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Toti avem o viziune!  
  

  

Poate nu poti s-o descrii. Poate ai uitat-o. Sau poate nu mai crezi în ea. Dar ea 

exista.  

Sa facem cunostinta cu Omul Obisnuit, un Nimeni care îsi paraseste Tara de bastina 

ca sa-si urmeze Marea Viziune. Când l-a convins Cel ce da Viziuni sa evadeze din Zona 

lui de Confort, Omul Obisnuit a pornit în calatoria vietii sale –  învingând Împotrivitori 

la Granita, strabatând Pustiul si luptându-se cu Uriasii fiorosi din Tara.  

Aceasta parabola a zilelor noastre te va face sa pornesti în propria ta aventura 

îndrazneata. Ceea ce la început ar putea sa para un drum plin de obstacole este în  

realitate un sir de oportunitati care te vor ajuta sa-ti împlinesti menirea. Autorul de 

succes Bruce Wilkinson va fi Instructorul tau de Viziuni, care te va ajuta sa-ti cunosti 

sufletul si îti va oferi solutii practice. 

Este timpul sa pornesti în calatoria vietii tale. Fie ca inima ta sa cânte pe masura ce 

îmbratisezi tot ceea ce Dumnezeu a sadit în ea cu dragoste.  
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Aceasta carte este pentru toti aceia  
care au sperat sau au crezut vreodata  

ca pot face ceva remarcabil în viata lor. 
  
  

David si Heather Kopp au avut o contributie vitala  
la realizarea acestei carti. 

Angajarea, iscusinta si încurajarea lor  
au constituit o profunda sursa de inspiratie. 

Multumesc bunilor mei prieteni  
pentru ca au fost Campioni pentru acest Vizionar. 

  
  

Dar cel mai mult as vrea  
sa-L fac cunoscut pe Cel care da cu adevarat Viziuni. 

Pentru ca fara El nici unul dintre noi n-am avea  
o Viziune irezistibila pentru care sa ne dedicam viata. 



  
  
  

PREFATA 
  
  

Crezi ca orice om de pe pamânt s-a nascut cu o viziune pentru viata lui? 
Oriunde as calatori în lume – fie prin cartierele foarte costisitoare din Manhattan sau prin satele 

din Africa de Sud – nu cred sa existe un om care sa nu aiba un vis sau o viziune. Poate nu e în stare 
s-o descrie. Poate a uitat-o. Sau poate nu mai crede în ea.  

Dar ea exista.  
Eu numesc aceasta dorinta înflacarata, universala si puternica Marea Viziune. Ca si codul 

genetic care descrie pasiunile si abilitatile tale unice, Marea ta Viziune a fost tesuta în fiinta ta înca 
de la nastere. Tu esti singura persoana cu o Viziune exact ca a ta.  

Si o ai dintr-un motiv: ca sa te atraga spre acel fel de viata pe care îl iubesti din nastere! 
Bine ai venit la noua mea carte, Cel ce da Viziuni, un ghid practic si inovator pentru realizarea 

Marii tale Viziuni. 
Cel ce da Viziuni este formata din doua parti.  
Partea I este „Parabola Celui ce da Viziuni“. Aceasta este povestea Omului Obisnuit, un Nimeni 

care îsi paraseste Tara de bastina ca sa -si urmeze Marea Viziune. Parabola îl urmareste pe Omul 
Obisnuit în calatoria lui spre Viziunea lui. Aceasta poveste îti va prezenta ideile importante despre 
care doresc sa îti vorbesc în sectiunea urmatoare.  

Partea II se numeste „Calatoria spre Marea ta Viziune“. În aceste pagini eu voi fi Instructorul 
tau de Viziuni, ajutându-te sa rezolvi problemele si sa ajungi la importante realizari personale. 
Aceasta sectiune îsi propune sa te inspire în timpul calatoriei spre Viziunea ta. Pentru a te ajuta si 
mai mult, te invit sa vizitezi www.TheDreamGiver.com, unde vei gasi solutii interactive, ziditoare 
pentru oamenii care îsi urmeaza Viziunea.  

Pentru a alege o parabola care sa ne învete despre Viziuni, am cautat sa urmez o lunga si 
onorata traditie de a transmite principii importante de viata printr-o povestire simpla. C. S. Lewis si 
Cronicile lui Narnia, de exemplu. Sau John Bunyan si Calatoria crestinului. Si cine ar putea uita 
parabolele Bunului samaritean si a Fiului risipitor ? Pentru a comunica adevarul oamenilor din toate 
timpurile si culturile, parabola pare sa fie cel mai puternic instrument de învatare disponibil. 

Daca vei citi Rugaciunea lui Iaebet, vei întâlni un om foarte putin cunoscut din Vechiul 
Testament care a refuzat sa se multumeasca cu mai putin. El a dorit cu disperare sa iasa din 
circumstantele si perspectivele marginite în care se nascuse. Asa ca a strigat la Dumnezeu pentru 
binecuvântare, pentru hotare mai largi si pentru puterea si protectia care sa le însoteasca. Si 
Dumnezeu a spus da. 

Daca te vei ruga asa, viata ta se va schimba. Dumnezeu îti va extinde hotarele. El va îndrepta 
viata ta într-o directie în care vei putea prospera, dar totodata în care vei înfrunta dificultati mai 
mari decât ai înfruntat vreodata înainte.  

În aceasta carte, voi numi aceasta directie Viziunea Lui pentru tine. 
Orice Vizionar afla curând ca drumul spre viitorul pe care îl doreste cu adevarat este blocat cu 

obstacole amenintatoare pentru Viziune. De aceea foarte multi se întorc. Dar ceea ce multi nu 
realizeaza – si ceea ce am pierdut si eu multi ani de zile –  este ca fiecare obstacol este în acelasi 
timp si o oportunitate importanta. Obstacolele  vin  într-o ordine prezisa si fiecare dintr-un motiv 
foarte promitator. 

Cu cât vei întelege mai bine calatoria spre Viziunea ta si ceea ce Dumnezeu lucreaza în viata ta, 
cu atât mai putin probabil îti vei abandona Viziunea. 

Deci lasa-ma sa te întreb: Ai avut ca si copil un vis pe care l-ai pierdut pe drum? Ai acum un vis 
care pare imposibil de urmat? Ai impresia ca Dumnezeu a uitat pur si simplu sa-ti dea o Mare 
Viziune? Sau îti urmaresti visul, dar experimentezi cadere dupa cadere? 



Daca raspunsul tau la una din aceste întrebari este da, atunci cartea aceasta este pentru tine! Te 
rog sa mergi împreuna cu mine în calatoria vietii tale. 

Fie ca inima ta sa cânte în timp ce îmbratisezi ceea ce ai fost creat sa fii si sa faci. 
Cu caldura, 
Bruce Wilkinson 
Johanesburg, Africa de Sud 

 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P A R T E A  I 
  

PARABOLA CELUI CE DA VIZIUNI 
  
  

CAPITOLUL 1 
  

OMUL OBISNUIT ÎSI ÎMBRATISEAZA 
MAREA VIZIUNE 

  
  

Nu de mult si nu departe, un Nimeni pe nume Omul Obisnuit traia în Tara de bastina.  
Fiecare zi era aproape la fel pentru Omul Obisnuit. Dimineata se scula si se ducea la Slujba lui 
Obisnuita. Dupa lucru, mânca aproape aceeasi cina pe care o mâncase cu o seara înainte. Apoi se 
aseza în scaunul lui si se uita la cutia care îi fascina pe cei mai multi dintre Nimeni în mai toate 
noptile.  

Uneori, Cel Mai Bun Prieten venea si se alatura Omului Obisnuit în fata cutiei. Uneori, Omul 
Obisnuit se ducea la parintii lui si se uitau împreuna. 

În general, nu se întâmplau multe lucruri în Tara de bastina care sa nu se fi întâmplat si înainte. 
Omul Obisnuit se considera multumit. El gasea ca ordinea stabilita era sigura. El facea parte din 
multime. Si de cele mai multe ori nu-si dorea decât ceea ce avea.  

Pâna în ziua când Omul Obisnuit a avut un sentiment mic si suparator ca ceva maret lipsea din 
viata lui. Sau poate sentimentul era ca el lipsea de la ceva maret. Nu era sigur. 

Micul sentiment a crescut. Si cu toate ca Nimenii din Tara de bastina nu asteptau în general 
neprevazutul, Omul Obisnuit a început sa-l doreasca. 

  
�� 

  
Timpul a trecut. Apoi, într-o dimineata, Omul Obisnuit s-a sculat cu aceste cuvinte rasunând în 
mintea lui: Ceea ce-ti lipseste, ai deja… 
Cum se poate una ca asta? Omul Obisnuit s-a uitat peste tot. Si în cele din urma a descoperit ca într -
un coltisor al inimii lui era o Mare Viziune. Marea Viziune i-a spus ca e l, un Nimeni, era facut sa 
devina un Cineva si destinat sa realizeze Lucruri Mari. 

Sarind din pat, Omul Obisnuit a mai descoperit ceva – o pana lunga, alba care se odihnea pe 
pervazul ferestrei lui. De unde a venit? Ce însemna aceasta? Zguduit de emotie, Omul Obisnuit a 
înteles ca fusese vizitat de Cel ce da Viziuni. 

Acum, Omul Obisnuit auzise zvonuri despre diversi Nimeni din Tara de bastina care s-au trezit 
având o Mare Viziune. Dar nu si-ar fi imaginat niciodata ca lucrul acesta ar putea sa i se întâmple si 
lui. 

S-a grabit sa se îmbrace, în timp ce Marea lui Viziune batea cu vioiciune în pieptul sau. Ardea 
de nerabdare sa ajunga la Slujba lui Obisnuita si sa-i spuna Celui Mai Bun Prieten aceasta veste. 

Dar în drum spre lucru, Omul Obisnuit si-a dat seama ca avea o problema. Marea lui Viziune 
era prea mare pentru un Nimeni ca Omul Obisnuit. I-ar fi jena sa spuna cuiva. Chiar si Cel Mai Bun 
Prieten ar râde probabil de el.  

Totusi, Omul Obisnuit era prea miscat ca sa tina viziunea numai pentru el. Cum  l-a vazut pe 
Cel Mai Bun Prieten, i-a si iesit din gura vestea: „Cel ce da Viziuni mi-a dat o Mare Viziune! Am 
fost facut sa devin un Cineva si destinat sa realizez Lucruri Mari!“ 

Cel Mai Bun Prieten s-a aratat surprins, dar n-a râs. „Asta-i foarte … mare“, a spus el. „Dar 
daca as fi în locul tau, n-as vorbi prea mult despre aceasta Viziune a ta. Nimenii de pe aici ar putea 
sa te considere nebun“.  



Omul Obisnuit nu vroia sa para nebun. Asa ca dupa aceasta a tinut Marea lui Viziune numai 
pentru el.  

  
�� 

  
Zi dupa zi Omul Obisnuit facea act de prezenta la Slujba lui Obisnuita. Dar în timp ce lucra, se 
gândea la Viziunea lui. Se gândea cât de minunat ar fi sa faca ceea ce-i placea sa faca în loc sa 
viseze doar la aceasta.  

Dorinta înflacarata a Omului Obisnuit dupa Marea lui Viziune crestea mereu, pâna când, în cele 
din urma, si-a dat seama ca nu va fi niciodata fericit daca n-o va putea urma. De ce oare Cel ce da 
Viziuni n-a facut posibil lucrul acesta? 

Daca Cel ce da Viziuni n-a facut-o, cum ar putea Omul Obisnuit sa paraseasca vreodata Tara de 
bastina? Avea multe plati si cheltuieli. Avea îndatoririle lui curente. Multi Nimeni se bizuiau pe el 
pentru multe lucruri.  

Omul Obisnuit se simtea prins din toate partile. Timpul trecea, dar nu se schimba nimic.  
A început sa -si urasca Slujba Obisnuita. Nu pentru aceasta am fost facut, îsi spunea el. Stiu 

sigur! 
Dupa un timp, a început sa se nelinisteasca gândindu-se ca poate nu primise de fapt Marea Viziune. 
Poate ca totul a fost doar o închipuire a lui. 

Si devenea tot mai trist din zi în zi.  
  

�� 
  
Într-o seara, dupa lucru, Omul Obisnuit s-a dus la parintii lui sa se uite la cutie. Dar cutia lor era 

stricata, astfel ca în casa domnea o liniste mare. Era liniste si pentru ca Mama lui se dusese sa faca 
cumparaturi la Alimente Obisnuite. 

În linistea aceea Omul Obisnuit a început sa se gândeasca din nou la Viziunea lui. S-a uitat la 
Tatal sau care sedea în scaunul lui citind singura pagina a ziarului Stirile Nimanui. Poate el m-ar 
putea ajuta.  

„Tata“, a spus Omul Obisnuit, „Sunt tot mai trist din zi în zi. Nu-mi mai place Slujba mea 
Obisnuita. De fapt, cred c-o urasc“.  

Tatal si-a ridicat ochii. „Asta -i groaznic!“ a spus el. „Ce s-a întâmplat?“ 
Înainte sa se fi putut opri, Omul Obisnuit a început sa vorbeasca despre Cel ce da Viziuni si 

despre Marea lui Viziune. „Am fost facut sa devin un Cineva si sa realizez Lucruri Mari!“ a spus el. 
Si apoi i-a spus Tatalui sau Numele Viziunii lui. Îi tremura vocea când vorbea. Era sigur ca Tatal 
sau va râde de el si-l va crede nebun.  

Dar Tatal sau n-a râs. „Nu ma mir ca te aud spunând aceste lucruri“, a spus el.  
„Nu te miri?“ spuse Omul Obisnuit. 
„Nu“, spuse Tatal sau. „Ai avut aceasta Viziune de când erai mic. Nu-ti amintesti? Obisnuiai sa 

construiesti mereu acelasi vis cu bete si noroi chiar în fata acestei case“.  
Atunci Omul Obisnuit si-a adus aminte. Întotdeauna avusese Viziunea lui! Era ceea ce 

întotdeauna îsi dorise sa faca si ceea ce întotdeauna crezuse ca ar fi destoinic sa faca.  
Ochii i s-au umplut de lacrimi. „Tata“, a spus el. „Cred ca am fost nascut sa fac asta“.  
  

�� 
  
Omul Obisnuit si Tatal sau stateau împreuna tacuti. Se parea ca si Tatal sau îsi aminteste ceva. 

Dupa un timp a întrebat: „Spune-mi, fiule, când te-ai trezit dupa Marea ta Viziune, ai gasit cumva 
… o pana?“ 

Omul Obisnuit a f ost socat. „De unde stii?“ a întrebat el. 
„Cu mult timp în urma, am avut si eu o Viziune“, a spus Tatal sau. „Si a venit cu o pana lunga, 

alba. Era o Viziune minunata. Am tinut pana pe pervazul ferestrei mele cât timp am asteptat o 



ocazie de a o urma. Am tot asteptat. Dar niciodata nu parea posibil … Pâna când, într-o zi, am 
observat ca pana se prefacuse în praf“. 

Dintre toate cuvintele triste pe care Omul Obisnuit le auzise vreodata, acestea erau cele mai 
triste. 

Înainte sa plece în noaptea aceea, Tatal sau l-a îmbratisat. „Sa nu faci aceeasi greseala pe care 
am facut-o eu, fiule“, a spus el. „Nu trebuie sa ramâi un Nimeni. Tu poti sa devii un Vizionar!“ 

  
�� 

  
Când Omul Obisnuit a ajuns acasa, s-a dus direct la fereastra si a luat pana lunga si alba. A 

întors-o cu grija pe toate partile în mâna lui. Se gândea la Tatal sau si la Viziunea pe care o parasise. 
Apoi a avut o idee surprinzatoare. Probabil ca Cel ce da Viziuni a dat fiecarui Nimeni o 

Viziune, dar numai unii si-au primit cu bucurie viziunile si doa r câtiva le -au si urmat. 
Cu cât se gândea mai mult la asta, cu atât întelegea mai bine ca trebuia sa fie adevarat. 
Omul Obisnuit stia acum cu siguranta un singur lucru: El nu vroia sa repete greseala Tatalui 

sau. N-avea de gând sa mai piarda înca o zi aste ptând ca Viziunea lui sa para posibila. Va gasi o 
cale de a o urma.  

  
�� 

  
Timpul a trecut. Omul Obisnuit lucra din greu la planul sau de a-si începe Viziunea. A facut 

alegeri grele. A facut schimbari dificile. A facut chiar mari sacrificii. 
În sfârsit, într-o dimineata, era gata.  
Omul Obisnuit a parcurs drumul spre Slujba lui Obisnuita alergând, în timp ce Viziunea lui 

palpita cu putere în pieptul sau. Cum l-a vazut pe Cel Mai Bun Prieten, Omul Obisnuit i-a si spus 
vestea cea mare: „Stii, Viziunea aceea Mare  despre  care  ti-am vorbit –  m-am hotarât s-o urmez!“ 

Cel Mai Bun Prieten parea îngrijorat. „Stii la fel de bine ca mine ca Nimenii care îsi urmeaza 
Viziunile parasesc Tara de bastina“, a spus el. „Ei pornesc ca nebunii spre Necunoscut, în cautarea 
unui loc unde –“ 

„Da, da, stiu“, îl întrerupse Omul Obisnuit, „si abia astept sa plec!“ 
„Dar Omule Obisnuit, aceasta calatorie nu e nici chibzuita, nici sigura. De ce sa parasesti Tara 

de bastina? E atât de confortabil aici. Si apoi, tu ai locuit aici întotdeauna“. 
„M-am gândit si la asta“, a spus Omul Obisnuit. „Dar Marea mea Viziune este atât de 

importanta si de minunata, încât nu vreau s-o pierd“.  
Cel Mai Bun Prieten a dat din cap. „Deci vrei sa devii un Vizionar“, a spus el.  
„Sunt un Vizionar!“ a raspuns Omul Obisnuit. „Astazi am sa-i spun Sefului meu ca renunt la 

Slujba mea Obisnuita. Mâine îmi voi începe calatoria. Hei, Prietene“, a adaugat Omul Obisnuit cu 
înflacarare, „îti daruiesc scaunul meu si cutia mea!“ 

Si cu aceasta, Omul Obisnuit a iesit, fredonând o melodie pe care n-o mai auzise înainte. 
  

Cu o noapte înainte sa paraseasca Tara de bastina … 
  
?         Omul Obisnuit a hotarât sa foloseasca pana lunga si alba ca sa-l ajute sa-si aduca aminte 

Adevarul. A scos un caiet de notite si a scris pe coperta „Jurnalul Viziunii mele“. Apoi a înmuiat 
pana în cerneala permanenta si a scris pe prima pagina: 

?         Cel ce da Viziuni mi-a dat o Mare Viziune înainte chiar ca sa ma nasc. În cele din urma, 
pur si simplu m-am trezit cu ea!  

?         Viziunea mea este ceea ce fac cel mai bine si ceea ce îmi place cel mai mult sa fac. Cum 
am putut sa n-o fac atâta timp? 

?         A trebuit sa ma sacrific si sa fac mari schimbari ca sa-mi urmez Viziunea. Dar merita.  
?         Ma întristez când ma gândesc ca atât de multi Nimeni pierd un lucru atât de mare. 
    



CAPITOLUL 2 
  

OMUL OBISNUIT ÎSI PARASESTE  
ZONA DE CONFORT 

  
A doua zi, Omul Obisnuit s-a sculat la ora obisnuita. Dar în loc sa se prezinte la Slujba lui 
Obisnuita, si-a facut valiza cu cele necesare. A mai adaugat jurnalul sau si o sticla cu cerneala 
permanenta. Înainte sa încuie usa, a pus cu grija pana lunga si  alba  într-un loc sigur. 
Curând, Omul Obisnuit iesea din centrul confortabil al Tarii de bastina, în care locuiau aproape toti 
Nimenii. El se îndrepta spre Granita, unde aproape nici un Nimeni nu a mers vreodata.  
Omul Obisnuit nu îndraznise niciodata înainte sa mearga pe acest drum. Dar, ca orice Nimeni, stia 
ca cu cât mergi mai departe de centrul Tarii de bastina, cu atât lucrurile devin mai putin obisnuite. 
Stia de asemenea ca cei mai multi dintre Nimenii care au încercat sa paraseasca Zona de Confort a 
Tarii de bastina au devenit atât de stingheriti, încât au facut stânga-mprejur si s-au întors acasa. 
Unii au fost atât de fericiti ca s-au întors, încât au stat zile în sir în scaunul lor, asteptând sa nu se 
mai întâmple nimic si rasuflând usurati.  
Dar Omul Obisnuit si-a spus ca el era altfel decât cei mai multi dintre Nimeni. El îsi va urma 
Viziunea, orice ar fi.  
Plin de speranta si încredere, Omul Obisnuit fluiera noua lui melodie în timp ce mergea si visa la 
Lucrurile Mari pe care avea sa le împlineasca. Viata nu i se paruse niciodata atât de promitatoare.  
  

