a devenit foarte interesat de biserică, chiar dacă î�na-
inte nici nu visa că l-ar putea atrage. Pacientul trece acum 
printr-o schimbare concretă î�n bine. 

— Sfătuindu-i pe aces�ti pacient�i să meargă la biserică, 
aplic o tehnică ce funct�ionează î�n cazul multor maladii. Am 
î�nvăt�at că, atunci când tratăm o persoană, trebuie să t�inem 
cont de î�ntreaga fiint�ă s� i să nu o privim ca pe un simplu 
mecanism sau organism, pentru că omul este mai mult de-
cât o serie de react�ii chimice. Eu cred că s�tiint�a s� i credint�a, 
corelate î�n mod corespunzător, pot face foarte mult bine! 
a spus medicul.
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O explicat�ie a acestui fenomen este oferită de eficacita-
tea terapiei de grup. Psihiatrii s� i psihologii nu folosesc con-
sultat�ia s� i tratamentul psihologic doar atunci când tratează 
individual persoane, ci folosesc, î�n anumite circumstant�e, 
s� i tratamente de grup (pentru mai mult�i pacient�i odată). 
I�n astfel de situat�ii, se lucrează cu oameni care au primit 
deja consiliere individuală. Prin urmare, aces� tia sunt fa-
miliarizat�i cu procedurile uzuale s� i s� tiu foarte bine cum să 
coopereze.

I�n cazul unei slujbe, pastorul, care î�n timpul săptămânii 
acordă consiliere î�n particular, î�ncearcă să aplice tehnici 
similare asupra membrilor unei adunări numeroase, î�nsă 
de această dată foloses�te terapia de grup. Comunitatea este 
alcătuită din multe tipuri de persoane. Unii oameni sunt 
prezent�i pentru că î�nt�eleg că au nevoie de ajutor. Alt�ii au 
nevoie de ajutor, î�nsă nu sunt cons�tient�i de asta. Iar unele 
persoane vin doar din obis�nuint�ă. S� i s-ar putea ca altele să 
fie prezente deoarece subcons�tientul le dictează că trebuie 
să găsească un răspuns satisfăcător pentru vaga nemult�u-
mire din mintea lor.

I�ntr-o comunitate numeroasă, chiar dacă există o vastă 
diversitate de interese, problemele fundamentale sunt doar 
câteva. Trebuie avut î�n vedere faptul că oamenii rămân oa-
meni, indiferent de cine sunt s� i de mediul din care provin. 
Există anumite chestiuni universale, de interes pentru tot�i 
oamenii s� i, î�n fat�a acestora, natura umană react�ionează î�n-
totdeauna. Nu există nicio fort�ă care să poată egala puterea 
religiei de a satisface nevoile de bază. De aceea, î�ndrumă-
torul religios s� i cel care practică religia ca terapie de grup 
se bucură de s�ansa pe care niciun om de s� tiint�ă din do-
meniu nu o are – aceea de a atinge natura umană până î�n 
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străfunduri s� i, astfel, de a o vindeca, de a-i da fort�ă, pace s� i 
putere.    

I�mi permitet�i să vă spun cum am procedat eu? Teoriile 
despre care am vorbit au î�nceput să mi se dezvolte î�n min-
te cu ani î�n urmă, pe măsură ce numărul persoanelor pe 
care le consiliam individual a î�nceput să crească. Am pre-
luat conducerea unei biserici de pe Fifth Avenue î�n cea mai 
neagră perioadă a Marii Depresiuni, î�n 1932. Oras�ul New 
York, centrul financiar al nat�iunii, era profund afectat de cri-
ză. Curând, am cons�tientizat frica, anxietatea, nesigurant�a, 
dezamăgirea, frustrarea s�i es�ecul cu care se confruntau tot�i 
cei din jur. Am î�nceput să t�in predici pe aceste teme, subli-
niind faptul că credint�a î�n Dumnezeu poate oferi curaj s� i 
î�nt�elepciune, precum s� i o mai bună î�nt�elegere a solut�iilor 
necesare rezolvării acestor probleme. Popularizarea î�n presă 
a subiectelor de acest fel a adus î�n biserică un număr mare 
de enorias� i, dornici să asculte discut�iile. I�n scurt timp, pro-
gramul meu de consiliere individuală a devenit mult prea 
aglomerat, iar listele de as� teptare au î�nceput să crească. 
Fiind cons�tient de lipsa mea de cunos�tint�e de specialitate, 
am apelat la un psihiatru extrem de competent, dr. Smiley 
Blanton, s� i astfel am pus pe picioare centrul de consiliere 
din cadrul bisericii.   

