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Slai dreptintr-o Lume cave se destram{'

sau pe acelea preluate din diverqi autori pentru a te

inspira pe parcursul zilei. Cuvintele ifi pot schimba lu-

-"u. O propozilie poate strdluci ca o lumind putemicd

intr-un loc intunecat. Oportunitatea se afl6la numai o

propozilie distan!6. Un cuv6nt poate insemna pentru

iineinceputul unei noi vieli. OpreEte-te"' respird"' as-

culti... te va surprinde c0t de multe vei aluzi qi ceea ce

vei auzi! Nu permite agitaliei lumii s6-!i fure ocazia

de a-fi P6stra verticalitatea!
CapttoLul,l

STAI DREPT

iN SUFLETUL TAU

Q ufletul... Sufletul tdu este acea parte din tine consti-
r-) tuitn din mintea, voinfa, conqtiinfa qi emoliile tale.

De asemenea, el cuprinde caracterul t6u qi toate amintirile tale,
fiind l6cagul emofiilor qi sentimentelor tale. Personalitatea ta
este reflecfia stdrii tale suflete;ti.

Sufletul este viu din momentul in care eqti conceput qi,
de aceea, fiecare experienli de la naqtere pdnd in prezent a
avut impact qi a l6sat urrne asupra sufletului tdu. Astlzi, tu eqti
suma experienfelor, gdndurilor qi acliunilor tale de ieri.

Am o veste bun6! Indiferent de experienfele trdite de su-
fletul tdu, indiferent de ceea ce-[i impovdreazd conqtiinfa qi
indiferent de ceea ce !i se pare ci te line pe loc qi nu-fi permite
sd p[strezi verticalitatea, poli sd schimbi toate acestea chiar
acum! Sufletul tdu a fost creat intr-un mod magnific pentru a
fi liber, plin de bucurie, rodnic qi dornic de belqug. Destinul
sufletului tdu este determinat de alegerile pe care le faci in
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Stai dreptintr-o Lwme cate se destram1'

fiecare moment al viefii. Tu decizi dacS ili chinui sufletul cu

o gdndire distructiv[, cu vind, cu manie sau cu acliuni ce te

fac sa te simfi depresiv. Altemativa extraordinara este aceea

carepresupunes6alegiiertareapecare!i-ooferllisus.qisd
primeqti in mintea ta libertate a ddruitd de El, s6 o laqi s6-[i

ghidezevoinfaqiemojiileqisdtrdiqticuoconqtiinfdcarenu
ie condamna pentru ceea ce eqti. Transforrnarea sufletului t6u

este doar la o alegere distan!6.

Un sens personaLal scopu[ui vief ii

Ai calitdli, talente qi experienle pe care numai tu le poli

folosi pentru a fi ceea ce ili doreqti sl devii. Scopul t6u in viaJ6

este acela care i1i trezeqte pasiunea de care ai nevoie pentru a-!i

descoperi adevdrata chemare.

beqi s-ar putea sd nu fii conqtient de asta, scopul tdu este

chiar acea dorin!6 sau imagina[ie care te motiveazd' te stimu-

leazd qi aprinde pasiunea din tine' Este ceea ce pare adesea

i*positit O e realiat,fiind atAt de departe de ceea ce trdiegti in

prezent. Scopul t6u ili dd oportunitatea sd scapi de convinge-

rile autolimitative gi ili ofer6 qansa s6 ai inima deschisd pentru

a aflamisiunea pentru carc aifost creat' ,par cum imi voi gdsi

adevdrata chemare?" ai putea intreba'

Mulli oameni r[t[cesc prin via![ intrebindu-se. dacd

existenfa lor are sau nu vreun sens' De unde s[ incepi qi unde

s[ termini cautarea motivului pentru catete-a creat Dumnezeu

qiamotivuluipentrucarete-aindscut?Poateifipriveqtiviafa
cu cinism, fiind adeseori tentat s6 iei in considerare doar ceea

ce nu ai - in loc s6-!i observi propriul potenlial' E posibil ca

dialogul t6u interior negativ sa-ti fi catzatmult r6u, frcdndu-te

sd pierzi numeroase oportunitdJi valoroase'

l4

Staidreptinx$ehiti.u

insd dac[ i[i acorzitimp pentru cdteva clipe de solitudine
in agitafia vielii tale gi pentru a reflecta la momentele in care