�� 
  
Omul Obisnuit nu ajunsese prea departe, când a simtit ca nu mai avea chef sa fluiere. Nu putea 
spune de ce, dar pur si simplu nu mai era dispus. Apoi, în timp ce mergea mai departe, a început sa 
fie nervos. Decorul parea schimbat. Frunzele copacilor pareau stufoase, dar în alt fel.  
Acum când Omul Obisnuit se gândea la Viziunea lui, si aceasta  parca era altfel. Pentru prima data a 
vazut ca urmarea ei i-ar putea aduce mult disconfort. Va trebui sa faca lucruri neobisnuite în locuri 
neobisnuite. Si nu va mai avea cutia lui la care sa se uite.  
Apoi a avut un gând si mai tulburator: Pentru a face ceea ce îi placea cel mai mult, va trebui sa faca 
ceea ce îl înspaimânta cel mai mult! 
Starea Omului Obisnuit a trecut repede de la nervozitate la îngrijorare. Pasii lui au început sa 
încetineasca. Si a început sa aiba mari îndoieli cu privire la Marea lui Viziune. Ce credea el? El nu 
avea  destul talent sau iscusinta ca sa-si împlineasca cu succes Viziunea. Era categoric Incapabil sa 
realizeze Lucruri Mari. Ce se va face daca va da gres chiar în fata altor Nimeni?  
Mai rau, chiar daca ar putea sa-si împlineasca Viziunea, era categoric Nevrednic. Orice Nimeni 
putea sa vada ca el nu merita sa-si traiasca Viziunea. În definitiv, el nu era decât un Om Obisnuit. 
Poate ca Cel ce da Viziuni a vrut sa dea Viziunea unui alt Nimeni mai nobil decât el?  
De acum, fiecare pas era mai greu de facut decât ultimul. Îngrijorarea lui se transforma în frica. 
Atunci a vazut înaintea lui un indicator. Spunea: 
  

Iesirea din Zona de Confort a Tarii de bastina 
Intrarea în Zona de Frontiera 

     
Acum Omul Obisnuit era de-a dreptul îngrozit. Sudoarea i se scurgea de pe frunte. Abia mai respira. 
Nu mai putea sa gândeasca. 
Atunci, cum a ajuns la indicator, Omul Obisnuit s -a lovit de un Zid invizibil de Frica. 
S-a oprit, fiind incapabil sa mai faca un singur pas. 
Si-a lasat valiza jos si s-a asezat pe ea. 
  

�� 
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Sa se întoarca? se întreba el. Sau sa încerce sa gaseasca o cale de a merge mai departe? 
Timpul trecea.  
Apoi a auzit aceste cuvinte: De ce te-ai oprit? 
Omul Obisnuit a recunoscut glasul Celui ce da Viziuni. „Cred ca vreau sa ma întorc acasa“, a spus 
el slab. „Nu sunt un Nimeni potrivit sa mearga dupa o Viziune asa de Mare“.  
Ba da, esti, a spus Cel ce da Viziuni. Pentru asta te-am facut. 
„Dar nu cred ca pot sa fac asta“, a spus el.  
Ba da, poti. Si Eu voi fi cu tine. Eu te voi ajuta . 
  

�� 
  
Omul Obisnuit a ramas unde era. Urmarea o insecta neobisnuita care se târa peste vârful pantofului 
sau. Pasari ciudate zburau pe deasupra capului sau. 
Dupa un timp, s-a ridicat si a privit cu nesat spre Necunoscut. Acolo undeva era Marea lui Viziune.  
Dar drumul de aici pâna acolo parea foarte greu. 
Apoi s-a uitat lung înapoi spre Tara de bastina. Si-a amintit cu drag de traiul bun si usor de acolo – 
Slujba lui Obisnuita, Cel Mai Bun Prieten al lui, scaunul lui, cutia lui. Era ceva minunat în a nu se 
întâmpla nimic.  
Omul Obisnuit si-a ridicat valiza si s-a hotarât sa faca un pas în directia aceea, doar ca sa vada cum 
este.  
Se simtea mai bine. Imediat respiratia i-a devenit mai usoara. 
Asa ca a mai facut un pas –  doar ca sa vada cum va fi cu acest pas.  
S-a simtit si mai bine.  
A mers mai departe. Cu fiecare pas înapoi spre mijlocul Tarii de bastina, Omul Obisnuit se simtea 
tot mai confortabil. Dar a observat repede ca era si din ce în ce mai trist. Si stia de ce: Cu fiecare pas 
pe care îl facea se îndeparta tot mai mult de Marea lui Viziune. 
Atunci a auzit din nou glasul Celui ce da Viziuni.  
De ce te întorci? a întrebat El.  
Omul Obisnuit s-a oprit. „Pentru ca mi-e frica! E prea groaznic si prea riscant sa parasesc Tara de 
bastina“, a spus el. 
Da, este. 
„Dar daca am fost socotit capabil sa împlinesc aceasta Mare Viziune“, a exclamat el, „atunci, cu 
siguranta, nu mi-ar fi asa de frica!“ 
Ba da, îti va fi, a spus Cel ce da Viziuni. Oricarui Nimeni îi este.  
Omul Obisnuit si-a lasat capul în jos. S-a gândit o clipa. 
„Dar Tu  ai putea sa îndepartezi aceasta frica. Te rog, îndeparteaza frica aceasta!“ s-a rugat el. „Daca 
nu, nu voi putea merge mai departe!“ 
Ba da, vei putea, a spus Cel ce da Viziuni. Fii curajos, Omule Obisnuit. Si apoi a plecat. 
  

�� 
  
Omul Obisnuit a va zut clar acum alegerea pe care trebuia s-o faca. Putea sa-si pastreze fie confortul, 
fie Viziunea. 
Dar cum sa „fii curajos“ când nu ai curaj?  
Omul Obisnuit s-a hotarât. Daca frica n-avea de gând sa-l paraseasca, va trebui sa mearga înainte în 
ciuda ei. 
Tremurând înca, si-a luat valiza, a întors spatele Tarii de bastina si a pornit spre indicator. Si cu 
toate ca frica lui crestea, Omul Obisnuit a închis ochii si a facut un mare pas înainte –  chiar prin 
Zidul invizibil de Frica. 
Si acolo a facut o descoperire nemaipomenita. 
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De cealalta parte a acestui singur pas – chiar acela pe care Omul Obisnuit nu credea ca-l va putea 
face – si-a dat seama ca razbise prin Zona lui de Confort.  
Acum Zidul de Frica era în urma lui. Era liber, si Viziunea lui era înainte. 
A început sa fluiere din nou în timp ce mergea si Marea lui Viziune pulsa placut în pieptul lui.  
  
Mai târziu în ziua aceea … 
  
Omul Obisnuit si-a scos jurnalul si pana lui lunga si alba si a scris Adevarul despre Zona lui de 
Confort. 
  
?         A fost greu sa-mi parasesc Zona de Confort. Dar ar fi fost si mai greu sa -mi las în urma 
Viziunea, si ma bucur ca n-am facut-o. 
?         Înca nu ma simt vrednic sau capabil sa-mi împlinesc Viziunea, dar Cel ce da Viziuni mi-a 
promis ca o sa ma ajute.  
?         Acum stiu un secret: Pot „sa fiu curajos“, chiar daca simt ca mi-e frica. 
?         Marea mea Viziune era de cealalta parte a acelui Zid invizibil de Frica. A trebuit sa pasesc prin 
el. Nu credeam ca am sa pot, dar am putut. 
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CAPITOLUL 3 

  

OMUL OBISNUIT ÎNTÂLNESTE 
ÎMPOTRIVITORI ÎN ZONA DE 

FRONTIERA 
  
Nu departe dupa indicator, cararea Omului Obisnuit a început sa coboare. În fata a vazut Apele 
Mari si podul spre Necunoscut. Între el si pod era Zona de Frontiera, o întindere deschisa de pamânt 
plat.  
Omul Obisnuit a fost surprins sa vada, stând în mijlocul Zonei de Frontiera, câtiva Nimeni din Tara 
de bastina. Unul dintre Nimeni, care parea mai cunoscut decât cei mai multi, se grabea spre el.  
Era Mama lui.  
  

�� 
  
Ea a venit repede si l-a strâns în brate pe Omul Obisnuit. „O, Obisnuitule!“ a strigat ea. „Copilasul 
meu! Slava Domnului ca am ajuns aici la timp!“ 
„Dar cum ati ajuns aici asa de repede?“ a întrebat el. 
„Când nu vrei de fapt sa parasesti Tara de bastina“, a spus ea, „nu trebuie sa razbesti prin toata acea 
neliniste înspaimântatoare!“ 
„Dar de ce sunteti aici?“ 
„Nu trebuie sa mergi mai departe!“ a spus ea. „Am fost asa de îngrijorata când am auzit ca parasesti 
Tara de bastina! Stiu ca ne-ai spus ca o sa pleci, dar n-am crezut niciodata ca o vei face. Spune -mi 
sincer, ce gândesti? N-ai nici o siguranta! Poti sa te ranesti. Ba chiar sa mori!“ 
„Dar asta-i Marea mea Viziune, Mama!“ a spus Omul Obisnuit. „E o Viziune minunata si vreau s-o 
urmez“.  
A încercat s -o reasigure pe Mama lui. I-a spus ca asa cum se întâmpla de  obicei cu Marile Viziuni, a 
lui era doar putin periculoasa. Dar aceasta parea s-o îngrijoreze si mai mult pe Mama lui. 
Pe când traversau Zona de Frontiera, Omul Obisnuit i-a remarcat pe Unchiul lui si pe Prietenul Cel 
Mai Bun.  
  

�� 
  
Unchiul Omului Obisnuit a venit primul. „Deci, te -ai hotarât sa devii Vizionar“, a spus el acuzator. 
„Îti dai seama ca mergi complet împotriva oricarei traditii a acestei familii? De ce sa devii tu un 
Cineva când noi toti am fost întotdeauna fericiti ca suntem Nimeni?“  
Înainte ca Omul Obisnuit sa apuce sa raspunda, a venit Cel Mai Bun Prieten. „Am fost îngrijorat 
înainte, Omule Obisnuit“, a spus el grav, „dar cu cât m-am gândit mai mult la aceasta, cu atât am 
fost mai convins ca tu nu vei putea reusi în aceasta. Nu pot sa sta u pur si simplu si sa vad cum te 
prabusesti înfrânt!“ 
Omul Obisnuit a ramas încurcat si fara replica. Auzise un zvon despre Împotrivitorii de la Frontiera. 
Dar el credea ca daca ar fi adevarat, Împotrivitorii ar trebui sa fie Nimeni pe care el nu-i cunoaste. 
Nu si-ar fi imaginat niciodata ca ar fi unii dintre Nimenii care îl cunosteau cel mai bine! 
Acum Mama lui, Unchiul si Cel Mai Bun Prieten stateau toti tacuti înaintea lui, împiedicându-l sa 
vada podul spre Marea lui Viziune. Cum va reusi sa treaca de ei? Oare ar trebui sa încerce? Avea 
nevoie de timp ca sa se gândeasca.  
I-a rugat pe Împotrivitorii lui sa-l astepte. Apoi a mers singur jos la marginea apei si acolo s-a 
asezat pe o piatra mare. 



Privind dincolo de Apele Mari, Omul Obisnuit se tot gândea. S-a gândit pâna a început sa creada ca 
poate Împotrivitorii lui aveau dreptate. Poate ca nu era bine sa-si urmeze Viziunea. 
  

�� 
  
Apoi Omul Obisnuit a auzit un glas care l-a chemat pe nume. Când s-a întors sa vada cine era, a 
recunoscut pe un Cineva. Era Campionul, un vechi prieten din Tara de bastina care fusese un 
Nimeni.  
„Campionule!“ a exclamat Omul Obisnuit. „Ce cauti aici?“ 
Campionul s-a asezat pe piatra lânga el. „Când am auzit  ca  ai  devenit  Vizionar,  mi-am dat seama 
ca trebuie sa vin“, a spus el. „Stiam ca vei avea nevoie de ajutor“. 
„Multumesc“, a spus Omul Obisnuit cu un suspin greu. „Dar i-ai vazut pe toti Împotrivitorii mei?“ 
„I-am vazut“, a spus Campionul. „Sunt Împotrivitori, cu adevarat. Dar gândeste -te la mine ca la 
Calauza ta de la Frontiera. Vreau sa te ajut sa strapungi opozitia lor“.  
Apoi Campionul l-a ajutat pe Omul Obisnuit sa înteleaga ce se întâmpla. „Mama, Unchiul si 
Prietenul tau Cel Mai Bun fac doar ce este firesc“, a spus el. „Când ai parasit Zona ta de Confort, ai 
zdruncinat-o pe a lor cu adevarat. Fiecare dintre ei va avea ceva de pierdut daca tu îti vei continua 
drumul“. 
„Înteleg aceasta“, a spus Omul Obisnuit. „Dar ce trebuie sa fac acum? Cum pot sa -i aduc pe toti 
Împotrivitorii mei de partea mea?“ 
„Ei bine, s-ar putea sa nu poti. Întelepciunea este cheia. Încearca sa întelegi ce anume îi motiveaza. 
Cauta partea buna a îngrijorarilor lor. Pe unii Împotrivitori va trebui pur si simplu sa-i lasi în pace 
sau sa-i eviti. Dar cei mai multi Împotrivitori de la Frontiera au îngrijorari care te pot ajuta sa-ti 
clarifici planurile. În felul acesta un Vizionar transforma opozitia în oportunitate“.  
Când Campionul s-a ridicat sa plece, a spus: „Tine-te bine de Viziunea ta, Omule Obisnuit. Vei 
ajunge un Cineva într-o zi. Sunt sigur!“ 
Apoi a strâns mâna Omului Obisnuit si a sarit jos de pe piatra. „Adu-ti aminte“, a spus el, „când 
Împotrivitorii încearca sa-ti blocheze drumul, ceea ce conteaza cel mai mult este cui vrei sa-i placi!“ 
  

�� 
  
  
Omul Obisnuit s-a gândit la ultimele cuvinte ale Campionului. A hotarât ca era timpul sa vorbeasca 
din nou cu Împotrivitorii sai.  
Pe când soarele începea sa apuna, s-a plimbat încoace si încolo pe malul apei, vorbind cu ei. Le-a 
spus mai multe despre Viziunea sa. A învatat din îngrijorarile lor. Apoi le -a spus ca se hotarâse sa -si 
urmeze Viziunea în Necunoscut. 
La apusul soarelui, Omul Obisnuit era gata sa treaca Frontiera. Când Mama i-a înmânat valiza, a 
vazut lacrimi în ochii ei.  
„M-am razgândit. Vreau sa -ti urmezi Viziunea“, a spus ea. „Si Tatal tau va fi foarte mândru de tine. 
Cred ca si el ar fi vrut sa faca aceasta calatorie cu multi ani în urma“. Apoi l-a îmbratisat si si-a luat 
ramas bun. 
Omul Obisnuit a dat mâna cu Cel Mai Bun Prieten si cu Unchiul lui (care totusi nu arata multumit). 
Pe când cei trei se uitau, a mers spre podul care trecea peste Apele Mari.  
  

�� 
  
Fiind pe înserate, Omul Obisnuit n-a observat ca un alt Nimeni statea pe pod. Dar acest Nimeni nu 
era un Nimeni oarecare –  era Stapânul Tarii de bastina. El era cel care hotara ce este dr ept si bine 
pentru Nimeni. Fiecare centimetru de pamânt al Tarii era al lui. Chiar si podul era al lui.  
„Îti interzic accesul pe podul meu“, a spus el. 
„Dar de ce?“ a întrebat Omul Obisnuit.  
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„Pentru ca am nevoie ca fiecare Nimeni sa ramâna în Tara de bastina la Slujba lui Obisnuita“, a 
spus Stapânul. „Nu vreau sa mai pierd nici un Nimeni din cauza acestor Viziuni prostesti. Nu te voi 
lasa sa pleci!“ 
Omul Obisnuit încerca din greu sa nu intre în panica. Întelepciunea îi spunea ca un antagonist ca 
Stapânul era cel mai rau tip de Împotrivitor. El avea mult de pierdut si nu-i pasa de Omul Obisnuit.  
Ce ar trebui sa faca acum? Ce ar putea sa faca? Atunci Omul Obisnuit si-a adus aminte de ultimele 
cuvinte ale Campionului. 
Si în momentul acela s-a hotarât sa înoate. 
Stia ca s-ar putea sa nu reuseasca. Apele Mari erau foarte întinse si el nu era un înotator foarte 
puternic. Dar trebuia sa încerce.  
În timp ce Împotrivitorii lui se uitau la el, Omul Obisnuit a coborât spre Apele Mari. Era pe punctul 
de a intra în apa, când ceva i-a atras privirea. O barca mica era legata la mal în apropiere.  
Când s-a apropiat, Omul Obisnuit a vazut un bilet pe banca barcii. L-a luat si a citit: 
  

Omule Obisnuit, daca ai gasit aceasta barca, stiu ca ai ales sa-I fii placut Celui ce da 
Viziuni. Bucura-te de o traversare uscata! Viziunea ta te asteapta în Tara Promisiunii. 
Promit! 

Campionul 
  
Omul Obisnuit a dezlegat barca, si-a asezat valiza în partea din fata a barcii si a împins barca în 
larg.  
Pe când vâslea pe Apele Mari, Omul Obisnuit vedea cum Împotrivitorii lui de la Frontiera se faceau 
tot mai mici.  
Când a fost sigur ca în sfârsit si într-adevar a parasit Tara de bastina, a facut cu mâna catre Nimenii 
de pe mal, ca un ultim semn de ramas bun.  
Dar era deja prea întuneric ca sa mai poata vedea daca i-au raspuns. 
  
În noaptea aceea … 
  
Înainte sa se culce în iarba înalta si uscata de pe celalalt mal al Apelor, Omul Obisnuit a folosit din 
nou pana pentru a scrie în jurnalul sau. 
  
?         Am întâlnit Împotrivitori în Zona de Frontiera –  erau Nimeni pe care îi cunosteam!  
?         Când am parasit Tara de bastina, lucrul acesta a afectat Zona de Confort a celor apropiati. Se 
simteau ca si cum ar pierde ceva important. 
?         Desi Împotrivitorii mei au încercat sa ma opreasca, unele îngrijorari ale lor ma vor ajuta. 
?         N-am putut sa-i influentez pe toti Împotrivitorii mei. În final, a trebuit sa decid cui sa-i fiu 
placut. Am ales sa-I fiu placut Celui ce da Viziuni. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL 5 
  

OMUL OBISNUIT GASESTE 
SANCTUARUL 

  
Într-o noapte, Omul Obisnuit a visat ca Cel ce da Viziuni statea lânga el. Bravo, Omule Obisnuit! a 
spus Cel ce da Viziuni. Vino la Sanctuarul Meu. 
Când Omul Obisnuit s-a trezit, era lânga un pârâu care clipocea. Cum ajunsese acolo si când, nu era 
sigur. Dar Pustiul era în urma lui. 
Era uimit de visul lui si spera ca este adevarat. Era oare Cel ce da Viziuni multumit de el? Era 
Sanctuarul un loc real, si putea fi prin apropiere? 
Si-a luat ranita si a hotarât sa urmeze cursul de apa spre padurea luxurianta de pe muntele care-i 
statea înainte. Simtea ca-l tragea ceva în acea directie si în sus, nu putea spune ce. Dar era ca o 
Invitatie. 
  

�� 
  
Nu dupa mult timp, copaci uriasi se înaltau deasupra Omului Obisnuit. Mergând prin padure, se 
simtea amutit si mic si înghitit de Maretie.  
Apoi a început sa urce. A urcat tot mai sus, urmând cursul de apa, pâna când, deodata, a ajuns pe un 
platou plin de o lumina stralucitoare.  
Inima îi spunea ca acesta era Sanctuarul si ca era în prezenta Celui ce da Viziuni. 
Vino la apa, L-a auzit spunând pe Cel ce da Viziuni. 
În fata lui, pe platou, a vazut o cascada care alimenta un lac cu ape linistite. A mers pâna la 
margine, apoi a alunecat în cea mai curata apa pe care a vazut-o vreodata. Plutea si se balacea, 
împrastiind diamante de lumina prin aer. 
Timpul trecea. Dar parca nu trecea deloc. 
Când Omul Obisnuit a iesit din lac, ultimele urme ale Pustiului fusesera spalate.  
  