I�n scurtă vreme, am î�nceput să observ printre enorias� i 
o mult�ime de oameni pe care î�i consiliasem personal. Atunci 
mi-a venit ideea de a aplica unei adunări mari de oameni 
aceleas� i tehnici de tratament spiritual pe care le foloseam 
î�n consultat�iile individuale.

Una dintre tehnicile folosite î�n slujbele publice, care 
a adus rezultate uimitoare, este tăcerea. Luând parte la 
î�ntâlnirile quakerilor, am î�nvăt�at valoarea tăcerii creative. 



19O nouă perspectivă

I�ntâlnindu-mă cu „Prietenii“ (as�a cum î�s�i mai spun quakerii), 
am obt�inut beneficii personale extraordinare, precum scă-
derea tensiunii, depăs� irea temerilor s� i claritatea mentală, 
ceea ce m-a ajutat î�n câteva cazuri să rezolv problemele 
î�ntr-un mod uimitor. „Prietenii“, desigur, au avantajul de a 
fi exersat ani î�ntregi meditat�ia î�n tăcere. De obicei, noi, î�n 
biserică, nu ajungem niciodată expert�i î�n practicarea tăce-
rii. Protestant�ii nu practică de regulă tăcerea completă, 
fiindcă, inevitabil, au muzică pe fundal. Eu am î�nceput să 
includ momente de tăcere absolută, î�nsă am făcut-o treptat 
s� i doar ocazional. I�n timp, s-a dovedit a fi atât de eficientă, 
î�ncât acum, dacă o omit, mult�i oameni protestează.     

Tehnica pe care o punem î�n aplicare a fost descrisă 
î�ntr-o bros�ură editată de Comitetul pentru Publicarea Pre-
dicilor, de la Biserica Marble Collegiate:

I�nchipuit�i-vă că biserica este î�nt�esată cu peste 
2.000 de oameni. Razele soarelui se revarsă prin 
ferestrele î�nalte, luminând sanctuarul s� i mângâind 
mult�imea de credincios� i. Interiorul bisericii pare 
un amestec de auriu s� i blânde nuant�e ros� iatice, cu 
strane coloniale din mahon vopsite part�ial î�n alb, 
garnisite cu perne s� i tapiserii din brocart ros�u. Pe 
trei laturi, se î�ntind loji impunătoare.

I�n fat�ă nu se află un altar, ci o mică platformă pe 
care sunt amplasate trei scaune mari, impozante, 
pe un fundal de catifea ros� ie. I�n stânga, pe un pupi-
tru frumos se odihnes�te Biblia măreat�ă din amvon. 
Deasupra, se î�nalt�ă naosul, cu decorat�iuni din aur 
î�n acelas� i stil. Este locul î�n care stă corul. Dr. Peale 
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este as�ezat î�n scaunul mare din centru, iar de o par-
te s� i de cealaltă stau ajutoarele lui.

După citirea Scripturii, î�ntreaga adunare se cu-
fundă î�n tăcere. Dr. Peale se ridică, păs�es�te î�n fat�ă, 
pe platformă, s�i, ajuns î�n fat�a oamenilor, spune as�a:

— Ne-am adunat aici, î�n această dimineat�ă, 
pentru că Dumnezeu este î�n acest loc s� i vrem să ne 
apropiem de El. Această experient�ă, cea mai mărea-
t�ă cu putint�ă pentru un om, se realizează cel mai 
bine prin tăcere. Fiecare persoană din această bi-
serică poate să stabilească o legătură atât de pu-
ternică cu Dumnezeu, î�ncât să fie complet reclădit. 
Amintit�i-vă cuvintele din Scriptură: „I�n El trăim 
s� i ne mis�căm s� i suntem“*. Atât timp cât suntem „î�n 
El“, suntem î�n puterea s� i tăria lui Dumnezeu. Pacea 
s� i puterea sunt ale noastre. Din păcate î�nsă, noi ne 
desprindem de această putere. Nu trăim „î�n El“ s� i, 
astfel, acumulăm temeri, anxietate, gânduri ne-
gative – tot ceea ce ne face să dăm gres�  î�n viat�ă. 
Haidet�i, as�adar, să ne bucurăm de un moment de 
linis�te completă. Vă sugerez să stat�i î�ntr-o pozit�ie 
relaxată, pentru ca î�ncordarea să vă părăsească. 
Poate vret�i să stat�i cu ochii î�nchis�i, pentru a vă rupe 
de lumea din afară. I�n aceste clipe de tăcere, singu-
rul lucru pe care nu trebuie să î�l facet�i este să vă 
gândit�i la dumneavoastră s� i la problemele cotidi-
ene. I�n loc de asta, gândit�i-vă pentru un minut la 
Dumnezeu s� i î�nchipuit�i-vă că El vă recreează. 