ai simfit cd rezonezi sufleteqte cu vreo posibilitate ce fi-a iegit
in cale qi la momentele in care ai simfit;i ai vdzut multe indi-
cii care !i s-au ardtat, e posibil sd captezi insdqi esenla dorin,tei
inimii tale. Aqa cum spunea Emmet Fox, ,,in trecutul tdu, din
cind in cdnd, insuqi Dumnezeu a qoptit deja inimii tale acel
lucru minunat, oricare ar fr el, El dorind ca tu sd fii, s[ faci qi s[
ai tocmai acel lucru. Iar lucrul minunat este, nici mai mult, nici
rnai pufin, chiar ceea ce se numeqte DORINTA INIMII TALE".

imbrSliqeazS dorinfa inimii tale deoarece Dumnezeu fi-a
s[dit-o acolo. El fi-a preordnduit viitorul qi te-a imputernicit sd

il transformi in realitate. Dorin{a ta este proiectul tdu. Planul
l,ui pentru tine nu este o copie la indigo. Scopul tdu de a-fi
tr[i via{a este aproape ?ntotdeauna in concordan!5 cu ceea ce-fi
doreEti cu adevdrat sd faci mai mult decdt orice altceva. Din
acest motiv, unii oameni viseazd" sd devind chirurgi, insd al(ii
lcgin[ doar 1a vederea unei picdturi de singe. Tot aqa se explicd
dc ce un astronaut este dotat cu ceea ce este nevoie, atdtfrzic,
cit Ei mental, pentru a trece de testele dificile ce il antreneazd"

pcntru a lucra in spafiu, pe c0nd cineva ca mine ar trebui exclus
incl de la inceput de la exercitarea acestei ocupafii - pentru cd

lm un r[u extrem de miqcare. A tr6i o viafd cu scop incepe cu
a descoperi ceea ce te definegte in mod firesc. intreabd-te de ce

vrci sd faci ceva specific sau cu o anumitd semnificafie pentru
tine. Nu mai pierde niciun moment dorindu-fi sE fii altcineva.
[Ina dintre Pildele lui Solomon (18,16) spune cd ,,darul adus

rlc un om ii ldrgegte (calea lui) gi-l poartd inaintea celor mari"*.

* Traducerea textelor preluate de autoare din Vechiul Testament qi

dh Noul Testament cqrespunde edifiei din 1994 a Bibliei, Editura Institutu-
lui lliblic qi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romdne. Excep{ie fac textele
prcluate de autoare din variante ale Bibliei precum AMP, MSG, NLT, tra-
tlusc pentru aceastd edilie a carlii. (n. tr.)
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Stai dreptintr-o lume carc se destramdt

Dumnezeu a pus darurile Lui in tine inainte de naqterea

ta. Acestea i1i modeleazl personalitatea qi ili pot determina vi-
itorul dacd le permili s6 iasd la suprafal[ qi sd fie vdzttte;i ex-

perimentate de ceilalli. Ele sunt unice qi adanc inradacinate in
ADN-ul tdu. Experienlele trecute te-au pregltit pentru viitor.

implinirea chemdrii tale personale poate fi mai aproape decdt

crezi. inceputurile vielii tale nu sunt o refleclie a destinului tiu.
De fiecare dat[ cAnd md gdndesc la o via(d ce a fost bo-

gatd in experien{e, ascunse qi preg6tite intr-un loc secret pentru

-O- 

a fi revelate doar atunci cdnd vine mo-

,,pentru ci numai mentul potrivit, imi vine in minte viafa

Eu gtiu gnndul lui Moise' deoarece ne arath modul in

ce-l am pentru care Dumnezeu ne planuieqte viala incl

voi,ziceDomnul, de la na,stere pdnd in clipa c0nd pirdsim

gAnd bun, nu riu, acest p[m6nt. Cdnd l-a ndscut, mama 1ui

ca si vi dau viito- Moise a vdnfi cd el este foarte special

rul gi nddejdea." Ei l-a ascuns in pdpuriq, pe malul unui
(Ieremia29,Ll) rdu, pentru al feri de soldalii faraonului,