�� 
  
Omul Obisnuit a stat multe zile în acel loc deschis plin de lumina. Niciodata nu-L simtise pe Cel ce 
da Viziuni atât de aproape – atât de prezent acum pe cât i se paruse de absent în Pustiu.  
Apoi Omul Obisnuit a auzit din nou glasul Celui ce da Viziuni. 
Vino în lumina. 
Atunci Omul Obisnuit a observat ca lumina, care stralucise în jurul lui, stralucea acum prin el.  
Tremurând, s-a uitat. Si a privit în inima lui. A vazut lucruri pe care le spusese si le facuse, pe care 
nu vroia sa le vada. A vazut razvratire si egoism si tradare. Si oriîncotro se uita, vedea întuneric. 
Lacrimile au început sa-i curga siroaie pe obraji. „Alunga întunericul meu“, a cerut el. „Da-mi 
lumina Ta!“ 
Si Cel ce da Viziuni a facut ce L-a rugat. A alungat întunericul Omului Obisnuit si i-a dat lumina 
Sa. 
Apoi Cel ce da Viziuni a spus: Apropie -te de Mine. 
Si Omul Obisnuit s-a apropiat. 
Si din ce în ce Omul Obisnuit patrundea mai adânc în lumina. Si cu cât venea mai aproape, cu atât 
se simtea mai mult una cu Cel ce da Viziuni. 
Apoi Cel ce da Viziuni a vorbit din nou.  
Vino mai sus, a spus El. 
  

�� 
  



Omul Obisnuit a pornit din nou în sus pe munte, cu pasul lui usor. Abia astepta sa descopere ce 
anume pastrase pentru el Cel ce da Viziuni. 
Nu dupa mult timp, Omul Obisnuit a ajuns pe o culme. S-a trezit stând pe un platou mare de stânca, 
privind uimit o panorama glorioasa – jos, un râu, apoi o vale larga, si deasupra ei, de -a lungul 
întregului orizont, departe, un brâu de dealuri stralucind în soare.  
„Tara Promisiunii!“ a suspinat Omul Obisnuit. „Asta trebuie sa fie!“ 
Da, L-a auzit el pe Cel ce da Viziuni spunând. 
Omul Obisnuit a scos un strigat de biruinta. „Am reusit! Marea mea Viziune e chiar acolo!“ a strigat 
el.  
Da. 
Omul Obisnuit era coplesit de fericire. Marea lui Viziune era în sfârsit tangibila. O, ce mult dorea ca 
Cel Mai Bun Prieten si Parintii lui si toti Nimenii din Tara de bastina sa fie aici si sa vada ceea ce 
vedea el în clipa aceasta!  
Omule Obisnuit, a spus Cel ce da Viziuni.  
„Da“, a spus Omul Obisnuit. 
Da-Mi Viziunea ta . 
„Ce spui?“ a întrebat Omul Obisnuit. „Dar e Viziunea mea. Chiar Tu mi-ai dat-o“.  
Da. Si acum te rog sa Mi-o dai înapoi. 
Omul Obisnuit era peste masura de uimit, dar nici nu trebuia sa stea pe gânduri. „Nu pot“, I-a spus 
el Celui ce da Viziuni. „Si n-am sa Ti-o dau“.  
  

�� 
  
Omul Obisnuit se plimba cu pas marunt încoace si-ncolo pe marginea platoului, încercând sa 
înteleaga ce se întâmplase. De ce vroia Cel ce da Viziuni sa -i ia Marea Viziune? Cum putea sa-i 
ceara asa ceva? Mai ales acum, când Omul Obisnuit ajunsese atât de departe.  
Nu era corect. Nu era nici macar drept. 
Apoi Omul Obisnuit a avut o idee. Poate ca exista o cale de iesire. 
„Trebuie sa Ti-o dau înapoi?“ a întrebat el. 
Nu , a spus Cel ce da Viziuni. Unii aleg sa nu o dea înapoi. 
Deci avea de ales. Ar putea sa -si pastreze Viziunea. Dar în loc sa se simta usurat la gândul acesta, 
Omul Obisnuit se simtea încurcat si întristat. Ce avea de gând sa faca?  
S-a prabusit pe stânca. S-a gândit îndelung. În cele din urma, a vazut ce era în joc.  
Putea sa faca placere Celui ce da Viziuni si sa-I dea Viziunea lui. Sau putea sa mearga împotriva 
dorintelor Celui ce da Viziuni si sa-si pastreze Viziunea, dar riscând sa piarda ocazia de a face 
placere Celui ce da Viziuni. 
Alegerea îi zdrobea inima.  
Timpul trecea. Omul Obisnuit se gândea, si se tot gândea. Soarele a apus si a rasarit din nou.  
În lumina diminetii, ochii i-au cazut pe o piatra neteda si plata din apropiere. Ridicând-o, a observat 
ca piatra se potrivea perfect în palma lui. Apoi a vazut un cuvânt gravat pe suprafata ei.  
Adu-ti aminte. 
Ce ar putea sa însemne? s-a întrebat el. Sa fie piatra un mesaj de la Cel ce da Viziuni sau de la un alt 
Vizionar? Ce trebuie sa-si aminteasca? 
Tinând în mâna piatra, Omul Obisnuit a început sa se gândeasca înapoi. Si-a adus aminte de 
Campion si de Credinta. Ei trebuie sa fi facut aceasta alegere. Oare ce i-ar spune ei acum?  
Si-a adus aminte de Vizionarii care se întorceau. Mai putea înca sa auda glasurile lor triste si amare. 
Ei n-ar fi putut sa-si daruiasca Viziunile lor aici – ei nici macar nu se încredeau în Cel ce da 
Viziuni! 
Tot întorcea piatra în palma sa. În cele din urma, gândurile lui s-au îndreptat spre Cel ce da Viziuni. 
Cel ce da Viziuni Îsi tinuse întotdeauna promisiunile. Fusese întotdeauna bun cu Omul Obisnuit, 
chiar când nu era de gasit si totul parea lipsit de sens. 
Atunci Omul Obisnuit a stiut ce trebuia sa faca – nu, ce vroia sa faca.  



Si-a adus ranita pâna la marginea stâncii si s-a asezat jos. Si-a scos jurnalul si pana lui lunga si alba 
si a scris ultimele sale rânduri despre Marea lui Viziune. 
  
Îti dau Viziunea mea Tie, Cel ce da Viziuni. Am hotarât ca Tu esti Cel fara de care nu pot merge 
mai departe.  
  
Apoi Omul Obisnuit si-a lasat jurnalul deschis pe stânca. Nu va mai avea nevoie de el. A pus pana 
si piatra în sacul lui si a început sa coboare încet spre râul de jos.  
  

�� 
  
Mai târziu, în aceeasi zi, Omul Obisnuit a ajuns la râu. Nu-l astepta nimeni acolo. Nu mai avea nici 
o Viziune si nici un plan acum. Totusi simtea o pace adânca în inima.  
A intrat în apele râului si l-a traversat înot, tragându-si ranita dupa el. Când a ajuns la malul 
îndepartat, s -a catarat pe el. Si primul lucru pe care l-a vazut a fost jurnalul lui, care statea deschis 
pe iarba. 
Cu inima batându-i repede, l-a ridicat si a citit: 
  
Omule Obisnuit, îti dau înapoi Viziunea ta. Acum poti s-o folosesti pentru a-Mi sluji Mie. Acum 
poti într-adevar sa realizezi Lucruri Mari. Si Eu voi fi cu tine întotdeauna. 
  
Omul Obisnuit a îngenuncheat pe malul râului si a plâns de bucurie. Cel ce da Viziuni era mai 
iubitor, mai bun, mai minunat si mai vrednic de încredere decât si-ar fi putut imagina vreodata.  
Acum când Omul Obisnuit s-a uitat la Viziunea lui restituita, a vazut ca crescuse. Acum Viziunea 
lui nu mai era numai cu privire la Omul Obisnuit. Acum era o parte din Marea Viziune a Celui ce 
da Viziuni pentru întreaga lume.  
Când Omul Obisnuit s-a ridicat sa plece, a observat pe dealul din susul râului un monument 
comemorativ construit din pietre. Fiecare piatra era neteda si mica si avea cuvântul Adu-ti aminte  
gravat pe suprafata ei. Stând lânga monumentul închinat bunatatii Celui ce da Viziuni, Omul 
Obisnuit se simtea plin de veneratie si înconjurat de o multime de martori.  
A pus cu grija piatra lui în vârful monumentului si a mers mai departe. 
  
În seara aceea la lumina lunii… 
  
Omul Obisnuit si-a scos jurnalul din ranita si a scris despre timpul petrecut de el în Sanctuar. 
  
?         Nu voi mai fi niciodata acelasi dupa ce am fost în Sanctuar. Am înotat în ape linistite acolo si 
ultimele urme ale Pustiului au fost spalate. 
?         Lumina Celui ce da Viziuni a descoperit întunericul din mine. Era insuportabil. Cum putea El 
sa-mi ceara sa ma apropii mai mult? Dar El a îndepartat întunericul meu.  
?         Când Cel ce da Viziuni m-a rugat sa-I dau Lui Viziunea mea, nu credeam ca voi putea. Dar Îl 
doream pe Cel ce da Viziuni mai mult decât Viziunea mea, asa ca  am  facut-o. 
?         Cel ce da Viziuni mi-a dat Viziunea înapoi. Acum ea este o parte din Marea Lui Viziune – si 
aceasta înseamna ca Viziunea mea este cu mult mai mare decât înainte. Fie ca eu sa o folosesc 
mereu pentru a-I sluji Lui! 
  
 
 
 
 
 
 



  
CAPITOLUL 6 

  

OMUL OBISNUIT AJUNGE  
ÎN VALEA URIASILOR 

  
Dimineata, Omul Obisnuit a intrat într-o vale larga care parea sa duca în Tara Promisiunii. Dar 
curând a ajuns la un indicator care spunea: 
  

Fii atent, Vizionarule! 
Valea Uriasilor 

  
Omul Obisnuit a privit cu uimire indicatorul. Deci Vizionarii care se întorceau aveau dreptate. 
Uriasii existau cu adevarat. 
Ce sa faca? N-avea nici o arma. N-avea nici un plan. Dar Marea lui Viziune era mai mare ca 
oricând. Si el se încredea în Cel ce da Viziuni. 
Asa ca s-a hotarât sa mearga înainte.  
  

�� 
  
Omul Obisnuit nu mersese prea departe când a auzit pasi de uriasi. S-a grabit sa se ascunda dupa un 
tufis. Înca nu era pregatit sa înfrunte un Urias! 
Dar când Omul Obisnuit s-a uitat de dupa o frunza, n-a vazut un Urias, ci un Om puternic . 
„Salut, Razboinic viteaz!“ striga Omul.  
„Cine, eu?“ a întrebat Omul Obisnuit cu glas slab.  
„Da. Tu, care stai dupa tufis“.  
„Eu nu sunt Razboinic“, a îndrugat Omul Obisnuit, iesind încet de dupa tufis. Niciodata nu s-a 
simtit atât de ridicol. „Eu sunt un Nimeni din Tara de bastina“, a spus el. 
„Orice Nimeni care ajunge pâna aici este un Razboinic“, a spus Omul. „Eu sunt Comandantul. Cel 
ce da Viziuni m-a trimis sa te ajut sa-ti învingi Uriasii“. 
„Da? Chiar ca am nevoie de ajutor!“ a spus Omul Obisnuit cu înflacarare. „Pe lânga un Urias, eu 
sunt mic si slab“.  
„Nu te teme de nici un Urias, Omule Obisnuit“, a spus Comandantul. „Ei sunt reali. Sunt enormi. 
Blocheaza drumul spre Viziunea ta. Dar daca crezi în Cel ce da Viziuni si vrei sa-ti asumi un Mare 
Risc, vei trece de ei“. 
„Dar n-am nici arme nici armura!“ a spus Omul Obisnuit. 
Atunci Comandantul l-a ajutat pe Omul Obisnuit sa vada cum îl pregatise Cel ce da Viziuni pentru 
lupta din ziua când parasise Tara de bastina. „Toate Adevarurile pe care le-ai învatat în calatoria ta 
pâna acum îti vor sluji ca arme si ca armura“, a spus el. 
„Dar cum voi sti ce trebuie sa fac?“ a întrebat Omul Obisnuit.  
„Cel ce da Viziuni îti va spune si îti va da puterea Lui daca o vei cere“. 
Omul Obisnuit s-a linistit din nou. Dar tot nu se simtea ca un Razboinic.  
„Fereste-te de Necredinta, Omule Obisnuit“, a spus Comandantul. „Necredinta este mult mai 
periculoasa pentru Viziunea ta decât orice Urias!“ 
Si apoi Comandantul a plecat. 
  

�� 
  
Omul Obisnuit n-a mers prea mult în susul Vaii când l-a întâlnit pe primul lui Urias. Era într-adevar 
enorm! Si a blocat complet trecerea spre Viziunea lui. 
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Când l-a zarit pe Omul Obisnuit, Uriasul a cascat în directia lui. „Încotro ai de gând sa mergi, 
micutule Nimeni?“ 
Omul Obisnuit l-a recunoscut pe  Uriasul care-l domina. Era Lipsa de Bani. 
„Trebuie sa trec“, a spus Omul Obisnuit. 
„Sigur ca da. Toti trebuie“, a spus Uriasul.  
Omul Obisnuit a încercat sa se gândeasca la un plan, dar nu i-a venit nici unul în minte. „Deci … 
trebuie sa te dai la o parte din drumul meu“, a spus el. 
„Nu ma misc de aici“, a spus Uriasul. „Cred ca va trebui sa ma dai tu însuti la o parte“.  
Pentru moment, Omul Obisnuit a ezitat. Apoi a strigat, „Cel ce  da  Viziuni,  ajuta-ma! Da-mi, Te 
rog, puterea Ta!“ 
Si Cel ce da Viziuni i-a dat. Apoi i-a spus Omului Obisnuit ce sa faca si ce sa spuna.  
Omul Obisnuit s-a uitat în sus la Uriasul numit Lipsa de Bani si a strigat: „Te provoc în Numele 
Celui ce da Viziuni!“ Apoi l-a atacat pe Urias cu toate armele si armura lui. 
La început Uria sul nu s-a miscat. Dar Omul Obisnuit a continuat sa întinda mâna dupa Adevarurile 
pe care le învatase. Si-a facut curaj. A crezut din toata inima ca Cel ce da Viziuni Se va îngriji. S-a 
bizuit pe Întelepciune. S-a luptat. A îndurat. 
Si cu fiecare pas înain te, simtea placerea Celui ce da Viziuni. 
Si în cele din urma a venit si ziua când Lipsa de Bani s-a retras. 
Strigatul de biruinta al Omului Obisnuit a rasunat în toata Valea. „Mare si bun este Cel ce da 
Viziuni!“ a strigat el. 
Dupa aceasta victorie, Omul Obisnuit nu s-a mai îndoit niciodata ca el era un Razboinic. 
  

�� 
  
În timp ce Omul Obisnuit mergea în susul Vaii, a întâlnit mai multi Uriasi. Unii, ca si Lipsa de 
Bani, erau obstacole de care trebuia sa scape. Unii, ca de pilda Coruptia, se opuneau Viziunii lui si 
se luptau aprig cu el. Unii, ca Respingerea, l-au atacat personal si l-au ranit profund.  
Dar Omul Obisnuit s-a întâlnit si cu alti Vizionari. În perioadele de odihna, se adunau ca sa 
vorbeasca despre Cel ce da Viziuni si sa se încurajeze unii pe altii. 
De la ceilalti Vizionari Omul Obisnuit a învatat sa vada o imagine mai mare: Fiecare Urias era o 
alta oportunitate pentru Cel ce da Viziuni sa primeasca onoare. 
Omul Obisnuit urca tot mai în susul Vaii, învingând Uriasi în drum spre Viziunea lui. Într-o zi 
Omul Obisnuit a dat peste o Razboinica Ranita care statea culcata pe un deal linistit.  
Omul Obisnuit s-a aplecat spre ea. „Cu ce te pot ajuta?“ a întrebat el. 
„Ranile mele sunt prea multe si prea mari“, a spus ea. „Acesta va fi locul în care voi muri“. 
  

�� 
  
Inima Omului Obisnuit s-a întristat. „Dar de ce a îngaduit Cel ce da Viziuni sa fii înfrânta?“ a 
întrebat Omul Obisnuit. „Ai ajuns atât de departe. Trebuie sa-ti duci la bun sfârsit Marea Viziune!“ 
Ea n-a dat nici un raspuns.  
S-a facut noapte. Razboinica Ranita era din ce în ce mai slabita. În cele din urma, în întuneric, ea a 
zis: „Spune-mi Numele Viziunii tale“. 
Dupa ce Omul Obisnuit i-a spus, Razboinica a tacut un timp. Apoi a vorbit. „Acesta este si Numele 
Viziunii mele“, a spus ea. „M-am luptat cu Uriasii înaintea ta. Tu te vei lupta cu mai multi dupa 
mine. Dar noi avem aceeasi Mare Viziune“. 
În cea dintâi lumina a zorilor, ea a vorbit pentru ultima data. „Moartea nu este înfrângerea mea“, a 
soptit ea. „Este victoria mea“.  
În dimineata aceea, Omul Obisnuit a înmormântat-o pe prietena lui, Razboinica, pe culmea dealului. 
Apoi a sezut mult timp, privind dealurile si vaile. Se gândea la viata acestei Razboinice, si la 
moartea ei. Se gândea la ultimele ei cuvinte.  



Si a fost convins ca el n-ar fi ajuns atât de departe pe drumul spre Viziunea lui daca prietena lui n-ar 
fi mers înaintea lui.  
În sfârsit, Omul Obisnuit a luat pana lui lunga si alba si a scris Adevarul pe piatra ei de mormânt: 
  

Aici se odihneste o Razboinica Viteaza. 
Ea si-a dus Viziunea la bun sfârsit. 

  
�� 

  
Curând dupa ce a parasit dealul, Omul Obisnuit a început sa realizeze ca parcursese aproape toata 
Valea Uriasilor. Se apropia tot mai mult de locul unde putea sa faca ceea ce dorea cel mai mult sa 
faca. Si, anticipând, mergea mai repede.  
Apoi, într -o zi, tocmai când întrezarise ceva din tara de sus care era înaintea lui, a dat peste o mica 
tabara de Oameni Oarecare care umblau în zdrente. Omul Obisnuit nu întâlnise niciodata un Om 
Oarecare, dar auzise despre ei. Ei semanau mult cu Nimenii. 
Oamenii Oarecare i-au spus ca erau din Cetatea Oamenilor Oarecare, care se afla chiar în fata lui. 
Un Urias al Întunericului asuprea cetatea din fortareata ei care se afla la porti. Nici un Om Oarecare 
nu putea iesi sau intra. Era asa de foarte mult timp, atât de mult timp încât nici un Om Oarecare nu-
si mai aducea aminte de cât timp era asa. 
Când Omul Obisnuit a întrebat de Cel ce da Viziuni, Oamenii Oarecare doar au dat din cap. Câtiva 
credeau în El. Alti Razboinici mentionasera Numele Lui, au spus ei, dar au trecut mai departe fara 
sa-l provoace la lupta pe Uriasul lor. 
Sa treaca si el mai departe? Abia astepta sa-si gaseasca Marea Viziune. 
Apoi Omul Obisnuit a auzit glasul Celui ce da Viziuni. El i-a spus: Pregateste-te de lupta. 
  

�� 
  
Cuvântul s-a raspândit repede în toata tabara. Razboinicul numit Omul Obisnuit era gata sa-l 
provoace la lupta pe Uriasul Întunericului în Numele Celui ce da Viziuni. 
Oamenii Oarecare s-au îngramadit în jurul fortaretei Uriasului, ca sa vada lupta.  
Omul Obisnuit a mers pâna la poarta si a strigat: „Urias al Întunericului, în Numele Celui ce da 
Viziuni, vin sa te înving! Proclam eliberarea pentru toti Oamenii Oarecare din tabara si pentru toti 
Oamenii Oarecare din cetate!“ 
Când Uriasul iesi brusc din fortareata lui, Oamenii Oarecare au încremenit. „Nici unul din acesti 
Oameni Oarecare nu va fi vreodata liber!“ a racnit Uriasul.  „Vietile  lor  n-au nici o valoare! 
Sperantele lor sunt minciuni!“ Apoi el a atacat cu cele mai grele lanturi de întuneric pe care Omul 
Obis nuit le vazuse vreodata. 
Omul Obisnuit s-a luptat cu curaj. S-a luptat cu puterea Celui ce da Viziuni si a folosit fiecare arma 
si piesa din armura pe care le avea. Întreaga zi zgomotul luptei a strabatut Valea. 
Dar pe la mijlocul dupa-amiezii, toti Oamenii Oarecare puteau sa vada ca Omul Obisnuit era din ce 
în ce mai slabit, în timp ce Uriasul era mai puternic ca oricând.  
Omul Obisnuit s-a retras la marginea câmpului si a strigat catre Cel ce da Viziuni: „Esti cu mine?“ 
Da, a spus Cel ce da Viziuni.  
„Acest Urias este prea puternic pentru mine“, a spus Omul Obisnuit, gâfâind.  
Da, asa este. 
„Ca sa obtin victoria va fi nevoie de o minune!“ a spus Omul Obisnuit. 
Da, va fi. 
„Deci ce trebuie sa fac?“ 
Pregateste-te pentru o minune, a spus Cel ce da Viziuni. Lasa-ti armele jos. Ia doar pana ta. Si Îmi 
vei aduce Mare Onoare. 
  

