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Anne Lawson


Cocoţată pe bara de sus a porţii, Anne Lawson îşi bălăngănea
picioruşele. Pip, căţelul ei din rasa Corgi, era lungit la soare lângă
ea. Fetiţa de opt anişori privi în jurul ei. Ferma East Mains era
casa ei de când se ştia, cu toate că se născuse la o aruncătură
de băţ, în localitatea cu minunatul nume Mains of Machermore.
Ştia chiar şi culoarea dormitorului în care venise pe lume. Era
roz. Doar că rozul nu prea o reprezenta pe Anne. Culoarea roz
o ducea cu gândul la rochiţe şi la chestii pufoase. Acasă purta
mai mult blugi, iar pufoşeniile care-i plăceau cel mai mult erau
animăluţele.


„Ce vrei să te faci când vei fi mare?” o întrebau câteodată
musafirii.
„De ce-or fi vrând oamenii să ştie asta?” se întrebă Anne.
„De parcă ceea ce faci când eşti copil nu prezintă importanţă
şi ar trebui să ai cel puţin cinsprezece ani ca să faci ceva ce
contează.”
Însă Anne ştia că nu era cazul. Mereu se găsea ceva de lucru
la fermă, iar ea îşi dădea seama că se ocupa de multe lucruri
ce erau importante în felul lor. Îi plăcea în mod deosebit să-şi
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ajute tatăl, nu doar să se ocupe de animale, ci şi când avea de
meşterit una-alta. Dacă ceva şuruburi trebuiau strânse era şi ea
prezentă printre uneltele tatălui ei. Dacă vreo bucşă sau vreun
ax ruginit trebuiau unse ca să poată funcţiona, ea se pricepea
şi la asta. Era la ordinea zilei să-i vezi pe domnul Lawson şi pe
Anne cu capetele vârâte sub capota tractorului Massie Ferguson
verificând piesele motorului.


Odată, pe când era împreună cu Pip pe câmp, îndreptându-se spre casă, Anne auzi un zgomot care o făcu să o rupă la
fugă. Erau voci. Pip le auzise şi el. Anne avea patru verişori care
locuiau la ferma alăturată. De fapt terenurile celor două ferme
erau lipite unul de altul. După râsetele zglobii care veneau din
curtea fermei, Anne îşi dădu seama că toţi patru aveau chef
de joacă.
— Numai dau de mâncare la pisici şi vin imediat, le strigă
ea verişorilor.
În două minute, Wee Harry şi Arthur primiseră de mâncare
şi joaca începu.
Însă când era singură, lui Anne îi plăcea în mod deosebit să
se ocupe de două lucruri. Să citească şi să privească animalele,
atât pe cele din curtea fermei, cât şi pe cele sălbatice. Până şi
cărţile pe care le citea cu plăcere erau despre animale – doar
că preistorice.


„E zi de şcoală biblică”, îi trecu lui Anne prin minte pe când
se îndrepta spre şcoală.
Nu ştia de ce-i plăcea să meargă, dar cert este că-i plăcea.
Era ca şi cum ceva o atrăgea ca un magnet.

Anne Lawson
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— Ştiţi cu toţii povestea celor două Margarete, spuse învăţătoarea de şcoală biblică, dar nu strică să ne amintim povestea
lor, mai ales că au trăit atât de aproape de aceste meleaguri.
Anne ascultă bine-cunoscuta poveste pe care o istorisea
învăţătoarea, cea despre o adolescentă şi o doamnă în vârstă,
care se numeau amândouă Margareta. Trăiseră în Scoţia, într-o
perioadă când nu era deloc uşor să fii creştin. Dacă credeau ceva,
conform Bibliei, iar acel lucru era în contradicţie cu ceea ce credea regele, puteau fi ucise. Cele două Margarete erau creştine;
ele au fost legate de nişte pari pe nisipurile de lângă Wigtown
şi lăsate să se înece în mare, în timp ce fluxul le-a acoperit
trupurile. Monumentul dedicat celor două curajoase Margarete
era atât de cunoscut micuţei Anne Lawson, încât aproape că nici
nu-l băga în seamă. Aşa cum nu observa nici turiştii care veneau
prin sud-vestul Scoţiei, unde locuia. Veneau pentru a vedea unde
muriseră în secolul XVII cele două Margarete şi alţi martiri
creştini datorită credinţei lor în Isus.
Când Anne avea zece ani, viaţa ei s-a schimbat. Părinţii ei
au vândut ferma şi s-au mutat într-o căsuţă de ţară, unde au
stat timp de şase luni, până ce au cumpărat o casă în Wigtown.
Aceasta ar fi fost o schimbare suficient de importantă pentru
orice fată de vârsta ei, dar, aproape în acelaşi timp, Anne a
trebuit să plece la pension în Ţara Lacurilor din Anglia.
Frecventez un grup care seamănă cu şcoala biblică de la noi,
scria ea după ceva vreme. Predă domnişoara Gunning şi sunt
foarte mulţumită.
Însă, cu toate că o iubea şi o stima pe domnişoara Gunning,
după o vreme Anne a abandonat grupul. Pe măsură ce treceau
anii, se pare că avea atât de multe lucruri de făcut, încât rămânea puţină vreme să se gândească la Dumnezeu.
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— Ce faceţi la pension? a întrebat-o una dintre prietenele ei
de la Şcoala Primară din Wigtown.
— Lucrăm, în cea mai mare parte a timpului, râse Anne.
Însă, ai tu dreptate, sunt şi multe alte lucruri pe care le facem.
— Cum ar fi? întrebă fata.
Lui Anne îi veniră în minte orele de prânz pe care le petrecea
cu prietenele cântând în jurul pianului şcolii sau lecţiile de violoncel
pe care le lua, dar consideră că nu asta voia prietena ei să audă.
— Ne plimbăm prin locuri pustii şi mlăştinoase, spuse ea,
navigăm cu barca şi cu canoe. De fapt, chiar am construit o
canoe trimestrul trecut.
— Ce păcat că nu facem şi noi la şcoală astfel de activităţi,
suspină prietena ei.
Anne o privi ţintă în ochi.
— Chiar crezi că ar fi o idee bună? întrebă ea.
Fata făcu o grimasă.
— Presupun că nu, recunoscu ea. Probabil că nu este cel
mai înţelept să navighezi în canoe prin părţile astea alea Scoţiei,
celebre pentru nisipurile ce sunt gata să te înghită.