*  Fapte, 17:28. (n.tr.)
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Haidet�i să ne retragem î�ntr-o zonă vitală s�i plină de 
energie a meditat�iei creative.  

S� i, cu aceste cuvinte, o linis�te adâncă se lasă asu-
pra adunării. Dacă cineva tus�ea până atunci, tusea 
î�ncetează. Singurele sunete care se mai aud sunt 
cele făcute de cauciucurile automobilelor de afară, 
dar până s� i acelea par î�ndepărtate.

Nu este o tăcere funebră, pentru că aerul este 
plin de viat�ă s� i energie. I�ntotdeauna se creează o 
stare de as�teptare, ca atunci când ceva măret� este 
pe cale să se î�ntâmple. Uneori, tăcerea nu durea-
ză decât 60 de secunde, alteori mai mult, î�nsă de 
fiecare dată oamenii se pierd î�n ea. Este ca s� i cum 
Dumnezeu î�nsus� i le coboară pacea î�n minte.

Apoi, cu o voce calmă, dr. Peale sparge tăcerea 
zicând:

— „Venit�i la mine, tot�i cei ostenit�i s�i î�mpovărat�i, 
s� i Eu vă voi odihni pe voi.“*

După care adaugă:

— „Nădejde neclintită, Tu ne vei păstra pacea 
noastră, că î�ntru Tine ne punem nădejdea.“**

El rostes� te apăsat acest din urmă verset, sco-
t�ând î�n evident�ă faptul că, pe durata tăcerii, mintea 
credincios�ilor s-a concentrat nu asupra problemelor, 
ci a lui Dumnezeu. S� i, datorită acestei concentrări 

*  Matei, 11:28. (n.tr.)
**  Isaia, 26:3. (n.tr.)
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a mint�ii lor asupra a ceea ce este etern, El le-a tri-
mis pace î�n suflet, î�n acele momente de tăcere. 

Mărturiile oamenilor arată că au avut parte 
de cele mai uimitoare beneficii, î�n timpul tăcerii. 
Destul de straniu este că nu femeile par să aprecie-
ze cel mai mult clipele de linis� te, as�a cum am fi 
î�nclinat�i să credem. Cel mai mare entuziasm î�n pri-
vint�a beneficiilor obt�inute î�l exprimă bărbat�ii care 
sunt oameni de afaceri. Poate că, î�n parte, asta se 
datorează s� i faptului că, dintre enorias� ii Bisericii 
Marble Collegiate, bărbat�ii reprezintă un procent 
de peste 50%.    

Sunt convins că î�n tăcerea tămăduitoare s�i vibrantă care 
î�nvăluie enorias� ii – atunci când se repetă s� i se acceptă su-
gestia că Dumnezeu este prezent s� i că Iisus Hristos păs�es�te 
î�n altar pentru a-i atinge pe oameni – o putere adevărată 
este eliberată. 

S� tim că Universul este î�ncărcat de putere, că aerul î�nsus�i 
este plin de energie. Cu ceva timp î�n urmă s-a descoperit 
energia atomică.* Alte forme de energie, care poate ur-
mează să fie descoperite, ar putea fi chiar mai puternice. S� i 
atunci, oare nu putem presupune că î�n acest Univers di-
namic există fort�e spirituale pretutindeni î�n jurul nostru, 
gata să ne influent�eze s� i să ne recreeze? Noul Testament ne 
asigură că puterea spirituală este un fapt de netăgăduit. 
Cres�tinismul este mai mult decât promisiunea puterii. Este 
puterea î�nsăs� i. I�n Noul Testament se spune: „S� i celor cât�i 

*  Prima ediție a acestei cărți a fost publicată în anul 1948. (n.red.)