�� 



  
Sa-si lase armele? 
Necredinta a strabatut inima Omului Obisnuit. Ce cerea Cel ce da Viziuni era imposibil! 
Apoi Omul Obisnuit si-a adus aminte. Si-a adus aminte când si-a dat Viziunea si a primit-o înapoi 
mai mare si mai buna decât înainte. Si-a adus aminte de bunatatea Celui ce da Viziuni în Pustiu, 
chiar când El nu era de gasit. Si-a adus aminte de victoria Razboinicei Muribunde. Si si-a adus 
aminte de Marea lui Viziune… 
Si atunci Omul Obisnuit s-a întors de la Necredinta si s-a hotarât sa -si asume un Mare Risc pentru 
Cel ce da Viziuni. 
Si-a pus armele jos.  
Toti Oamenii Oarecare au oftat dezamagiti. 
Apoi Omul Obisnuit si-a luat ranita si a scos pana si a mers spre Urias. 
Oamenii Oarecare a u ramas cu gura cascata, plini de neîncredere. 
Dar numai Uriasul a râs. „Ai de gând sa ma dobori cu o pana?“ a racnit el.  
Omul Obisnuit nu era sigur ce va face sau va spune pâna când Uriasul Întunericului a venit asupra 
lui. Atunci Cel ce da Viziuni i-a spus ce sa faca. 
A ridicat pana lui lunga si alba sus deasupra capului, si când a facut aceasta, ea a devenit grea în 
mâna lui, la fel de grea ca o sabie.  
„Daca Cel ce da Viziuni este pentru mine“, a strigat Omul Obisnuit, „ce Urias poate sta împotriva 
mea?“ 
Apoi a fluturat pana într-un arc puternic, chiar de-a curmezisul inimii rele a Uriasului. Si când a 
fluturat-o, s-a întâmplat ceva uimitor. 
Lanturile s-au sfarâmat în bucati. Întunericul a fugit. Si Uriasul a cazut gramada, înfrânt, la 
picioarele Omului O bisnuit. 
Oamenii Oarecare au aflat ce este o minune când au vazut una. 
Curând o procesiune zgomotoasa si fericita l-a condus pe Omul Obisnuit peste Uriasul înfrânt, în 
jurul fortaretei lui întunecoase si pâna la portile cetatii lor. La fiecare pas, Oamenii Oarecare voiosi 
cântau laude. Dar laudele nu erau pentru Omul Obisnuit.  
„Cel ce da Viziuni este bun!“ cântau ei. „Cel ce da Viziuni este puternic! Victoria este a Celui ce da 
Viziuni!“ 
Pentru prima oara de când puteau sa-si aminteasca Oamenii Oarecare, ei erau liberi. 
  
Sezând lânga mormântul Razboinicei… 
  
Omul Obisnuit si-a luat pana si a scris Adevarul despre Valea Uriasilor. 
  
?         Am întâlnit o prietena care a împartasit Viziunea mea si a ajutat la împlinirea ei. 
?         Înainte sa-l întâlnesc pe primul meu Urias, l-am întâlnit pe Comandant. El  mi-a spus ca sunt 
un Razboinic! El mi-a aratat ca armele mele sunt toate Adevarurile pe care le -am învatat în calatoria 
mea.  
?         Necredinta este periculoasa. Pâna acum, am ales sa Cred. Dar lucrul acesta pare sa fie riscant 
de fiecare data. 
?         Desi am fost pregatit sa-i înfrunt pe Uriasii mei, tot am nevoie de puterea Celui ce da Viziuni. 
Ori de câte ori înving un Urias, Cel ce da Viziuni primeste onoare. Aviz Uriasilor!  
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CAPITOLUL 7 
  

OMUL OBISNUIT PROSPERA ÎN TARA 
PROMISIUNII 

  
Când Omul Obisnuit a trecut pe portile cetatii Oamenilor Oarecare, a vazut speranta si bucurie pe 
toate fetele. „Îti multumim, Razboinicule!“ strigau Oamenii Oarecare. „Îti multumim ca ne-ai 
ajutat!“ 
Dar sarbatoarea n-ajunsese prea departe în cetate când Omul Obisnuit a început sa vada semnele 
lipsei si ale nevoii. A fost socat sa vada ca unii Oameni Oarecare traiau în mizerie. Unii locuiau în 
case construite din bete si noroi.  
Totusi, toata ziua si toata noaptea, sarbatoarea a umplut strazile cetatii. 
A doua zi, Oamenii Oarecare recunoscatori l-au rugat pe Omul Obisnuit sa ramâna cu ei un timp.  
„Da“, a spus el, „dar numai pentru putin timp. El trebuia totusi sa -si urmeze Marea Viziune. Acum 
putea sa-si imagineze cetatea unde avea sa se împlineasca Viziunea lui mai clar decât oricând. Era o 
cetate frumoasa cu ziduri din marmura alba, si stralucea promitator în inima lui. 
Si parea foarte, foarte aproape. 
  

�� 
  
În zilele care au urmat, Omul Obisnuit a strabatut fiecare strada si alee si carare a jalnicei Cetati a 
Oamenilor Oarecare. A vorbit cu Oameni Oarecare tineri si batrâni. Si ceea ce a vazut si a auzit i-a 
umplut inima de tristete.  
Da, Uriasul Întunericului nu mai era. Dar anii de tiranie au lasat cetatea distrusa si ruinata. Nevoile 
Oamenilor Oarecare erau mari, si sperantele lor, putine. 
Îl durea inima pe Omul Obisnuit într-un fel în care nu-l duruse niciodata înainte. 
  

�� 
  
Într-o zi, Omul Obisnuit a facut o scurta plimbare în apropierea portilor cetatii. În timp ce se 
plimba, vorbea cu prietenosii copii ai Oamenilor Oarecare care îl urmau.  
Apoi L-a auzit pe Cel ce da Viziuni spunând: Ce vezi? 
Omul Obisnuit s-a oprit. S-a uitat în jos la fetele copiilor. „Vad Oameni Oarecare frumosi în mare 
nevoie“, a spus el. 
Da, a spus Cel ce da Viziuni. Si ce mai vezi?  
Atunci Omul Obisnuit s-a uitat în sus. Si nu-si putea crede ochilor. Gravat pe partea interioara a 
portii era Numele Viziunii lui!  
Marea ta Viziune este aici, a spus Cel ce da Viziuni. 
Putea fi adevarat?  
Instantaneu, a stiut ca era adevarat. Ajunsese! 
Atunci Omul Obisnuit a înteles de ce nu-si recunoscuse Marea Viziune când era chiar în fata lui. 
Cetatea minunata pe care si-o imaginase tot timpul nu era Viziunea lui –  ci o imagine a Viziunii lui 
împlinite.  
Marile nevoi ale acestor Oameni Oarecare se potriveau perfect cu Marea Viziune din inima lui. Si 
era timpul sa-si împlineasca Viziunea. 
Omul Obisnuit era asa de impresionat ca a lasat sa -i scape un strigat de bucurie, spre marea placere 
a copiilor Oamenilor Oarecare. 



  
�� 

  
A doua zi dimineata, Omul Obisnuit s-a sculat devreme, gata sa înceapa. Bineînteles ca n-avea idee 
de unde sa înceapa. Erau asa de multe nevoi, ca se simtea coplesit. El era doar un Vizionar, unul 
singur.  
Dar s-a hotarât sa înceapa cu începutul. A vazut nevoia cea mai apropiata de el si a încercat s-o 
satisfaca. A consumat ceea ce avea. A facut ce a putut. A folosit ce stia. În fiecare zi Îl ruga pe Cel 
ce da Viziuni sa-l ajute si sa-l calauzeasca. 
Si lucrurile au început sa se schimbe pentru Oamenii Oarecare. 
Timpul trecea si Omul Obisnuit muncea din greu. Împlinirea Viziunii lui putea sa para dificila, dar 
Omul Obisnuit nu se simtise niciodata mai împlinit. El construia ceva nou din ceva ruinat. 
Întâmpina Mari Nevoi în timp ce facea ceea ce îi placea sa faca cel mai mult.  
Într-o zi, înca doi Vizionari au sosit în cetate. Timp de mai multe zile, ei s-au plimbat pe strazi si au 
vorbit cu Oamenii Oarecare, tineri si batrâni. Apoi i-au spus Omului Obisnuit ca Cetatea Oamenilor 
Oarecare era si ceta tea Viziunilor lor. 
Imediat, Omul Obisnuit a vazut ca lucrul acesta era adevarat. Cei doi Vizionari aveau resurse care 
Omului Obisnuit îi lipseau. Ei aveau meserii practice pe care el nu le învatase niciodata. Ei puteau 
satisface Mari Nevoi importante pe care Omul Obisnuit nu putea sa le satisfaca.  
A fost o zi foarte buna pentru Omul Obisnuit, dar si pentru Oamenii Oarecare. 
  

�� 
  
A trecut si mai mult timp. Devotamentul Omului Obisnuit fata de Cel ce da Viziuni crestea. Facea 
întotdeauna ce-i spunea Cel ce da Viziuni sa faca. Avea grija sa-si aduca aminte de ceea ce facuse 
Cel ce da Viziuni. Si muncea din greu ca sa-si protejeze Viziunea de compromisuri. 
Apoi, într -o zi, Omul Obisnuit a facut o descoperire surprinzatoare.  
Un Om Oarecare i-a spus Omului Obisnuit ca nu-i place foarte mult munca lui. Si Omul Obisnuit a 
observat ca nici nu era prea bun la aceasta. 
Omul Obisnuit l-a întrebat: „Ce ti-ar place cel mai mult sa faci?“ 
Când a raspuns, Omul Obisnuit a înteles care era problema. Nu erau prea multe opor tunitati aici 
pentru acest Om Oarecare sa faca ceea ce îi placea. Omul  Obisnuit  s-a gândit o clipa.  
„Au Oamenii Oarecare Mari Viziuni?“ a întrebat el.  
„As vrea“, a spus Omul Oarecare cu o privire plina de regret. „As vrea sa am o Mare Viziune“.  
„Dar se pare ca ai!“ a exclamat Omul Obisnuit. S-a mai gândit putin, apoi a întrebat: „Ai locuit 
întotdeauna aici?“ 
„Da“, a spus el.  
„Deci locul acesta îti este familiar, nu-i asa?“ 
„Da“, a spus el. „Este foarte  familiar. Ma simt bine aici. Gasesc ca ordinea stabilita este sigura. Dar 
uneori se pare ca ceva maret lipseste din viata mea, sau ca eu – “ 
„Nu mai continua!“ a strigat Omul Obisnuit.  
  

�� 
  
În seara aceea, Omul Obisnuit i-a învatat pe Oamenii Oarecare cântecul lui neobisnuit. Abia acum, 
când ajunsese un Cineva care îsi traia Viziunea, cunostea si cuvintele cântecului. 
Era un cântec despre locul special pe care fiecare Om Oarecare îl are în inima Celui ce da Viziuni. 
Era un cântec despre faptul ca fiecare Om Oarecare este facut sa devina Cineva Special si sa 
realizeze Lucruri Mari.  
Dupa aceea, multi Oameni Oarecare au început sa se trezeasca la Marea lor Viziune. Unii au aflat 
ca cetatea Viziunii lor era Cetatea Oamenilor Oarecare. Altii au plecat fiecare în calatoria lui. 
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Si nu mult dupa aceea, Cetatea a început sa semene foarte mult cu imaginea Marii Viziuni pe care 
Omul Obisnuit o purtase în inima lui atât de mult timp. Din ce în ce mai mult, zidurile Cetatii 
sclipeau în soare ca marmura alba si strazile ei straluceau promitator.  
  

�� 
  
Apoi, într -o zi, Omul Obisnuit a crezut ca-L aude pe Cel ce da Viziuni spunând: Vino mai departe… 
Omul Obisnuit s-a trezit mergând cu ranita pe umar de-a lungul zidului îndepartat din spatele 
cetatii. A zarit o poarta mica pe care n-o mai vazuse înainte.  
L-a auzit din nou pe Cel ce da Viziuni. Vino mai departe . 
A deschis poarta si a pasit afara. Dar când a facut aceasta, s -a simtit în mod ciudat … stingher. A 
privit spre Necunoscutul îndepartat.  
Bine, Omule Obisnuit! a spus Cel ce da Viziuni. Esti un Vizionar bun si credinc ios. Acum vino sa -ti 
arat mai mult. 
„Mai mult?“ a întrebat Omul Obisnuit. 
Mai mult, a spus Cel ce da Viziuni. Mai este atât de mult din Marea Mea Viziune care te asteapta.  
Acum Omul Obisnuit s-a uitat din nou la orizont. Si a vazut multe Vai si Ape Mari. Si a vazut 
stralucirea mai multor Tari ale Promisiunii care asteptau ca un Vizionar sa le ceara de la Cel ce da 
Viziuni. 
Curând vei parasi înca o data ceea ce-ti este familiar, a spus Cel ce da Viziuni. Si Eu voi fi cu tine.  
Deodata, Omul Obisnuit a înteles. Marea lui Viziune în Cetatea Oamenilor Oarecare era aproape 
împlinita. El era pregatit acum ca Viziunea lui sa creasca într-o Viziune noua si mai mare.  
Curând va sosi timpul s-o urmeze.  
Omul Obisnuit a privit înca o data spre ceea ce-i statea înainte în viitor. Orizontul era plin  de 
promisiuni.  
„Îti multumesc, Cel ce da Viziuni!“ a soptit Omul Obisnuit. „Multumesc pentru darul Marii mele 
Viziuni“.  
Si a început sa fredoneze un cântec neobisnuit.  
 
Draga Tata, 
  
Îti scriu dupa o foarte lunga calatorie … dar am reusit! Traiesc în Tara Promisiunii si privesc cum 
Marea mea Viziune se împlineste peste tot în jurul meu. Si când te gândesti ca totul a început cu 
bete si noroi când eram copil! 
Tata, am descoperit ca fiecare Nimeni are o Viziune si ca niciodata nu e prea târziu  s-o urmezi! 
Stiu ca tu crezi ca Viziunea ta a murit, dar o Mare Viziune nu moare niciodata. Viziunea ta este 
undeva pe aici si te asteapta. Si daca n-o urmezi, ceva foarte important nu se va împlini. 
Bineînteles ca si Mama are o Mare Viziun e! Abia astept sa va vad pe amândoi! 
Tata, dupa cum vezi, îti trimit pana mea. Te va ajuta în calatoria ta. Te va conduce direct spre o 
minune care poarta numele tau. 
Mi-e dor de tine! 
  
Cu dragoste, fiul tau, 

Omul Obisnuit 
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PARTEA II 

  

CALATORIA SPRE MAREA TA VIZIUNE 
   

INTRODUCERE 
  

FA CUNOSTINTA CU  
INSTRUCTORUL TAU DE VIZIUNI 

  
Sper ca ti-a placut povestea Omului Obisnuit si a calatoriei lui pentru împlinirea Marii lui Viziuni. 
Cei mai multi dintre noi ne putem raporta la caracterul Omului Obisnuit, pentru ca de multe ori ne 
simtim noi însine foarte obisnuiti. Într-o lume atât de vasta si impersonala ca a noastra, nu e greu sa 
te simti un Nimeni, nu-i asa? 
Dar adevarul pe care Omul Obisnuit l-a descoperit de la Cel ce da Viziuni este ca orice Nimeni a 
fost facut sa devina Cineva. 
Si cheia descoperirii a tot ceea ce esti menit sa faci si sa fii este sa te trezesti la Marea Viziune pe 
care Dumnezeu ti-a dat-o si sa pornesti într-o calatorie pentru a o împlini. 
În capitolele care urmeaza aceasta doresc sa te ajut sa faci. Considera-ma ca pe un ghid al tau în 
calatorie, sau ca un Instructor de Viziuni. Sfatul meu vine din ani de experienta ca Vizionar si 
contine lectiile pe care le -am învatat de la altii pe drum. Si mai important, gândurile si principiile pe 
care le voi împartasi se bazeaza pe adevarurile vesnice ale Bibliei. 
Nu este surprinzator ca istorisirea biblica care arata cel mai clar aceste principii la lucru este 
istorisirea calatoriei lui Israel din Egipt în Tara Promisa. Vom folosi aceasta istorisire, în special 
felul cum a fost ea traita de Moise si de Iosua, pentru a descoperi secretele Vizionarilor care 
reusesc. 
Exodul descopera un model care se repeta în Biblie ori de câte ori poporul lui Dumnezeu încearca 
sa puna mâna pe Viziunea lui si vrea sa faca lucruri mari pentru El. Aproape de fiecare data ei: 

1.               Îsi dau seama ca au primit o Viziune sau o chemare personala, apoi se hotarasc s-o 
urmeze. 

2.               Înfrunta frica când parasesc un loc de confort. 
3.               Se confrunta cu opozitia celor din jur.  
4.               Îndura o perioada de dificultati care le testeaza credinta.  
5.               Învata importanta daruirii si consacrarii pentru Dumnezeu.  
6.               Se lupta cu Uriasii care stau între ei si împlinirea V iziunii lor. 
7.               Ajung la potentialul lor maxim când îsi împlinesc Viziunea si-L onoreaza pe Dumnezeu.  

Vestea buna pentru orice Vizionar este ca fiecare stadiu sau obstacol de-a lungul calatoriei noastre 
nu are în intentie sa ne împiedice Viziunea, ci sa ne ajute sa strabatem pâna la împlinirea 
promisiunilor lui Dumnezeu. 
Ca si Omul Obisnuit, pot sa numar tot atâtea cicatrice câte succese în calatoria spre Viziunea mea. 
Drumul Vizionarului este greu – dar mai putin decât atât cu greu s-ar putea numi viata! De fapt, am 
descoperit ca aceasta este singura  cale prin care tu si eu putem gasi adevarata împlinire si putem 
deveni ceea ce Dumnezeu ne-a creat sa fim. 
Nu e timpul sa începem? Ai asteptat destul. 
Viziunea ta îti bate în piept. 
O simti? 
Spune prietenilor tai vestea aceasta. 
Fa-ti bagajele.  
Este timpul sa-L urmezi pe Cel ce da Viziuni în calatoria spre Viziunea ta. 



   
CAPITOLUL 8 

  

PENTRU ACEASTA TE-AI NASCUT 
  

Într-o dimineata, Omul Obisnuit s-a sculat cu aceste cuvinte rasunând în mintea lui: 
Ceea ce-ti lipseste, ai deja… 
Cum se poate una ca asta? Omul Obisnuit s-a uitat peste tot. Si în cele din urma a 
descoperit ca într-un coltisor al inimii lui era o Mare Viziune. Marea Viziune i-a spus 
ca el, un Nimeni, era facut sa devina un Cineva si destinat sa realizeze Lucruri Mari. 