— Ce ai de gând să faci după ce termini şcoala? o întrebă
prietena ei, pe când se plimbau prin Wigtown.
Iar nu scăpa de acea întrebare, însă de-acum era timpul
să-şi pună serios problema.
— Mă bate gândul să devin medic veterinar, spuse Anne.
Dintotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu animalele.
Când a venit vremea să meargă la facultate, Anne a ales
să studieze zoologia. Cursurile pe care le frecventa se bazau

Anne Lawson
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în mare parte pe teoria evoluţionistă şi imediat a ajuns la concluzia că evoluţionismul răspundea la toate întrebările ei şi că
Dumnezeu nici măcar nu exista. Aceasta era convingerea ei când
s-a angajat la primul loc de muncă. Anne avea patru colegi, doi
dintre ei erau creştini, doi nu. Cei doi creştini, Nash şi Kenny, i-au
făcut o impresie atât de bună, încât a început să citească Biblia.


După ce a absolvit facultatea, Anne şi-a dat seama că nu era
cel mai plăcut lucru să lucreze cu animale moarte. S-a reprofilat
pe metalurgie – domeniu care are de-a face cu metalele. După
ce a terminat studiile şi-a căutat de lucru pe o platformă petrolieră, dar nu aveau posturi pe mare, aşa că s-a angajat pe uscat.


Opt ani de zile Anne a căutat răspunsuri la numeroasele sale
întrebări şi în cele din urmă a găsit răspunsul la o nuntă.
— Spune-mi cum ai devenit creştină, a fost întrebată după
mulţi ani.
Amintirea o făcu pe Anne să zâmbească.
— În data de 8 iulie 1989, spuse ea, am mers la Londra
pentru a participa la nunta lui Kenny. A fost prima nuntă cu adevărat creştină la care am participat. Kenny m-a întrebat dacă
eram şi eu creştină. I-am răspuns că nu eram încă hotărâtă,
iar el şi soţia sa m-au dus într-o încăpere alăturată în timpul
petrecerii lor de nuntă şi mi-au vorbit despre Domnul Isus. Când
am părăsit camera respectivă, eram creştină şi pentru prima
dată aveam inima plină de pace.


— Ai vrea să mă însoţeşti la o întâlnire de evanghelizare?
o întrebă la scurt timp după aceea o femeie de la biserică.
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Anne Lawson zâmbi. Prietena sa părea să-şi petreacă viaţa
participând la întruniri de evanghelizare.
— Sigur, voi veni, răspunse ea.
— Într-o bună zi vei fi misionară, i-a spus o doamnă tinerei
creştine.
— Da, aşa va fi, a fost Anne de acord, cu toate că nu era
foarte sigură ce făceau de fapt misionarii.
Însă meditând la viaţa ei, mai ales la ultimii opt ani, şi-a dat
seama cât de mult îi schimbase Isus viaţa şi I-a spus Domnului
că era pregătită să devină misionară – sau orice altceva asemănător – dacă El dorea acest lucru.


„Doamne, aş vrea să-mi arăţi ce vrei să fac cu viaţa mea”,
spuse Anne, făcând ordine pe masa ei de lucru în 1990.
Pe când vorbea cu Dumnezeu cu voce tare, a pus mâna pe
nişte pliante şi scrisori ce erau pe birou. Unul dintre pliante era
despre Societatea de Misiune a Aviaţiei, care aveau nevoie de
ingineri de aviaţie în Tanzania. Anne ştiu pe loc că Dumnezeu
îi răspunsese la rugăciune. Asta era calea de urmat, dar ce
trebuia să facă mai întâi? Următorii trei ani au fost ani de pregătire atât pentru a fi misionar, cât şi pentru a deveni inginer de
aviaţie. După care… Tanzania!


Ne începem ziua cu închinare în hangarul unde se află avionul
la Dodoma, îi scria Anne unei prietene. În niciun caz n-o să încerc
să menţin aeronava în aer fără ajutorul lui Dumnezeu! După care
zâmbi şi începu să înşiruiască noutăţile.
M-ai întrebat ce fac, aşa că îţi voi răspunde. Luni a fost
prima zi de verificări a parametrilor de funcţionare pentru avionul Cessna 210. Hai să-ţi explic. Verificările parametrilor de