-0- 

care l-ar fi putut ucide. Cum Dumnezeu

nu lasl pe nimeni s6-i dejoace planurile, bebelugul a fost gdsit

de fiica faraonului, care l-a dus la palat gi i-a dat-o ca doic6

pentru a-l aldpta qi a-l creqte chiar pe mama micufului! CAnd

Dumnezeu face planuri, acestea sunt cu siguranld mdreJe! I s-a

dat numele Moise, ceea ce inseamnd ,,scos din ap6". Moise a

fost salvat cu un motiv. De vrei s[ qtii dac[ ai un scop in aceastd

lume, uit6-te la tine in oglindd qi spune: ,,Inima mea bate, deci

trebuie sd existe un motiv qi un scop pentru care sunt aici. Poate

nu infeleg incd totul, dar este in reguld. Nici lui Moise nu i-a

fost clar de la inceput."

Moise habar nu avea cd era crescut qi educat in pala-

tul qi in regatul faraonului pentru c[, intr-o zi, scopul lui va

fi sd se intoarcd in Egipt careptezentant qi purtdtor de cuv0nt

al Divinitafii; nu qtia cd va distruge sistemul politic al acelor

t6

Stai drept in s4fletul tXu

vremuri ca un ,,toiag" in m6inile Domnului pentru a elibera po-
porul lui Dumnezeu! Dar, pentru arealiza asta, a comis crime,
a impriqtiat teroare qi a sfhrqit prin a se izola intr-o zondnumitd
Madian. $i tu te sim{i singur acum, intrebendu-te dacdnu cumva
l)umnezeu auitat cd exiqti? Te gdndeqti adesea la visurile infld-
cf,rate pe care le-ai ar,ut in trecut ;i care acum par miraje? Sau
poate ai intuit cd ai o menire, un impuls, o chemare - sentimente
tr[ite qi de Moise atunci cdnd Dumnezeui s-a ardtat-, dar nu ai
incredere in tine si incerci sd gdseqti o cale de iegire deoarece nu
lc simfi destul de pregitit, de vrednic sau de curajos?

Capitolul 3 din le;irea este o parte minunatd a Bibliei ce
rrc poate da curaj atunci cdnd cdutdm scuze pentru a justifica
rnotivele pentru care Dumnezeu ar trebui sd aleagd pe altci-
rrova prin care s6-qi atingd scopurile.

,,<Vino dar sd te trimit Ia Faraon, regele Egiptului, ca si scoli
pe fiii lui Israel, poporul Meu, din lara Egiptului!> Atunci a zis
Moise citre Dumnezeu: <<Cine sunt eu, ca si mi duc la Faraon,
regele Egiptului, gi si scot pe fiii lui Israel din lara Egiptului?>

Iar Dumnezeu i-a zis: <<Eu voi fi cu tine.>>"

- Ie;irea 3,70-1,2 -
Dacd Dumnezeu este cu tine, absolut nimic nu {i se pare

vrcodat[ imposibil. Ultimul sfat al lui Dumnezeu pentru Moise
n lost:

,,$i cAnd vefi iegi, nu veli iegi cu mAinile goale, ci fiecare femeie
v.r cere la vecina sa gi de la cea care std cu ea in casi vase de ar-
gint, lucruri de aur gi haine gi vefi impodobi cu ele pe fiii vogtri

gi pe fetele voastre 9i veli prlda pe Egipteni."

- Ie;irea 3,21.-22 -
Egiptul era un loc al tenebrelor pentru israelili, dar toc-

rnai din aceastd intunecime au rdsbrit comorile ce au devenit
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StaL drqt intr-o lume carc se destrarnil

recompensele Israelului - pentru cd l-a ufinat pe Dumnezeu

dincolo de aceastd obscuritate spre a ajunge pe tdrdmul unde

curge lapte qi miere. Talentele tale sunt comorile tale- ele sunt

ascunse in lacaquri secrete ale vielii tale. uneori, ele sunt incu-

iate in spatele unor gratii de ofel: te opui schimbarii din catza

anilor plini de dezamdgiri provocate de numeroase amdndri'

Dac[ vei fi smerit qi curajos qi vei pune aceste comori in slujba

planului qi scopului lui Dumnezeu, aqa cum a frcut Moise, rds-

platatava fi minunati qi dincolo de orice imaginafie.