  
Producatorul de la Hollywood nu credea ca este adevarat, si eu nu paream sa fiu în stare sa-i schimb 
parerea, desi tocmai aveam de gând sa-i ofer un prânz la restaurantul meu favorit din apropiere. Nu 
putea sa creada ca orice om a fost creat cu o Mare Viziune si ca majoritatea oamenilor, dintr -un 
motiv sau altul, pur si simplu  nu-si urmeaza Viziunea.  
El spunea ca doar putini oameni „se nasc vizionari“.  
„Doar pentru ca s-a întâmplat ca tu sa fii unul dintre ei“, a spus el, „nu te poate face sa crezi cu 
adevarat ca orice om din acest restaurant este unul dintre ei, nu?“ 
Pierdeam batalia în timp ce ne ocupam locurile si nu stiam ce sa fac. Conversatia noastra avea o 
însemnatate speciala pentru mine, pentru ca, desi prietenul meu producatorul nu stia, eu încercam 
sa-l ajut sa-si urmeze Marea lui Viziune. 
Tocmai eram pe punctul sa renunt, când mi-a venit o idee. De ce n-as încerca sa  i-o dovedesc în 
fata?  
Când Sonia, chelnerita noastra, a venit sa ne ia comanda, inima îmi batea cu putere. Dar am riscat. 
Am întrebat-o: „Faci ceea ce întotdeauna ti-ai dorit sa faci?“ 
Ea s-a uitat la mine întrebator. „Ce vrei sa spui?“ a întrebat ea.  
Am spus: „Ei bine, poate ca faci ce ai visat sa faci, si aceasta ar fi nemaipomenit. Dar ma întreb, 
oare n-ai tu o Mare Viziune în inima ta care nu s-a împlinit înca?“ 
Sonia s-a gândit o clipa. Apoi a spus: „Mama mea este infirmiera. Sora mea este infirmiera. Si eu 
întotdeauna am visat sa devin infirmiera“.  
„Ai fi fost o infirmiera buna?“ am întrebat eu. 
Sonia s-a emotionat. „As fi fost într-adevar o infirmiera buna“, a spus ea încet. 
„Ai vrea sa fii infirmiera chiar în momentul acesta?“ am întrebat eu.  
„Da“, a spus ea. 
Asa ca am mai riscat o data. „Crezi cumva ca Dumnezeu doreste ca tu sa fii infirmiera?“ am 
întrebat eu. 
S-a uitat pentru un minut în alta parte, apoi a spus: „Cred ca da“.  
„Daca Dumnezeu doreste ca tu sa fii infirmiera, atunci trebuie sa existe un mijloc prin care sa ajungi 
infirmiera“, am spus eu. „Ce te-a oprit?“ 
Sonia a însirat motivele: o pregatire scurtata de casatorie, apoi doi copii, apoi datoria cresterii 
familiei. „Acum e imposibil“, a spus ea. „E prea târziu“. Am auzit tristetea din vocea ei. 
„Ce ar trebui sa se întâmple pentru ca tu sa devii infirmiera?“ am întrebat eu.  
„Nu am destui bani“, a spus ea. „Nu-mi pot permite sa angajez o babysitter, asa ca nu pot sa merg la 
scoala“.  
„Deci daca ai avea o babysitter, ai merge la scoala?“ am întrebat eu.  
„Da“, a spus ea fara ezitare. 
Am aruncat o privire prietenului meu producatorul ca sa ma asigur ca este atent la discutie. Apoi am 
riscat din nou. „Sonia, eu cred ca este cineva în viata ta care tine la tine si care ar îngriji de copiii tai 
fara plata. Cine este aceasta persoana?“ 



Sonia s-a gândit o clipa, apoi fata ei s-a luminat. „Mama mea!“ a exclamat ea. „Tocmai s-a 
pensionat acum doua luni! Ea îsi iubeste nepotii. Si a dorit întotdeauna ca eu sa-mi împlinesc visul. 
Ea ar avea grija de copiii mei fara plata, daca as ruga -o!“ 
În timp ce vorbea, ochii i s-au umplut de lacrimi. Si ai mei. Ori de câte ori vad visul cuiva iesind la 
suprafata, sunt profund miscat, pentru ca stiu ce trist este sa nu-ti poti trai visul.  
Fara sa ne mai ia comanda, Sonia se furisa spre o alta masa ca sa-l anunte pe un prieten ca se va 
întoarce la scoala. „Voi fi infirmiera!“ a spus ea cu lacrimi de bucurie. 
Prietenul meu s-a asezat în fata mea, dând din cap. „Daca n-as fi vazut cu ochii mei“, a spus el, „n-
as fi crezut. Poate ca ai dreptate. Poate ca toti au o Mare Viziune“.  
  
SI TU AI O MARE VIZIUNE! 
  
Cu cine te identifici în aceasta istorisire? Cu producatorul? El credea ca oamenii cu Mari Viziuni 
sunt putini si rari. Cu chelnerita? Ea a stiut întotdeauna ca avea o Viziune, dar n-a crezut niciodata 
ca era posibila.  
Orice om pe care îl întâlnesc, care nu urmareste în mod activ o Mare Viziune, se poate identifica cu 
unul sau cu celalalt. Dar adevarul este ca pâna si cei care cred ca Viziunile sunt numai pentru altii 
poarta o Viziune ascunsa adânc în inima lor. Si când cineva pune degetul pe acea Viziune ascunsa, 
persoana aproape întotdeauna se emotioneaza. 
Si tu ai o Mare Viziune. Dumnezeu a pus o pasiune în tine care te îndeamna sa faci ceva deosebit. 
De ce nu? Ai fost creat dupa chipul Sau – singurul om exact ca tine din univers. Nimeni altcineva 
nu-ti poate împlini Viziunea. 
Într-o zi, când predam acest punct unor tarani foarte saraci, unul dintre ei a început deodata sa 
aplaude si a exclamat: „Aceasta este o veste minunata! Înseamna ca pot  sa  nu-mi mai doresc sa fiu 
altcineva!“ 
Calatoria spre Marea ta Viziune te schimba. De fapt, calatoria însasi este cea care te pregateste ca sa 
reusesti în ceea ce ai fost nascut sa faci. 
Si pâna nu te decizi sa-ti urmezi Viziunea, nu-ti vei iubi niciodata viata în felul în care ai fost 
predestinat s-o faci. 
Si totusi milioane de oameni nu fac niciodata primul pas.  
  
ÎNCA O ZI ÎN OBISNUIT 
  
Ce ati gândit când ati citit despre viata de familie, despre prietenii si despre obiceiurile Omului 
Obisnuit? Nu vi s-au parut … familiare?  
Este asa de usor sa te lasi prins în treburile vietii. Si noi toti ne gasim uneori refugiul în rutina si în 
relaxare si în orice lucru  „obisnuit“! 
Dar daca doar facem planuri –  în loc sa le punem în practica –  atunci am pus Marea noastra Viziune 
în cui. Anii trec. Pierderile personale se aduna. Ne pierdem simtul valorii si telul. Ne consumam 
energia în mod neproductiv. Si marele tablou al scopului pentru care Dumnezeu ne -a asezat pe 
pamânt la început începe sa se stearga din vedere.  
În mod tragic, o întreaga viata poate sa treaca fara ca o persoana sa realizeze vreodata Lucrurile 
Mari pe care a fost nascut sa le faca si pe care doreste sa le faca.  
Ce-i opreste pe oameni sa îmbratiseze si sa-si urmeze Viziunile date de Dumnezeu? Am observat 
cinci conceptii gresite comune, dar fatale: 
?         „Nu am o Viziune“. 
?         „Trebuie sa-mi inventez Viziunea“.  
?         „Am o Viziune, dar nu este asa de importanta“.  
?         „Am o Viziune, dar depinde de Dumnezeu s-o faca sa se împlineasca“. 
?         „Am avut o Viziune, dar acum e prea târziu“. 
  



Îti ia un minut sa-ti verifici convingerile. Citeste fiecare afirmatie cu atentie. Descrie vreuna din 
acestea convingerile tale cu privire la o Mare Viziune pentru viata ta? (Daca nu esti sigur, priveste 
la actiunile tale. Ceea ce faci este de obicei un rezultat a ceea ce crezi de fapt.)  
Dar fiecare din aceste cinci conceptii gresite este o capcana. Daca esti prins în una din ele, nu vei 
parasi niciodata Tara de bastina pâna când nu vei respinge gândirea ta gresita si nu vei îmbratisa 
adevarul.  
Asa ca hai sa ne uitam la adevarurile care pot elibera un Vizionar. 
Tu ai o Viziune. Ea este parte din ceea ce înseamna sa fii om, creat dupa chipul lui Dumnezeu.  
Nu trebuie sa-ti inventezi Viziunea . Ca si culoarea ochilor tai sau zâmbetul tau unic, Marea ta 
Viziune a fost sadita în tine înainte sa te nasti. Psalmistul David a scris ca toate zilele vietii lui „erau 
rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele“ (Ps. 139:16). 
Viziunea ta este unica si importanta. Ai primit iscusinta din partea lui Dumnezeu ca sa împlinesti o 
parte din Marea Lui Viziune pentru lume. Cum? Marea ta Viziune este menita sa satisfaca o Mare 
Nevoie la care El tine foarte mult. Motivul pentru care tu te afli aici este ca sa iei o parte din 
Viziunea Lui din Punctul A în Punctul B. Nimeni altcineva nu o poate face exact ca tine. 
Viziunea ta trebuie împlinita de catre tine. Dumnezeu asteapta ca tu sa pretuiesti suficient de mult 
darul Sau – Viziunea ta –  ca sa-l traiesti. El nu te va forta sa alegi. Nici „n-o va face sa se 
împlineasca“ pentru  tine. Tu trebuie sa alegi. Tu trebuie sa actionezi. Viata uimitor de productiva a 
apostolului Pavel a fost modelata de un singur angajament director – sa apuce „premiul“ pentru care 
Dumnezeu îl apucase pe el (Filip. 3:12). 
Marea ta Viziune este acea lucrare pentru care Dumnezeu te -a apucat de mâna dreapta ca sa te ajute 
s-o faci. 
Si, din fericire, nu este niciodata prea târziu ca sa te apuci de Viziunea ta . 
Întreaba-l pe Moise. 
  
„TE VOI TRIMITE“ 
  
Calatoria lui Israel spre Tara Promisa este istoria unei natiuni care-si urmeaza Marea ei Viziune. 
Tinta lor? Sa intre în posesia tarii „în care curge lapte si miere“ pe care Dumnezeu le -o daduse deja 
(Exod 13:4-5).  
Dar este si istoria unui om, a unui conducator cu o Mare Viziune – viziunea de a-l ajuta pe Israel sa 
scape din robie si sa gaseasca acel viitor. Numele lui era Moise. 
Probabil ca ati auzit sau ati citit despre ziua când Dumnezeu i-a amintit de Viziunea lui. Moise, 
atunci în vârsta de optzeci de ani, a auzit  de  Viziunea  lui  printr-un rug aprins. Dumnezeu a spus: 
„Am vazut asuprirea poporului Meu … Eu te voi trimite la Faraon si vei scoate din Egipt pe poporul 
Meu, pe copiii lui Israel“ (Exod 3:7,10). 
Va puteti imagina socul lui Moise. De fapt, el a raspuns cu scuze dupa scuze.  
Ati observat ca am spus ca Dumnezeu i-a amintit lui Moise de Viziunea lui de a fi un eliberator? 
Aceasta pentru ca înca de la nastere Moise fusese în mod unic pregatit si motivat chiar pentru acest 
scop. El stia aceasta; el chiar credea ca si ceilalti israeliti stiau aceasta! (vezi Fapte 7:25) Dar fiind 
tânar, el si-a urmat Viziunea în mod gresit (vezi Exod 2:11-25). 
Asa ca au trecut patruzeci de ani. Sunt sigur ca Moise s-a gândit ca s-a ales praful de Marea lui 
Viziune. 
Atunci Dumnezeu a întrerupt viata lui Moise cu un mesaj uluitor din rugul aprins. Este ca si cum 
Dumnezeu ar fi spus: Viziunea ta n -a murit, pentru ca Marea Nevoie este înca acolo . 
Dar cum avea un pastor batrân sa salveze o natiune întreaga din mâna celui mai puternic împarat de 
pe pamânt? Ca toate Marile Viziuni, misiunea lui Moise parea mult prea mare.  
Iata trei idei cu privire la orice Mare Viziune data de Dumnezeu pe care le putem extrage din istoria 
lui Moise: 

1.      O Mare Viziune întotdeauna pare coplesitoare la început. 
2.      În cele din urma, o Mare Viziune urmareste sa satisfaca o Mare Nevoie care este în lume.  
3.      Cât mai ai înca suflare, nu este niciodata prea târziu sa-ti împlinesti Viziunea! 



Sunt atât de fericit ca Dumnezeu Se întoarce mereu ca sa ne dea darul vietii noastre. Viziunea 
noastra conteaza foarte mult pentru El. Nu exista un alt tu sau eu, asa cum nu a existat un alt Moise.  
Poate ca Viziunea ta nu mai arata exact la fel ca acum câtiva ani. Dar esenta Viziunii – dorinta 
înflacarata pe care o simti de a face ceea ce Dumnezeu te -a creat sa faci – este înca acolo. Indiferent 
ce s-a întâmplat în trecut, sau în ce împrejurari te gasesti acum, poti sa -ti întorci inima spre 
Viziunea ta, începând de acum. 
  
STÂND DE VORBA CU INSTRUCTORUL DE VIZIUNI 
  
As dori sa te pot vizita personal, dar deocamdata aceasta carte este singura noastra legatura. Deci te 
invit sa-mi permiti, în scris, sa fiu Instructorul tau de Viziuni. Unul din lucrurile favorite care îmi 
place sa le fac – da, este o parte din Viziunea mea – este sa-i ajut pe alti Vizionari ca tine sa mearga 
înainte în calatoria lor. 
Deseori se ridica anumite întrebari, asa ca am inclus aici câteva care mi s-au pus la cele mai recente 
conferinte. Cred ca vei gasi aceste conversatii folositoare. 
  

�� 
       
 „Moise a avut sansa sa-i fie anuntata Viziunea dintr-un rug aprins. Dar eu n -am avut o astfel de 
experienta! Am ajuns la jumatatea vietii si înca nu-mi pot gasi Marea Viziune. Ma poti ajuta?“ 

Lee, Brooklyn, New York 
  
  Am cunoscut oameni care pot indica o conversatie sau o experienta spirituala în care viitorul lor a 
ajuns dintr-odata subiect de discutie. Dar cei mai multi dintre noi nu vad aceasta dintr-odata. 
Începem cu o notiune vaga, cu o seama de interese, cu o dorinta înflacarata care nu mai trece. Daca 
începem de acolo si pornim, Îi dam lui Dumnezeu sansa sa ne arate mai mult.  
Un lucru stiu sigur: Dumnezeu nu ascunde în mod intentionat Viziunea ta de tine. Ea este deja în 
tine. Ea este deja cine esti. Oportunitatea ta este sa o descoperi.  
Aceste explorari i-au ajutat pe altii: 
Întoarce-te cu gândul înapoi la ceea ce doreai sa faci când erai în crestere. 
Bineînteles ca ar putea fi o lista întreaga de lucruri. Nu te opri doar la felul slujbei – pompier, stea 
de cinema, sau presedinte. Gândeste-te la ce însemnau pentru tine atunci aceste roluri si ce pot ele 
sa-ti descopere acum despre adevaratele tale interese si motivatii. 
Întreaba trei oameni pe care îi respecti si care crezi ca îsi traiesc Viziunea .  Roaga-i sa-ti 
împartaseasca care cred ei ca ar fi rostul tau pe acest pamânt. 
Daca ar veni cineva si ti-ar da toti banii pe care ti i-ai dorit vreodata, ce ai face cu ei?  Poate ca 
aceea este Viziunea ta. Primul tau raspuns ar putea fi: „Sa traiesc pe o plaja tropicala si sa sorb 
bauturi roz“. Probabil plaja reprezinta doar sfârsitul stresurilor si ne -împlinirilor tale. Nu-ti spune 
prea mult despre telul si împlinirea pe care le-ai dori cu înflacarare odata ce stresurile au disparut. 
Cerceteaza-ti viata si scrie undeva concluziile tale. Întrebarile bune pe care poti sa ti le pui includ: 
?         La ce am fost întotdeauna bun? 
?         Ce nevoi ma intereseaza cel mai mult? 
?         Pe cine admir cel mai mult?  
?         Ce ma face sa ma simt cel mai împlinit?  
?         Ce-mi place cel mai mult sa fac?  
?         Ce ma simt chemat sa fac? 
Întreaba-te ce mostenire ai vrea  sa lasi copiilor si nepotilor tai. Pentru ce anume ai dori sa se 
aminteasca de tine cel mai mult?  
  

�� 
  



„Mi-am dorit întotdeauna sa am si sa fac o afacere care sa fie suficient de prospera ca sa -mi 
permita sa fac ceva deosebit în tara mea prin opere de binefacere. Dar a intervenit viata. Acum am 
o familie, o slujba si o multime de responsabilitati si cheltuieli. Obstacole de netrecut ma împiedica 
sa-mi urmez Viziunea. Ce pot sa fac?  

Kobus, Johannesburg, Africa de Sud 
  
Multi oameni simt ce simti tu. Împrejurarile prezente fac ca Viziunea ta sa para ca nici nu intra în 
discutie. Dar aproape întotdeauna adevarul este altul. Am vazut ca majoritatea oamenilor care 
doresc cu adevarat sa-si urmeze Viziunea pot sa vina cu un plan care face posibil un început. 
Bineînteles ca exista un pret atasat – cel putin un sacrificiu, daca nu chiar mai multe.  
Majoritatea celor care simt ca s-au împotmolit trebuie sa-si regândeasca prioritatile. De obicei ei au 
pus un anumit standard de viata, un fel de a trai, sau alte asumari mai presus de prioritatea urmaririi 
Viziunii. 
Pune-ti întrebari cum ar fi: Ce vreau sa sacrific pentru Viziunea mea? Cum pot  sa-mi mobilizez 
familia ca sa ma ajut sa urmez aceasta Viziune? În ce masura folosesc obstacolele mele ca scuze? 
Este ceva ce pot sa fac chiar acum pentru a ma lansa spre Viziunea mea?  
În minutul în care hotarasti ca vei face ceea ce trebuie, esti deja în urmarirea Viziunii tale.  



  
�� 

  
„Provin dintr-o familie care nu prea crede în Marile Viziuni. De fapt, noi am fost întotdeauna 
învatati sa asteptam foarte putin de la viata si sa nu riscam niciodata nimic. Sa fie acesta motivul 
pentru care mi-e asa de frica sa -mi îmbratisez si sa-mi urmez Viziunea?“ 
Cyndi, Charleston, Carolina de Sud 
  
Atât de multi oameni provin din familii – si chiar din culturi – care nu cred în Marile Viziuni. Daca 
aceasta experimentezi, poate fi foarte dureros. Te simti ca si cum te-ai învârti într-o camera care are 
tavanul cu 15 cm mai jos! 
Poate ca familia ta ti-a dat de înteles foarte clar (fara macar s-o spuna vreodata) ca nu asteapta prea 
mult de la tine. Sau poate ca familia ta aproba doar anumite feluri de Viziuni. 
Te încurajez sa-ti faci putin timp ca sa pui pe hârtie o lista a Viziunilor familiei tale. Sa spui în doua 
sau trei fraze care a fost mesajul principal despre Marile Viziuni pe care l-ai primit pe când erai în 
crestere? (Exista întotdeauna un mesaj, fie deschis fie subtil.) Despre cine din familia ta extinsa 
(adica toate rudele tale) ai putea sa spui ca îsi traieste Viziunea? În sfârsit, ce consecinte vezi în 
familia ta pentru ca Viziunile n-au fost onorate?  
Odata ce ai înteles cum afecteaza familia ta convingerile si optiunile tale, poti sa faci pasi spre 
schimbare. 
  
DUMNEZEU ÎI IUBESTE PE NIMENI 
  
Ma întreb daca înca te mai simti ca un Nimeni permanent, atestat – neînsemnat si neobservat în 
viata ta. Daca da, vreau sa stii ca Dumnezeu îi iubeste în mod special pe Nimeni! 
Unul din Nimenii mei favoriti a fost Agnes Bojaxhiu din Albania. Ea n-a mers niciodata la colegiu, 
nu s-a maritat niciodata si n-a avut niciodata o masina. Dar a avut o Viziune uriasa: sa-si traiasca 
credinta având grija de muribunzi si de cei mai saraci dintre saraci.  
Cei mai multi dintre noi o cunoastem pe Agnes sub numele de Mama Tereza, câstigatoare a 
Premiului Nobel si una din cele mai admirate persoane a timpului nostru. Ea si-a petrecut cea mai 
mare parte a vietii ei având grija de cei saraci si de cei muribunzi din Calcutta. Dar prin Surorile ei 
de Caritate, Viziunea ei înca mai atinge milioane de oameni din întreaga lume. 
Indiferent de ce crezi tu ca este adevarat sau nu este adevarat despre tine astazi, tu ai fost facut sa 
devii Cineva Special, cineva cu o Mare Viziune care bate cu vioiciune în inima lui. Si lumea 
asteapta ca tu sa-ti începi calatoria.  
Odata ce te-ai hotarât sa-ti urmezi Viziunea, vei fi uimit cât de mult se va schimba viata ta. 
Ti-aduci aminte de Sonia, chelnerita care dorea sa devina infirmiera?  Imagineaza-ti împreuna cu 
mine o zi tipica din viata ei dupa câtiva ani. Se va scula dimineata ca de obice i –  dar în loc sa-si 
puna sortul si sa priveasca cu groaza noua zi, îsi va pune uniforma ei de infirmiera. Va munci din 
greu toata ziua facând ceva ce -i place. Poate va salva o viata în ziua aceea. Dupa schimbul ei, va 
merge acasa extenuata fizic, dar fericita în inima ei. Ea va sti ca traieste în ceea ce eu numesc „locul 
ei dulce“ – facând ceea ce-i place cel mai mult si în acelasi timp venind în întâmpinarea nevoilor. 
Nu astepta înca o zi. Spune cuiva în care ai încredere: „Am o Mare Viziune“. Apoi, spune -le cât 
poti tu de bine despre ce este vorba. Când vei vorbi pentru prima data cu glas tare despre Viziunea 
ta, îti vei auzi inima spunând: Pentru aceasta te-ai nascut! 



  
 

CAPITOLUL 9 
  

TRAIND DINCOLO DE GRANITA 
     

Tremurând înca, si-a luat valiza, a în tors spatele Tarii de bastina si a pornit spre 
indicator. Si cu toate ca frica lui crestea, Omul Obisnuit a închis ochii si a facut un 
mare pas înainte –  chiar prin Zidul invizibil de Frica. 
Si acolo a facut o descoperire nemaipomenita. 
De cealalta parte a acestui singur pas – chiar acela pe care Omul Obisnuit nu credea 
ca-l va putea face – si-a dat seama ca razbise prin Zona lui de Confort. 

  
Ti-a fost vreodata foarte frica sa faci chiar lucrul pe care doreai cel mai mult sa-l faci? Eu am avut 
problema aceasta si de fiecare data m-a întors de la Marea mea Viziune.  
Vezi tu, pe când eram în colegiu, stiam ca vreau sa devin un învatator creativ al Bibliei care sa 
poata ajuta pe multi oameni. Viziunea aceasta ma inspira ! Dar ca s-o împlinesc, trebuia sa ma ridic 
în picioare si sa vorbesc în fata unei multimi de oameni. Lucrul acesta ma îngrozea! 
Eram bolnav fizic timp de o saptamâna înainte sa vorbesc de la amvon. Apoi, când ajungeam în 
sfârsit în spatele amvonului, stateam acolo, încremenit de spaima, fiindu-mi frica sa-mi misc 
mâinile – fiindu-mi frica sa ma misc! Am stat acolo si am asudat pâna am stors din mine tot ce am 
avut de spus, pâna la ultimul cuvânt al mesajului meu.  
Trebuia sa se schimbe ceva.  
Stiam ca daca era sa vorbesc vreodata în fata unei audiente, trebuia sa fiu suficient de sigur de mine 
ca sa ma misc pe platforma, sa fac gesturi dramatice, sa captez în mod natural atentia ascultatorilor 
mei.  
Dupa cum îti poti imagina, temerile mele au ridicat întrebari serioase cu privire la Viziunea mea. Nu 
cumva faceam o mare greseala? Si daca urmam într-adevar Viziunea care era pentru mine, de ce ma 
simteam asa de prost când o împlineam? 
Povestea mea se potriveste perfect cu povestea Omului Obisnuit. Mi-am îmbratisat Viziunea. Am 
parasit Tara de bastina, fiind nerabdator sa o urmez. Dar curând am dat peste un obstacol urias. 
Chiar acolo, lânga semnul care zicea: „Iesirea din Tara de bastina“, m-am lovit de un Zid invizibil 
de Frica.  
Si mi-a oprit Viziunea tocmai când eram pe urmele ei.  
  
SE POATE ÎNTÂMPLA ORICUI 
  
Poate ai facut si tu un pas mare spre ceea ce doreai cu adevarat sa faci, si ai fost surprins de o 
multime de sentimente neplacute. Daca da, probabil ca înca ti le mai amintesti. Ai fost nelinistit. Te-
ai simtit prost si plin de îndoieli. Te-ai simtit expus, slab si incompetent. Poate, la fel ca mine, 
aproape ca te -ai îmbolnavit de frica. 
Aceste sentimente poate te-au facut chiar sa te întorci si te -au trimis repede înapoi în Tara de 
bastina. 
Ceea ce am experimentat noi, tu si cu mine, se poate întâmpla oricui încearca sa paraseasca Zona de 
Confort. Dar eu am trecut peste frica mea, si poti si tu sa faci aceasta. Lasa -ma sa-ti arat cum poti sa 
interpretezi ceea ce se întâmpla – si de ce – si cum poti sa pasesti prin acel Zid invizibil de Frica, 
pentru a experimenta libertatea nou-gasita. 
  
CÂND COMODITATEA ESTE O CAPCANA 
  
Când te gândesti la asta, o Zona de Confort trebuie sa fie greu de realizat –  în definitiv, noua ne -a 
trebuit foarte mult timp s-o construim. O Zona de Confort este plapuma calduta a relatiilor noastre. 



Este umplutura lucrurilor cotidiene care ne fac sa ne simtim bine. Este gardul de protectie al 
comportamentului general acceptat. Este plasa de sârma a succeselor si esecurilor noastre trecute.  
Zona noastra de Confort înconjoara complet viata noastra în Tara de bastina si este placuta. 
În Zona noastra de Confort ne simtim în siguranta. Suntem foarte siguri ca putem avea succes, ca 
putem sa aratam bine si sa fim fericiti acolo. Afara, însa, cine stie cum este? 
În afara Zonei de Confort a cuiva este marele Necunoscut. 
De aceea nu vrem sa mergem acolo. 
Acum, nu este nimic rau cu Zona de Confort. În definitiv, nimanui nu-i place primejdia si 
nesiguranta. Nimeni nu subscrie la lipsa de confort. 
Totusi o Zona de Confort poate deveni si o bariera. De ce? Pentru ca Marea noastra Viziune este 
întotdeauna în afara Zonei noastre de Confort. Aceasta înseamna ca va trebui sa parasim ceea ce 
este confortabil daca vrem sa ne împlinim Viziunea.  
Omul Obisnuit a trebuit sa aleaga: El putea fie sa se simta confortabil, dar sa renunte la Viziunea 
lui, fie sa-i fie frica si s-o urmeze. Poate gândesti ca daca ai fi macar mai curajos sau mai puternic, 
n-ar trebui sa te lupti atât de mult cu aceasta alegere. Dar orice Vizionar face aceasta, indiferent cât 
de talentat sau curajos ar fi.  
  
„EU VOI FI CU GURA TA“ 
  
Când Dumnezeu i-a descris lui Moise ceea ce trebuia sa faca pentru a-si împlini Viziunea, primul 
pas a fost în mod clar în afara Zonei lui de Confort (puteti citi istorisirea în Exod 3-4). „Acum, vino, 
Eu te voi trimite la Faraon“, a spus Dumnezeu.  
Parca-l vad pe Moise – încremenit de spaima, cautând un punct de sprijin undeva, cumva, de care sa 
se agate! 
„Cine sunt eu“, I-a zis el lui Dumnezeu, „ca sa ma duc la Faraon si sa scot din Egipt pe copiii lui 
Israel?“ Ai putea sa spui ca se simtea Nevrednic. Cu ani în urma, Moise comisese o crima si apoi 
fugise de la locul faptei.  
Dar el se simtea si Incapabil: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea usoara … vorba si limba 
mi-este încurcata“.  
Nu te identifici cu sentimentele lui Moise de împotrivire, de teama si de insuficienta? Eu da. Orice 
Vizionar pe care l-am întâlnit simte asta. Dar marea veste pentru Vizionari este ca succesul nostru 
nu depinde numai de noi.  
Este interesant ce ni se reveleaza în raspunsul lui Dumnezeu catre Moise. Moise fusese ales în mod 
unic pentru misiunea lui. Si Moise era si dotat în mod unic. Dar ceea ce conta cel mai mult era ca 
Dumnezeu a promis sa -l ajute. El i-a spus lui Moise: „Cine a facut gura omului? … Oare nu Eu, 
Domnul? Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta si te voi învata ce vei avea de spus“.  
 Fa-ti putin timp sa scrii câteva din obiectiile – oarecum convingatoare –  cu care vii în sprijinul 
ideii: 
De ce Marea ta Viziune  + Micutul Tu = Uriasa Frica de Esec.  
Câte din motivele tale crezi ca sunt legate numai de tine?  
Cu lucrul acesta în minte, întreaba-te: Cum ar raspunde Dumnezeu la grijile si temerile mele 
personale? 
Mi-aduc aminte de o femeie care-mi spunea ca-i este frica sa mearga înainte cu Viziunea ei. Când a 
lasat sa-i scape cuvântul nevrednica, am zis: „Vrei sa astepti pâna când te vei simti vrednica si apoi 
sa începi?“ 
„Da“, a spus ea. 
Raspunsul meu a luminat-o. „Ei bine, nu esti vrednica“, am spus eu. „Si niciodata nu te vei simti 
vrednica. Daca vei continua sa astepti pâna când te vei simti vrednica, nu-ti vei trai niciodata 
Viziunea“. 
La început aceasta nu i-a sunat ca acea încurajare pe care o cauta. Apoi a venit o lumina si i s-au 
deschis ochii. Ce usurare era pentru ea sa lase jos acea povara falsa! Acum era pregatita sa 
gândeasca limpede la urmatorul ei pas. 
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Vezi tu, orice Mare Viziune este la început mai presus de posibilitatile si experienta ta. Toti ne 
simtim Nevrednici si Incapabili sa ducem la îndeplinire o Mare Viziune. Dar Biblia spune: 
„Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca sa faca de rusine pe cele întelepte. Dumnezeu a 
ales lucrurile slabe ale lumii, ca sa faca de rusine pe cele tari“ (1 Corinteni 1:27). Dumnezeu alege 
intentionat Vizionari Nevrednici si Incapabili ca tine si ca mine!  
Acum gândeste-te la asta: De fapt, nu sentimentele tale cu privire la lipsa de confort, ci ce crezi tu 
ca înseamna acele sentimente determina ce se va întâmpla în momentul urmator.  
  
TRECÂND PRIN ZIDUL DE FRICA 
  
Îti amintesti toate sentimentele nedorite pe care le -a avut Omul Obisnuit pe când iesea din Tara de 
bastina? La început, lucrurile pareau doar altfel. Dar cu cât Omul Obisnuit se departa de centrul 
Tarii de bastina, cu atât calatoria lui prin Zona lui de Confort îl facea mai nelinistit si mai plin de 
frica. În cele din urma a fost coplesit de frica si n-a mai putut sa faca nici un pas. 
Cu cât ne apropiem mai mult de Zidul nostru invizibil de Frica, cu atât ne este mai frica si este mai 
probabil sa credem o conceptie gresita si periculoasa. Omul Obisnuit a exprimat-o în felul acesta: 
„Dar daca am fost socotit capabil sa împlinesc aceasta Mare Viziune, atunci, cu siguranta, nu mi-ar 
fi asa de frica!“ 
Suna perfect rezonabil, nu-i asa? Dar este o convingere gresita care poate tine în capcana un 
Vizionar ani de zile. 
Haideti sa formulam mai clar aceasta conceptie gresita: 
Conceptia gresita nr. 1 a Zonei de Confort: 
Întrucât mi-e frica, Viziunea mea nu poate fi de la Dumnezeu. 
Îti pot spune din proprie experienta cât de puternica este aceasta convingere gresita. Multi ani L-am 
tot rugat pe Dumnezeu sa-mi extinda câmpul de lucru pentru El.  Uitându-ma înapoi, vad ca 
rugaciunea mea a pus în miscare un ciclu previzibil, dar care ducea la înfrângere. Arata cam asa: 
  

1.      „Te rog, spune da!“ Întâi m-am rugat pentru o viata mai dedicata lui Dumnezeu.  
2.      „Da“, a raspuns El. Raspunsul Lui era ca sa ma îndrepte spre Viziunea mea. Dar Viziunea 

mea era întotdeauna în afara Zonei mele de Confort – facând ceva ce nu mai facusem 
niciodata înainte.  

3.      „Nu!“ am spus eu. Am experimentat disconfortul, nelinistea si deseori frica adevarata. Dar 
pentru ca ma gândeam ca daca Dumnezeu ar fi cu mine, nu  mi-ar fi frica, ma retrageam 
înapoi la siguranta Tarii de bastina. 

4.      „De ce nu spui da?“ am întrebat. A doua zi dimineata ma gaseam pe genunchi, rugându-L 
din nou  pe Dumnezeu sa -mi extinda câmpul de lucru pentru El! 

  
Vezi de ce nu progresam prea mult în timpul acela? Era un drum liber care pornea cu mine pe 
genunchi, ducea pâna la marginea Zonei mele de Confort si se întorcea înapoi. 
Si nu puteam sa înteleg de ce Dumnezeu nu raspundea rugaciunilor mele! 
Priveste înapoi si gândeste-te la momentele când ai încercat sa faci un  pas  mare  într-un teritoriu 
nou. Când frica ta crestea pe masura ce înaintai spre Necunoscut, n-ai început sa te îndoiesti de 
întelepciunea planului tau? Sa te întrebi daca nu cumva frica ta ar putea fi un mesaj de la Dumnezeu 
ca ai iesit din cursa?  
Aceasta conceptie gresita conduce la o a doua: 
Conceptia gresita nr. 2 a Zonei de Confort: 
Nu pot sa merg înainte daca Dumnezeu nu -mi îndeparteaza frica . 
  
„Dar Tu  ai putea sa îndepartezi aceasta frica“, a strigat Omul Obisnuit. „Te rog, îndeparteaza frica 
aceasta! Daca nu, nu voi putea merge mai departe!“ Cererea lui era de înteles. În definitiv, frica este 
un raspuns natural, omenesc la o amenintare receptionata. Din interiorul nostru, unde ne simtim 
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bine, frica este ca o bariera de sârma ghimpata pe care trebuie întotdeauna s-o respectam si 
niciodata s-o escaladam. 
 Dar în timp ce unele temeri –  cum ar fi frica de înaltime sau de serpi – ne pot pazi de rau, alte 
temeri – cum ar fi frica de noi provocari sau de Necunoscut – ne vor opri în mod inevitabil de la 
Marea noastra Viziune. 
Din experienta mea, pot sa spun ca rareori Dumnezeu face sa dispara frica noastra. În schimb, El ne 
cere sa fim tari si sa ne încurajam. Ce este curajul? Asa cum a descoperit Omul Obisnuit, curajul nu 
este absenta fricii; ci, mai degraba, este alegerea de a actiona în ciuda fricii. Ai putea spune ca fara 
frica nu poti avea un curaj autentic.  
Când actionezi într-adevar cu curaj, descoperi ca frica nu te poate opri. Vezi ca ceea ce tu credeai ca 
sunt limitele tale sunt mai degraba puncte de pornire. 
  
CEA MAI LUNGA UMBLARE SCURTA DIN VIATA MEA  
  
Pentru a te încuraja, trebuie sa te hotarasti sa mergi înainte orice ar fi. 
Stii cum mi-am facut curaj pâna la urma si am înfruntat frica mea profunda de a vorbi în public? 
Într-o duminica, când trebuia sa vorbesc într-o biserica mica din afara Dallas-ului, am luat cu mine 
niste banda neagra. Ajungând acolo devreme, am însemnat doua locuri pe platforma la o distanta de 
3 metri de o parte si de alta a amvonului. Apoi am rugat-o pe sotia mea, Darlene Marie, sa se aseze 
pe rândul din fata si sa -mi faca semn când vrea sa pasesc prin Zidul meu de Frica. 
Ea nu s-a dat înapoi de la îndatoririle ei. De îndata ce am apucat amvonul cu amândoua mâinile într-
o strânsoare a mortii si am început sa transpir, ea a si dat din cap spre semnul cu banda din stânga 
mea. Aceea a fost indicatia pentru intrarea mea în scena. 
Puteam sa ma misc?  
Vroiam sa ma misc?  
Semnul de pe podea parca era la nu stiu câti kilometri departare, dar m-am hotarât – si viitorul 
Viziunii mele atârna în balanta. 
Si m-am miscat. „Un minut, va rog!“ am spus. (La momentul acela, nu puteam sa merg si sa 
vorbesc în acelasi timp!) Apoi am parasit siguranta amvonului pentru acea bucatica de banda 
neagra. A fost cea mai lunga si cea mai anevoioasa, mai stângace si mai plina de panica umblare din 
viata mea. Dar Viziunea mea ma astepta.  
Cum am ajuns la semn, am început din nou sa vorbesc. Dar acum simteam un val de libertate. Fara 
acel amvon de care sa ma agat, am vazut ca pot într-adevar sa-mi misc mâinile. Sa fac gesturi. Sa 
ma aplec spre ascultatori. Sa le captez atentia. Si sa ma bucur cu adevarat.  
Acum cunosteam secretul: Nu trebuia sa ma tem de frica. Puteam sa pasesc prin ea –  si sa continui 
sa merg spre Marea mea Viziune. 
Exista un loc în viata ta de care ai fugit asa cum am fugit eu ani de zile? Esti doar la câtiva pasi de 
Viziunea pe care o doresti cu toata inima ta? 
Atunci trebuie sa faci o alegere. Hotaraste -te ca în loc sa te retragi dinaintea fricii, sa pasesti prin ea. 
Scrie undeva decizia ta, pune-o la vedere si n-o arunca pâna n-ai facut primul tau pas. 
Acel pas prin Zidul tau de Frica este un pas urias spre Viziunea ta! 
  
STÂND DE VORBA CU INSTRUCTORUL DE VIZIUNI 
  
„M-am luptat multi ani ca sa ies din Zona mea de Confort. Dar în cele din urma am hotarât ca pur 
si simplu nu mai pot s-o fac. Este vreodata bine sa alegem confortul nostru?“ 

Victoria, Toronto, Canada  
  
 Nimeni nu a fost rânduit sa traiasca sub stresul strapungerii Zonei lui de Confort zi de zi. Dar eu te 
invit sa te întrebi: De ce este asa o lupta hotarâtoare pentru strapungerea acestei Zone de Confort 
din viata mea?  Poate ca nu ai identificat niciodata împotriva cui sau împotriva a ce te lupti. Lupta ta 
pentru a iesi din Zona de Confort descopera un lucru important: Tu îti doresti cu adevarat Viziunea. 
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Altfel n-ar fi nici o lupta. Esti motivata sa te pui în miscare, dar dorinta ta dupa confort te opreste. 
Deci la acest moment din viata ta, confortul este cel mai mare vrajmas al Viziunii tale. 
Nu-i nici o problema cu dorinta de a avea confort. Dar în ultima instanta, Viziunile sunt facute ca 
sa-i ajute pe altii. Confortul este facut ca sa te ajute pe tine.  
Într-o zi am realizat ca dorinta mea dupa confort era vrajmasul Viziunii mele si ca, în ultima 
instanta, dorinta mea dupa confort era înradacinata în egoismul meu. 
Din nefericire, multi oameni în toate drumurile vietii sfârsesc prin a-si face din confortul personal 
Viziunea lor. Dar este o viziune falsa, deoarece confortul devine o închisoare. Cum? Cu cât te 
îndepartezi mai mult de frica ta, cu atât crezi mai mult ca Zona ta de Confort este acasa. Si cu cât 
stai mai mult timp acolo, cu atât devii mai convins ca întrucât nu ai pasit prin frica, nu poti!  
 Dar vreau sa te încurajez. Sa nu te gândesti niciodata ca daca te lupti, Viziunea ta nu poate fi 
importanta sau ca tu esti un Vizionar de mâna a doua. Aminteste -ti doar ca nu exista nici o cale 
pentru nici unul dintre noi de a ajunge la locul Marii noastre Viziuni fara sa parasim confortul 
nostru!  
  

�� 
  
„Am strapuns Zona mea de Confort în domeniile cheie ale vietii mele. Dar gasesc mereu noi 
domenii de care trebuie sa ma ocup daca vreau sa -mi traiesc Viziunea. Va dispare vreodata 
disconfortul?“ 

Kenton, Nairobi, Kenya  
  
Adevarul este ca exista întotdeauna o noua Zona de Confort care te asteapta în viitor. Vei ajunge la 
multe praguri de disconfort si frica în fiecare Viziune. Apoi, când V iziunea ta se extinde, asa cum s-
a extins cea a Omului Obisnuit spre sfârsitul parabolei, te poti astepta la o noua serie de provocari! 
Din fericire, de fiecare data când strapungi o Zona de Confort, aria confortului tau creste. Ajung sa-
ti fie placute tot mai multe lucruri. Ai putea, bineînteles, sa ramâi acolo, dar un Vizionar este un om 
a carui viata este mereu în miscare. 
Bucatica aceea de banda neagra de pe platforma a fost într-adevar doar un început pentru mine. 
Urmatorul prag a fost urmatoarea biserica, mai mare. Si dupa aceea urmatorul centru de conferinte, 
mai mare. Si asa mai departe. Apoi a venit ziua când am fost rugat sa vorbesc la optzeci de mii de 
oameni la Pontiac Silverdome în Detroit. A trebuit din nou sa fac fata fricii la acel nou hotar al 
Zonei mele de Confort? Bineînteles! Dar cu încurajarea prietenilor, cu resursele lui Dumnezeu si cu 
hotarârea mea de a nu fugi din fata fricii mele, am depasit acea bariera. 
Lovind mereu acea margine de spaima a Zonei tale de Confort dovedeste ca esti un Vizionar care 
merge spre Viziunea sa. Eu le spun Vizionarilor motivati ca daca nu întâlnesc în mod regulat o 
iesire dintr-o Zona de Confort, ceva nu este în  regula.  Poate  s-au împotmolit din nou în Tara de 
bastina. Poate trebuie sa-si verifice pulsul! 
  