,,Eu voi merge inaintea ta 9i drumurile cele muntoase le voi

netezi, voi zdrobi porlile cele de arami gi zivoarele cele de fier

le voi sfHrAma. $i i1i voi da lie vistierii ascunse, bogilii ingro-

pate in pimAnt, ca si gtii cI Eu sunt Domnul Cel Care

te-a chemat pe nume, Eu sunt Dumnezeul lui Israel."

- lsaia 45,2-3 -
Dumnezeu va implini dorinfa pe care El o pune in sufle-

tul tdu. Dumnezeu se implici in fiecare detaliu al vielii tale.

Responsabilitatea noastri este aceea de a ne pregdti pe toate

planurile, atdt spiritual, cdt qi practic. Pldnuim modul in care

dorim sI tr[im, dar numai Dumnezeu ne

Tulburarea din poate da puterea sI transformdm totul

" adAncurile sufletu- in realitate (Pildele lui Solomon 16,9).

lui tiu este primul Cdnd eqti serios in abordarea respon-

pas spre aflarea sabilitdfilor zilnice ale existenlei tale,
scopului tiu. Dumnezeu i1i incredin\eazd responsa-

-o- 

bilita{ile Regatului S6u. C6nd ai grij6 de

partenerul t6u de vial6 gi de familia ta, atunci poli s6-i ajufi

qi pe alfii. Dacd Evangheliile, ce cuprind VeEtile Bune ale lui

Iisus Hristos, nu se reflectd in casa ta, atunci nu le vei respecta

nici in altdparie. Orice alegi s[ faci, implicd-te cu toatd fiin(a.

Fd-o ca pentru Domnul.

l8

Stai drept ln sufletuL ti,u

Fd tot ceea ce pofi pentru a pregdti momentul in care
scopul SEu mdre! va prinde viafd in tine.

Dacd ai nevoie sd studiezi mai mult, atunci studiazd..Dacd,
vrei sd te impaci cu cineva, atunci impacd-te. Dac6 i{i doreqti sl
tc intorci la Dumnezeu qi sd renunfi la hoinlreala prin s6lbdti-
cie, nu existr clipd mai bun6 decdt ceaprezenta. Dumnezeu te
va insofi la frecare pas prin care i1i vei dovedi smerenia qi ni-
ciun pas mai incolo. In perioade dificile, obstacolele te fac mai
putemic spiritual qi ai mai multe resurse pentru a-fi implini pro_
pria chemare. cel mai bun loc unde pofi suferi este in preienla
Sa. Aqadaq precum Moise, vei cunoaqte Vocea lui Dumnezeu
care i{i spune {ie personal,,Voi fi cu tine intotdeauna...

Invitafia de astdzi a lui Dumnezeu este aceea de a fdi cu un
scop! Ai fost creat pentru belqug, nu pentru exces. pentru afi ac-
tiv, nu inhibat. Pentru a da curs pasiunii d[ruite lie de Divinitate,
nu pentru atrditdrdndu-te prin viafd, ca sE ajungi pensionar.

Din pdcate, multi oameni au ldsat opiniile altor persoane
gi circumstan{ele vie{ii lor sd le dicteze mesajul conform c6ruia
nu sunt menili sd trriascd o viafr cu scop. pentru al1ii, litania
rcspingerilor gi imaginea de sine ce a rezultat in urma aces-
Itrra i-au impiedicat sd facd mdcar primul pas pentru a avea
un scop clar in via[d. Pentru majoritatea, atrdi cu un scop este
d.ar un vis confuz ce iese la suprafaf[ din c6nd in c6nd, dar
stima de sine scdzut[, addnc inrdddcinatd, intreabd: ,,Cum pot
cu vreodatd si fac ceva extraordinar, semnificativ qi puter-
nic?" $i totugi, rispunsul se ascunde chiar in miezul intrebrrii.
Ittrspunsul se afl5 chiar in dorin{a ce arde ca o flacdrdin infer-
nul din inima ta. Tocmai faptul cd pui aceastd intrebare aratl
adev[ru] ingropat printre ddrdmdturile din sufletul tiu: dorinfa
dc a trii o viafd cu un scop important.

Trebuie sd accepfi dorinla inimii tale deoarece chiar
l)umnezeu, Cel care te-a creat, a pus-o acolo, C6nd pierzi le_
gltura cu dorin{a de a avea o via[6 cu scop qi semnificafie,
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