HOTARÂREA DE A MERGE ÎNAINTE 
  
Stii, una este sa te întrebi ce vei face data viitoare când va trebui sa înfrunti frica la marginea Zonei 
tale de Confort, si alta este sa te fi hotarât deja. Vei beneficia imediat de claritate si energie si 
concentrare ca sa-ti urmezi Viziunea.  
Viata mea s-a schimbat din ziua în care m-am hotarât ca niciodata sa nu mai fug de temerile din 
Zona mea de Confort . Când te gândesti la asta, trecerea prin frica apare ca un lucru de mica valoare 
fata de o Mare Viziune. Acel singur pas – cu care ne întâlnim de multe ori în viata noastra – trebuie 
sa fie pretul universal pe care Dumnezeu îl avea în gând. Eu cred ca Dumnezeu vrea sa stie daca noi 
dorim într-adevar darul minunat al Viziunii Sale în viata noastra.  
Deci vrei sa-ti iei acelasi angajament pe care mi l-am luat eu cu privire la Zona de Confort? Vrei sa-
ti iei angajamentul ca niciodata sa nu mai fugi de Zidul de Frica de la marginea Zonei tale de 
Confort? 



Imagineaza-ti cum va arata viata ta când vei rupe legatura fricii. Îti vei întinde altfel aripile. Vei 
simti puterea si pacea de care ai nevoie ca sa faci Lucruri Mari. Vei umbla printre oameni si vei 
trece prin situatii cu încredere si cu har. Vei  atinge  multe  vieti  într-un mod plin de putere. Si nu te 
vei mai retrage niciodata din fata viitorului pe care îl doresti cu adevarat.  
Iata cât de bine poate sa arate Viziunea ta. Si asa va fi.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL 10 
  

Împotrivire neasteptata 
  

Omul Obisnuit a ramas încurcat si fara replica. Auzise un zvon despre Împotrivitorii de 
la Frontiera. Dar el credea ca daca ar fi adevarat, Împotrivitorii ar trebui sa fie Nimeni 
pe care el nu-i cunoaste. Nu si-ar fi imaginat niciodata ca ar fi unii dintre Nimenii care 
îl cunosteau cel mai bine! 
Acum Mama lui, Unchiul si Cel Mai Bun Prieten stateau toti tacuti înaintea lui, 
împiedicându -l sa vada podul spre Marea lui Viziune. Cum va reusi sa treaca de ei? 
Oare ar trebui sa încerce? 

  
Nu de mult, terminasem o parte din Marea mea Viziune si începusem alta. Pentru a lansa noua 
Viziune trebuia sa fac un drum scurt – de acasa pâna la aeroport – apoi un zbor lung – din Atlanta, 
Georgia, pâna la Johannesburg, Africa de Sud.  
Dupa douazeci si cinci de ani de la fondarea lui „Walk Thru the Bible“ (Umblând prin Biblie), m-
am hotarât sa-mi dau demisia din postul de presedinte.  
Noua noastra Viziune era sa-I slujim lui Dumnezeu în Africa. Fara îndoiala, era cea mai mare si mai 
neasteptata schimbare pe care a experimentat-o vreodata familia noastra. Cu toate acestea, stiam ca 
aceasta trebuia sa fac. Sotia si familia mea stiau de asemenea. Si Dumnezeu confirmase aceasta în 
câteva moduri foarte specifice.  
Dar în momentul când Viziunea a fost anuntata , oamenii au început sa vina la usa noastra. Veneau 
sa ne aduca la cunostinta, în modul cel mai amabil, dar si cel mai ferm cu putinta, ca noi gresim, 
gresim, gresim! 
„Ce faceti? Ati ajuns la apogeul carierei voastre. Ati reusit! Ce se întâmpla cu voi?“ 
„A devaratul motiv pentru care plecati trebuie sa fie ca aveti probleme în casnicie sau ceva nu este în 
regula cu lucrarea de slujire. Care din acestea este?“ 
„Cum multi dintre cei care nu sunt de acord cu asta sunt mai în vârsta decât tine, înseamna ca 
gresesti din punct de vedere spiritual. Mai mult ca sigur ca te îndrepti spre un dezastru!“ 
„Si ce veti face în Africa? N-aveti nici un mijloc de trai acolo. Cum o sa va întretineti?“ 
Ai întâlnit vreodata un Împotrivitor de la Frontiera la usa ta? Uneori un Împotrivitor este de fapt un 
vrajmas – un faraon care decreteaza: „Nu te voi lasa sa pleci!“ 
Dar unii dintre cei mai convingatori Împotrivitori pe care îi vei întâlni vreodata sunt oamenii care te 
cunosc si te iubesc. Vazându-i pur si simplu, stând înaintea ta cu un NU scris pe fetele lor, poate fi 
un adevarat soc. Ce trebuie sa faci într-un moment ca acesta? Sa asculti? Sa aduci argumente? Sa fii 
de acord cu ei si sa te întorci?  
În acest capitol vreau sa te ajut sa întelegi ce îi motiveaza pe Împotrivitorii tai când spun lucruri 
cum ar fi „Nu!“ si „Întoarce-te acum“. Si am sa-ti arat minunatele oportunitati pe care ei le aduc la 
usa ta fara sa stie. 



FUGA LA FRONTIERA 
  
„Întoarce-te“ nu este ceea ce noi Vizionarii asteptam sa auzim în acest punct al calatoriei noastre. 
Tocmai am primit noua noastra Viziune si am strapuns Zona noastra de Confort. Suntem gata de 
plecare. Am vrea sa-i auzim pe oamenii din jurul nostru spunând: „Minunata idee!“ „As vrea sa pot 
si eu sa fac aceasta!“ sau „Mergeti cu bine!“ 
Atunci de ce întâlnim dintr -odata împotrivire? Am sa încerc sa pun acest moment în perspectiva.  
În Zona de Confort, te -ai luptat cu tine însuti – cu dialogurile tale interioare, cu convingerile tale. A 
trebuit sa faci singur o alegere pe drumul de iesire din Tara de bastina. A trebuit sa alegi între 
Viziunea ta si confortul tau.  
Dar când intri în Zona de Frontiera, ai de a face cu altii. Trebuie sa înfrunti cuvintele si convingerile 
lor. Motivul pentru care ei au aparut dintr-odata este ca tu acum tulburi Zona lor de Confort. 
Aceasta tesatura de relatii si nazuinte din Tara de bastina este zdruncinata violent pentru ca cineva 
s-a miscat – tu.  
Fiecare dintre noi a fost un Împotrivitor pentru cineva în alta situatie. Am dat fuga la Frontiera când 
un prieten sau o ruda era pe punctul sa faca ceva care ar fi amenintat confortul nostru. Tinând cont 
de aceasta, vom putea sa-i ascultam pe Împotrivitorii nostri cu mai multa întelegere.  
Ce ai auzit –  sau ai spus – recent, la Frontiera Marii Viziuni a cuiva? Vezi daca recunosti vreuna din 
aceste replici: 
„M-am gândit mult la planul tau si îmi pare rau ca trebuie sa spun aceasta, dar …“    
„Esti sigur ca esti suficient de experimentat pentru asta?“ 
„Ideea aceasta a ta este interesanta. Dar de unde vei face rost de bani si de oameni ca s-o duci la 
îndeplinire?“ 
„Dar noi n-am facut -o niciodata asa“.  
Bineînteles ca cei mai multi Împotrivitori au intentii bune. Dar ei ne prind într-un moment 
vulnerabil. Daca ai de a face astazi cu Împotrivitori, fii curajos. Chiar faptul ca stau înaintea ta 
înseamna ca mergi spre Viziunea ta. Împotrivirea lor te poate ajuta de fapt sa-ti clarifici Viziunea si 
sa-ti întaresti hotarârea. 
Sa-ti arat cum.  
  
CINE ESTE ÎN ZONA TA DE FRONTIERA? 
  
Din fericire, întâlnim mai multi oameni la Frontiera noastra, nu numai Împotrivitori. Sa-i luam pe 
fiecare, pe rând. 
  

1.      Un Împotrivitor de la Frontiera ti se opune 
  

Am vazut deja cum lucreaza Împotrivitorii. Adu-ti aminte ca ei reactioneaza în principal pentru ca 
le-ai tulburat Zona lor de Confort. Ei se simt amenintati. Le este frica sa nu piarda ceva important – 
siguranta sau ordinea lor stabilita, conceptiile lor despre succes. 
Poate simt ca te pierd pe tine. Odata am întrebat un grup mare de studenti de la colegiu cine a fost 
cel dintâi afectat când am vor bit despre Împotrivitorii de la frontiera. Mâinile au tâsnit în sus de 
peste tot. Si aproape toti au dat acelasi raspuns: „Mama mea!“ sau „Tatal meu!“ 
Omul Obisnuit a întâlnit patru Împotrivitori pe care îi poti recunoaste: 
•        Alarmistul zice: „Nu esti în siguranta!“ Acest Împotrivitor (Mama Omului Obisnuit) este 
motivat de frica si tinde sa exagereze riscurile.  
•        Traditionalistul zice: „Noi nu procedam asa!“ Acest Împotrivitor (Unchiul lui) nu agreeaza 
schimbarile. El romanteaza deseori trecutul si este motivat de obiceiuri si de ordinea stabilita. 
•        Defetistul zice: „Nu este posibil!“ Acest Împotrivitor (Cel Mai Bun Prieten) vede probleme 
peste tot si este sigur ca viziunea nu se va împlini si nu poate sa se împlineasca.  

Florian
Highlight

Florian
Highlight

Florian
Highlight

Florian
Highlight

Florian
Highlight

Florian
Highlight

Florian
Highlight

Florian
Highlight

Florian
Highlight



•        Adversarul zice: „Nu te voi lasa!“ Acest Împotrivitor (Stapânul) foloseste autoritatea sau 
intimidarea ca sa-ti blocheze calea. Adversarii pot veni împotriva ta pentru ca se tem ca vor pierde 
bani sau putere. Sau poate doar nu le place de tine sau ceea ce faci si le sta în putere sa te opreasca.  
  
 Pe cine ai putea identifica drept un Împotrivitor fata de Viziunea ta?  De ce crezi ca aceasta 
persoana este împotriva planurilor tale?  
  

2.      Un Prieten de la Frontiera e de partea ta si te sustine 
  

Cei mai multi dintre noi avem câtiva Prieteni în viata noastra si avem nevoie si de ei. Poate al tau 
este un bun prieten, un vecin, un parinte sau un profesor. Prietenii tin la noi si asa si spun. Ei privesc 
partea luminoasa a lucrurilor. Ei vor sa stea cu noi –  sau cel putin sa ramâna neutri – când trecem 
prin foc. 
Mama Omului Obisnuit s-a razgândit si a început sa -l încurajeze si sa-l sustina pe fiul ei. Ea nu l-a 
putut ajuta pe Omul Obisnuit sa treaca Frontiera, dar sprijinul ei l-a ajutat pe drum.  
Ce oameni ai putea identifica astazi ca fiind Prieteni adevarati în viata ta? 
  

3.      O Calauza de la Frontiera te ajuta sa-ti urmezi Viziunea  
  

O Calauza face mai mult decât sa te sustina. El sau ea recunoaste ca Viziunea ti-a fost data de 
Dumnezeu si alege sa te ajute în mod activ sa o urmezi. În parabola, Campionul era o Calauza de la 
Frontiera. El l-a ajutat pe Omul Obisnuit sa înteleaga de ce Împotrivitorii lui erau asa de suparati. 
Apoi i-a aratat calea întelepciunii. Omul Obisnuit ar fi putut sa se întoarca daca nu-l întâlnea pe 
Campion.  
Calauzele de la Frontiera din viata ta sunt o comoara rara. Ei sunt de cele mai multe ori Vizionari 
experimentati care au fost unde esti tu. Deseori, ei apar în viata ta doar pentru o scurta perioada – un 
profesor, de exemplu. Sau un sef. Sau chiar o întâlnire „providentiala“ cu un strain. Cert este ca nu-i 
vei uita niciodata. 
Dr. John Mitchell a fost una din Calauzele mele. El era director la  colegiul  unde  mi-am început 
cariera de profesor. El a vazut ceea ce eu nu puteam sa vad ca tânar profesor – ca week-end-urile 
mele de prezentare a seminariilor „Walk Thru the Bible“ (Umblând prin Biblie) în bisericile din 
toata tara erau directia reala a viitorului meu.  
Cum a luptat Dr. Mitchell pentru Viziunea mea? A initiat în mod tacut schimbari în orarul meu de 
predare, astfel încât sa pot petrece mai mult timp în afara colegiului. El  mi-a spus: „Bruce, unii 
membrii ai facultatii ar putea fi gelosi cu privire la acest aranjament, dar eu vreau ca tu sa ai 
aceasta. Noi vrem ca tu sa ramâi aici pentru totdeauna, dar eu cred ca Dumnezeu are un viitor mare 
pentru tine dincolo de aceasta scoala. Pâna atunci, noi vom fi o sera pentru lucrarea pentru care 
Dumnezeu te pregateste“. 
Acesta este un Campion în Viziuni! El a vazut lucruri care mie mi-au scapat. El a crezut când eu n-
am crezut. El a împlinit ceea ce eu nu puteam. Si a turnat curaj din inima lui în inima mea. 
Cei mai multi dintre noi avem nevoie de acest fel de ajutor ca sa depasim obstacolul real de la 
Frontiera.  
  
CUI VREI SA-I PLACI? 
  
Singurul si cel mai important motiv pentru care Împotrivitorii de la Frontiera ne împiedica pe cei 
mai multi dintre noi sa ne urmam Viziunea data noua de Dumnezeu este frica  noastra de oameni. 
„Frica de oameni este o cursa“, spune Biblia (Proverbe 29:25). 
Nu este usor sa ne ridicam împotriva celor pe care îi iubim si la care tinem. Impulsul de a fi placut 
si admirat de altii este adânc înradacinat în natura noastra.  
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Totusi, întrucât aproape orice Viziune este respinsa de cel putin un Împotrivitor puternic, mai ales 
în primele stadii, va trebui sa faci fata unei alegeri. Trebuie sa te hotarasti cui vrei sa -i placi mai 
mult – Împotrivitorilor tai de la Frontiera sau lui Dumnezeu.  
Este Viziunea ta suficient de importanta pentru tine ca sa vrei sa te ridici si s-o protejezi? Când dai 
dreptul de a aproba Viziunea ta unei persoane sau unui grup, le dai dreptul de stapânire asupra 
Viziunii tale. 
Acum este timpul sa faci alegeri bazate pe întelepciune, nu pe intimidare. De cine trebuie sa te 
dezlegi ca sa poti înainta cu Viziunea ta? Exista o persoana sau un grup de persoane pe care le 
onorezi mai mult decât pe Cel ce da Viziuni?  
Odata ce ai ales sa-I placi lui Dumnezeu mai mult decât altora, esti gata sa primesti de la altii numai 
ce este de folos si sa mergi mai departe la faza urmatoare a împlinirii chemarii tale pentru 
Dumnezeu. 
  
VOCI PENTRU SI ÎMPOTRIVA 
  
Ascultati-i pe Împotrivitorii de la Frontiera pe care Moise îi descrie înainte chiar sa-i fi întâlnit: 
„Iata ca n-au sa ma creada, nici n-au sa asculte de glasul meu. Ci vor zice: «Nu ti S-a aratat 
Domnul!»“ (Exod 4:1). 
Poti sa spui si tu aceasta? Înainte chiar sa actionezi, poti sa auzi îngrijorarile sau opiniile negative 
ale oamenilor cheie din viata ta.  
Asa cum s-a vazut, Moise a avut dreptate. Israelitii pe care el încerca sa-i elibereze se temeau de 
dezaprobarea lui faraon. Cu toate ca îsi urau robia, ei nu vroiau sa piarda siguranta vietii pe care o 
cunosteau din totdeauna. Asa ca s-au opus lui Moise cu acea critica si împotrivire pe care el le 
astepta (vezi Exod 5:20-21). 
Dar Împotrivitorul cel mai de speriat al lui Moise era Faraon, Stapânul Egiptului. Faraon nu vroia sa 
piarda aceasta resursa valoroasa de munca neplatita. Faimosul lui raspuns la cererea lor de eliberare 
era: „Nu te voi lasa sa pleci“.  
Mai târziu, dupa ce a scapat din robia Egiptului, natiunea lui Israel a înfruntat din nou Împotrivitori 
la hotarul Canaanului. Douasprezece iscoade au fost trimise în Canaan sa cerceteze tara. Când s-au 
întors, zece din cei doisprezece au spus: „Întoarceti-va“. 
Ceea ce se întindea înaintea lor era  la fel de promitator cum le spusese Dumnezeu, au raportat ei, 
dar cucerirea tarii ar fi prea dificila si prea periculoasa (Num. 13:17-33). 
Ce zi trista în istoria acestei natiuni! Sa fie la un pas de Marea lor Viziune si sa lase parerea câtorva 
Împotrivitori sa întoarca din drum întreaga natiune. 
Sper ca, citind aceasta, vei capata noi puteri pentru Viziunea care te asteapta. Poti sa treci peste 
aceste opinii negative. Poti sa revendici ceea ce deja îti apartine.  
  
STÂND DE VORBA CU INSTRUCTORUL DE VIZIUNI 
  
Iata câteva moduri practice de a-i trata pe Împotrivitorii de la Frontiera din viata ta. 
  

�� 
  
„Recent am hotarât sa renunt la slujba mea de analist în informatica pentru a ocupa un post mai 
prost platit din domeniul sanatatii private. As vrea sa fac ceva mai direct legat de oamenii în 
nevoie. Dar critica din partea familiei mele si a  altora  m-a  facut  într-adevar sa dau înapoi. Nu 
stiu sigur cum sa tratez toate opiniile lor. Ce trebuie sa -i spui totusi unui Împotrivitor?“ 

Sanjay, Bangalore, India  
  
Când faci un pas îndraznet în afara sigurantei financiare si în directia Viziunii tale, atunci vor apare 
categoric si Împotrivitorii! Iata câteva întrebari cheie care te vor ajuta sa judeci criticile lor: 



Are Împotrivitorul tau o problema cu tine, sau cu Viziunea ta?  Este important sa faci aceasta 
distinctie. De tine nu le place sau în tine nu au încredere, sau este ceva legat de Viziunea ta care îi 
supara? Odata ce ai identificat sursa îngrijorarii lor, poti sa raspunzi la obiect. Încearca sa separi 
întrebarile lor legate de tinta ta de întrebarile lor legate de felul cum îti propui sa atingi acea tinta. 
Ai putea afla, de exemplu, ca un Împotrivitor ar fi de acord cu tinta ta, daca ti-ai schimba durata sau 
felul în care vrei sa ajungi la împlinirea Viziunii tale. 
Ce-l motiveaza pe Împotrivitorul tau de la Frontiera? Aceasta întrebare te ajuta sa identifici cu ce 
fel de Împotrivitori ai de a face. Sunt îngrijorati pentru tine, sau se tem pentru ei însisi? Ce sustin ei 
ca pierd prin actiunea ta?  
Le-ai comunicat clar Viziunea ta si planurile tale? Cei mai multi Vizionari începatori au de luptat 
aici. Este greu chiar si pentru noi sa ne întelegem si sa ne afirmam clar Viziunea. Dar o comunicare 
facuta cu grija a schimbat o multime de Împotrivitori în Prieteni. Încearca pâna când vei putea sa 
descrii ceea ce vrei sa realizezi într-o singura propozitie motivanta.  
Este ceva bun în îngrijorarile lor? Împotrivitorii de la Frontiera exagereaza de cele mai multe ori 
pericolele sau riscurile, dar fac si observatii importante. Împotrivirea lor te poate ajuta sa-ti clarifici 
sau sa-ti redirectionezi planurile, mai ales daca ei te cunosc sau daca au cunostinte speciale sau o 
experienta speciala în domeniul Viziunii tale. 
Asculta cu atentie si cere-I lui Dumnezeu discernamânt. Dar nu lasa pe nimeni în afara de tine si de 
Cel ce da Viziuni sa puna stapânire pe Viziunea ta! 
  

�� 
  
„Ce trebuie sa fac cu un Împotrivitor foarte important pe care se pare ca nu-l pot influenta? Sa 
încerc în continuare sa-i schimb parerea?“ 

Natasha, Moscova, Rusia  
  
Depinde mult cu ce fel de Împotrivitor ai de a face. Pe unii Împotrivitori trebuie categoric sa-i 
convingi, ca sa poti înainta, mai ales daca este un sef sau o persoana cheie din Viziunea ta. Daca 
acesta este cazul, ai rabdare. Este o problema de timp? Trebuie s-o ajuti pe aceasta persoana sa 
înteleaga Viziunea? Încearca sa identifici ce interes al ei este cel mai mult în joc. 
Daca este un sot sau o sotie care nu este de acord cu Marea ta Viziune, mai ales pentru o perioada 
lunga de timp, ia-o ca un avertisment din partea lui Dumnezeu. Înainte de a merge mai departe, 
sotul si sotia trebuie sa fie uniti cu privire la orice Mare Viziune care le-ar afecta în mod 
semnificativ cursul vietii lor. 
Unii Împotrivitori pur si simplu au nevoie sa stie ca i-ai auzit. Unii trebuie sa fie sustinuti pentru 
punctul lor de vedere sau pentru rolul pe care îl joaca în viata ta. Unii trebuie pur si simplu evitati.  
  
FA-TI TRECEREA 
  
Stii ca esti gata sa treci de Împotrivitorii tai de la Frontiera când realizezi ca obiectiile lor apartin de 
Tara de bastina. Dar tu nu mai traiesti acolo.  
Frontiera este cea mai îndepartata margine a vietii tale vechi. Înca un pas si vei pasi în noua ta viata. 
Care este acel pas? 
Pentru mine si familia mea a fost folosirea acelor bilete de avion. Si le-am folosit. Am traversat din 
Atlanta la Johannesburg – saptesprezece ore am stat jos, am asteptat si ne-am minunat de tot ce 
vedeam înaintea noastra. Dar partea cea mai grea era în urma noastra.  
Experienta mea în Zona de Frontiera m-a învatat ca cu cât este mai mare viziunea – si cu cât este 
mai diferita decât tot ce ai facut înainte – cu atât se vor ivi mai multi Împotrivitori care sa ti se 
opuna. Dar aceasta înca nu înseamna ca trebuie sa te întorci. 
Dwight L. Moody, liderul inovator al secolului al nouasprezecelea, si-a lasat amprenta asupra lumii 
prin faptul ca a mers împotriva consensului. Despre el, fiul lui Moody a scris: 



Se poate spune sigur ca la începutul tuturor eforturilor lui mari si de mare succes el statea singur, 
actionând împotriva sfatului acelora care erau, aparent, cei mai în masura sa judece chestiunea, cu o 
singura exceptie –  cel mai pretuit sfatuitor uman al sau … sotia sa. (W.R.Moody, The Life of 
Dwight L. Moody, Westwood, NJ: Barbour and Company, 1985, 430-431). 
Fa-ti trecerea, Vizionarule! Viitorul tau minunat te asteapta. Si Cel ce da Viziuni este gata sa te 
ajute sa-l gasesti. 



 
CAPITOLUL 11 

  

DIAMANTE ÎN PUSTIU 
  

Când în sfârsit vântul s-a oprit, Omul Obisnuit statea în picioare. Dar cât vedea cu 
ochii era numai nisip. Cararea spre Viziunea lui disparuse complet. Era clar ca 
întreaga lui calatorie prin Pustiu fusese o Pierdere! 
Lacrimi fierbinti curgeau pe obrajii lui murdari. „Tu nu esti Cel ce da Viziuni“, a 
strigat el catre cer. „Tu esti Cel ce ia Viziuni! M-am încrezut în Tine. Mi-ai promis ca o 
sa fii cu mine si ca o sa ma ajuti. Si nu Ti-ai tinut promisiunea!“  

  
Ai pornit vreodata cu credinta, crezându-L pe Dumnezeu pe cuvânt, pentru ca apoi sa ajungi direct 
la esec si disperare? 
Uneori când risti totul, si pierzi totul.  
Sau cel putin asa ti se pare la momentul respectiv.  
În 1977, curând dupa ce Darlene Marie si cu mine am început „Walk Thru the Bible“ în subsolul 
nostru, am început sa primim cereri de urmarire a învataturilor biblice. O revista parea o alegere 
naturala. Asa ca am lansat o revista cu meditatii zilnice numita Masa Urmatoare. 
 Mica noastra echipa editoriala simtea puternic ca Dumnezeu ne cerea sa lucram prin credinta. 
Pentru noi aceasta însemna sa nu dam revista contra cost si sa nu cerem niciodata bani.  
Lista abonatilor nostri a crescut fenomenal. Am fost coplesiti de marturiile pe care le primeam, 
multumindu-ne pentru aceasta slujba si supunând aprobarii noastre nume de prieteni care sa fie 
adaugate pe lista. Dar posta aducea doar donatii insuficiente. Totusi, colaboratorii si sfatuitorii 
nostri credeau ca Dumnezeu va onora angajamentul nostru. Chiar si tipograful nostru a spus: „Nu-ti 
face griji, Bruce. Eu stiu ca banii vor veni“. 
În fiecare luna ne varsam inimile pentru aceasta. În fiecare luna nadajduiam în Dumnezeu. Si în 
fiecare luna ne afundam mai adânc în datorii. De ce nu ne dadea Domnul cele necesare pentru ceva 
ce simteam sigur ca El ne condusese sa facem?  
În a cincia luna, cheltuisem toate fondurile noastre proprii. Nu mai puteam împrumuta eram datori 
peste 60.000 de dolari (mai mult decât salariul meu pe cinci ani la momentul acela). În cele din 
urma, am spus echipei noastre ca daca Dumnezeu nu ne va da bani pâna în ultima vineri a lunii, 
vom fi nevoiti sa sistam publicarea revistei. 
În fiecare dimineata îngenuncheam si Îl rugam pe Dumnezeu sa ne dea fonduri ca sa facem lucrarea 
Lui. Apoi ne ridicam si mergeam la lucru, plini de încredere ca Dumnezeu va interveni. 
Dar n-a intervenit. La ora cinci în vinerea aceea, am avut o sedinta de lucru sumbra. Ordinea de zi? 
Sa sistam publicarea revistei, sa scriem scrisori pline de durere catre tipograf si catre cititorii nostri, 
si sa începem sa ne gândim la un plan pentru a plati pâna la ultimul cent datoriile noastre, pe care 
le-am facut.  
Viata scurta si plina de speranta a revistei Masa Urmatoare  a luat sfârsit. Pe când paraseam 
încaperea în noaptea aceea, i-am spus lui Darlene Marie: „Ei bine, un lucru e sigur: Dumnezeu nu 
ne-a chemat niciodata sa facem reviste si nu vom mai face niciodata vreuna!“ 
Dar durerea pe care o simteam s -a adâncit si mai mult. Vezi tu, noi toti simteam ca Dumnezeu ne 
chemase sa facem o revista pentru El. Ascultasem de El, platind un pret personal foarte mare. Si 
apoi a fost ca si cum Dumnezeu ar fi urmarit din afara cum ne prabuseam în flacari. 
A fost una din cele mai deziluzionante perioade din viata mea. Toate eforturile noastre cumulate au 
dus doar la esec si pierdere. Drept rezultat, mi-am pierdut toata încrederea ca voi mai putea sa 
conduc vreodata.  
Dupa cum îti poti imagina, n-a trebuit sa treaca prea mult timp în Pustiul acela pâna când credinta 
mea s-a vestejit. Nu dupa mult timp, ma simteam pierdut în suparare si confuzie. 
  



„CE PIERDERE!“ 
  
Daca ai îndurat vreodata încercari de lunga durata, sau ai vazut o viziune importanta amânata, sau 
te-ai simtit uitat de Dumnezeu, atunci stii deja cum este în Pustiu. De fapt, poate esti chiar acum 
într-un Pustiu de un anumit fel. Daca da, atunci probabil ca simti ce simtea si Omul Obisnuit – ca 
Marea ta Viziune s-a transformat într-o lunga, mizerabila, nedreapta si desavârsita pierdere!  
Te înteleg. Si eu am trecut pe acolo. Dar te asigur ca acum esti pe punctul de a citi un capitol plin de 
speranta. 
Orice vânator de Viziuni sfârseste prin a avea în cele din urma o experienta a pustiului de un fel 
oarecare. Când am întrebat recent un auditoriu câti dintre ei cred ca sunt în prezent în Pustiu, 40 la 
suta dintre oameni au ridicat mâna. 
Dar ceea ce atât de multi Vizionari pierd în timpul trecerii lor prin vremuri de desert sunt 
diamantele din nisip –  acele dovezi extraordinare aproape la fiecare cotitura a generozitatii si 
îndurarii Celui ce da Viziuni, care este la lucru.  
Ma crezi? În timpul experientei mele din Pustiu nu stiam ceea ce îti spun acum. Daca as fi stiut, as 
fi evitat o lunga perioada de inutila durere si ratacire. 
Abia dupa câtiva ani am putut privi în urma la acea perioada si am înteles ca Dumnezeu lucrase cu 
credinciosie. Ceea ce noi nu aveam cum sa stim atunci era ca El avea planuri pentru o altfel de 
revista, Umblarea Zilnica, si El ne pregatea pentru a o realiza. Astazi, „Walk Thru the Bible“ 
publica zece reviste în fiecare luna, în colaborare cu confesiuni din întreaga lume. (Am învatat în 
schimb o lectie: Abonamentul sa fie cu plata!) 
O suta de milioane de reviste crestine mai târziu arata clar ca Dumnezeu nu ne-a abandonat. Numai 
ca Dumnezeu avea o Viziune mai mare decât puteam noi sa realizam sau chiar sa ne imaginam la 
momentul acela. Si El dorea sa ne mareasca credinta suficient de mult ca sa putem ajunge la 
Viziunea aceea împreuna cu El.  
  
DARURI ÎN PUSTIU 
  
Aproape orice Vizionar din lumea aceasta cu care am stat de vorba si care a intrat în Pustiu a fost 
surprins ca a ajuns acolo. De ce? Am observat o succesiune universala de evenimente. 
Dupa ce am scapat de obstacolele noastre interioare – Zona noastra de Confort –  si am gasit o cale 
de ocolire a obstacolelor noastre exterioare –  Împotrivitorii nostri de la Frontiera –  suntem gata sa 
vedem împlinindu-se Viziunea noastra. De fapt, ne simtim deja pe deplin testati! Credem, ca si 
Omul Obisnuit, ca Viziunea noastra este imediat dupa colt.  
Dar de cele mai multe ori nu este. În schimb, întâlnim o serie de încercari neasteptate care parca nu 
se mai termina. Nimeni nu ne -a pregatit pentru asa ceva. Întârzieri si caderi ne fac sa ne târâm 
mereu. Curând se instaleaza dezamagirea. În cele din urma începem sa credem ca ar trebui sa ne 
abandonam Viziunea.  
Nu este adevarata aceasta succesiune si în experienta ta? Ce ar putea sa faca Cel ce da Viziuni 
pentru binele nostru cu un plan ca acesta? 
Eu cred ca testele noastre ne-cerute din pustiu sunt o serie de invitatii de a creste –  în întelegerea 
noastra însine si în întelegerea lui Dumnezeu, si în puterea credintei noastre în El.  
Când Cel ce da Viziuni parea ca „nu e de gasit“, credinta Omului Obisnuit a început sa paleasca. 
Înainte ca Omul Obisnuit sa poata lupta pentru Viziunea lui si sa câstige, trebuia sa se schimbe în 
interior – trebuia sa învete rabdarea si încrederea.  
Pustiul nu  are loc pentru ca Dumnezeu nu este atent, sau pentru ca El este suparat pe noi. Nu are loc 
pentru ca am pacatuit (desi putem sa ne lungim timpul de sedere acolo).  
În schimb, Pustiul are loc dintr-un motiv bun si important: Este o perioada inestimabila de 
pregatire. Este locul în care Dumnezeu te transforma în acea persoana capabila sa-si duca la 
îndeplinire Viziunea. 
Pustiul este darul dragostei Celui ce da Viziuni pentru Vizionarii care au un viitor! 
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IMPORTANTA DE A FI IMPLICAT ÎN CEVA PESTE PUTERILE TALE 
  
Serveam prânzul cu un prieten care are un PhD în formarea liderilor. L-am întrebat: „Bazându-va pe 
toate cercetarile si pe experienta dumneavoastra, ati putea sa-mi spuneti care este cel mai important 
secret în formarea de lideri de talie mondiala?“ 
Si-a pus furculita jos. „Ei bine, nu este un curs, o prelegere sau o carte“, a spus el. Apoi si-a luat 
furculita si a început din nou sa manânce.  
Raspunsul lui m-a facut curios. L-am rugat sa-mi explice. 
„Singurul si cel mai bun mod de a forma lideri“, a spus el, „este sa-i iei pe oameni din mediul lor 
sigur si din preajma celor pe care îi cunosc, si sa-i arunci într-o arena noua despre care stiu foarte 
putin. E de preferat sa fie ceva peste puterile lor. De fapt, cu cât sunt mai pretentioase provocarile 
lor, cu cât sunt mai mari presiunile si riscul cu care se confrunta, cu atât este mai probabil sa iasa un 
lider dinamic“.  
La început teoria lui m-a surprins. Suna periculos si crud. Dar la o gândire mai atenta, mi-am 
amintit de multe din experientele mele în Pustiu. 
În definitiv, Dumnezeu a folosit ceva asemanator ca sa ridice un lider în pustiu, în calatoria din 
Egipt spre Tara Promisa.  
  
PREGATIRE PENTRU MARETIE 
  
Nu se poate ajunge din Egipt în Canaan fara sa calatoresti mult prin Pustiu. Chiar si astazi Peninsula 
Sinai este unul din cele mai pustii si mai deprimante locuri de pe pamânt. 
Supravietuirea într-un teritoriu de felul acesta te schimba. Si israelitii care au intrat în Tara Promisa 
nu mai erau aceeasi oameni cu vointa slaba, plângareti, care au parasit Egiptul. Pentru un singur 
lucru, aproape toata generatia nascuta în robie murise. Numai câtiva au ramas. Dupa patruzeci de 
ani, o generatie noua, testata în desert crescuse.  
Un om care a vazut totul de la început pâna la sfârsit a fost Iosua. În timpul acela de încercare si 
suferinta (pe care el nu le ceruse) si de întârzieri fara sfârsit (pentru care nu facuse nimic ca sa le 
merite), Iosua s-a maturizat. El a avansat de la asistentul lui Moise la iscoada si luptator si, în cele 
din urma, la singura persoana care era pe deplin pregatita sa conduca pe Israel dupa moartea lui 
Moise.  
Ce au realizat acei ani în pustiu? Când Israel era în sfârsit gata sa paraseasca pustiul, Moise a spus 
natiunii ca Dumnezeu a îngaduit acea experienta dintr-un motiv important: ca sa testeze si sa 
remodeleze fiecare om dinauntru spre în afara. (Toata cartea Deuteronom este textul mesajului lui 
Moise catre poporul Israel)  
Concluzia oricarui test din Pustiu este aceasta: Când Dumnezeu pare sa fie absent si totul merge 
rau, vei mai avea tu suficienta încredere în Dumnezeu ca sa-I îngadui cu rabdare sa te pregateasca 
pentru ceea ce-ti sta înainte? 
Am observat ca cu cât este mai mare Viziunea, cu atât este mai lunga perioada de pregatire. Iosif a 
petrecut ani în închisoare slefuindu-si aptitudinile de lider (desi era nevinovat) înainte sa ajunga sa 
conduca tot Egiptul. David a petrecut  ani  ascunzându-se în pesterile pustiului, conducând patru 
sute de oameni necajiti, cu datorii, sau nemultumiti, înainte sa fie pe deplin pregatit sa devina 
împarat. 
Dar asa cum Iosua, Iosif si David au trecut testele pustiului si au iesit pregatiti pentru Marile lor 
Viziuni, asa poti si tu.  
  
DARUL TAU VINE CU UN PRET 
  
Motivul si planul lui Dumnezeu în Pustiu este sa te pregateasca sa devii omul care -si poate împlini 
Viziunea. Dar rezultatul actiunilor Lui depinde de noi. Raspunsul tau depinde de felul cum raspunzi 
la doua întrebari importante: 

  



1.      Cât de mult doresti ca Viziunea ta sa devina realitate? 
2.      Crezi în Cel ce da Viziuni suficient ca sa te încrezi în scopul Lui si sa accepti planul Lui de 

pregatire, chiar daca nu-l întelegi sau nu esti de acord cu el?  
  

Biblia numeste încercarile cu care tu si eu ne confruntam în Pustiu „încercarea credintei“: 
„Fratii mei, sa priviti ca o mare bucurie  când treceti prin felurite încercari, ca unii care 
stiti ca încercarea credintei voastre lucreaza rabdare. 
Dar rabdarea trebuie sa-si faca desavârsit lucrarea, pentru ca sa fiti desavârsiti, întregi, si 
sa nu duceti lipsa de nimic“.  

(Iacov 1:2-4) 
    
Cum poti „sa privesti ca o mare bucurie“ când în orice directie te-ai uita nu vezi decât Pustiu? 
Bineînteles ca experientele Pustiului nu aduc bucurie. Ele sunt dureroase. 
Deci cum poate bucuria sa traiasca în pustiu? Numai daca întelegem ca motivul pentru care privim 
ca o mare bucurie nu se datoreaza experientei, ci rezultatului experientei. Uita-te din nou la aceasta 
fraza: „ca sa fiti desavârsiti, întregi, si sa nu duceti lipsa de nimic“.  
Vezi tu, Pustiul te maturizeaza – daca-l lasi! În definitiv, tot ce -ti lipseste acum pentru împlinirea 
viitoare a Viziunii tale îti este oferit în Pustiu. Promisiunea lui Dumnezeu este ca nu vei duce lipsa 
de nimic când vei iesi pe partea cealalta. Când „lipsa“ ta s-a terminat, si Pustiul s-a terminat! Acesta 
este angajamentul lui Dumnezeu fata de tine si viitorul tau.  
Si acesta este un angajament care poate aduce multa bucurie, indiferent de împrejurari.  
Nu este surprinzator ca locul cel mai probabil în care vom experimenta testarea este exact locul în 
care ne luptam cel mai mult sa ne încredem în Dumnezeu. Gândeste-te la locurile în care Omul 
Obisnuit a fost provocat sa se încreada. Îmi va da Cel ce da Viziuni cele necesare? Ma va calauzi? 
Va fi El prezent? Îsi va tine El promisiunile? Este planul Lui cel mai bun, sau exista unul mai bun? 
Acestea sunt domenii universale de lupta si de crestere pentru Vizionarii care încearca sa duca la 
îndeplinire Mari Viziuni. 
De aceea, trebuie sa iei o hotarâre. Vrei sa -I permiti lui Dumnezeu sa-Si faca lucrarea – atât timp cât 
doreste El, în felul în care doreste El, sa te schimbe atât de profund cât doreste El –  ca sa te 
pregateasca pentru Marea ta Viziune?  
Este un angajament urias, dar Viziunea ta merita. Si hotarârea ta va deschide usa bucuriei în 
mijlocul oricaror împrejurari.  
Deci refuza sa accepti minciuna ca Pustiul tau este prea greu. Nu  este prea greu. Nu dureaza prea 
mult. Testarile tale în pustiu sunt cel mai bun raspuns la una din cele mai profunde dorinte si 
rugaciuni ale tale: „Te rog fa-ma asa cum trebuie sa fiu ca sa împlinesc Viziunea pe care m-ai creat 
s-o împlinesc!“ 
  
STÂND DE VORBA CU INSTRUCTORUL DE VIZIUNI  
  
Cea mai frecventa întrebare legata de Pustiu care mi se pune este: „Ce anume trebuie sa fac daca 
sunt în Pustiu?“ Iata câteva sugestii: 

1.                  Identif ica  daca esti într-adevar în Pustiu. Nu toate încercarile sunt Pustiuri. Întreaba-te 
daca urmaresti deja o Viziune sau o extindere a ei. Experienta universala a Pustiului se 
manifesta prin întârzieri, pierderi, incapacitate de a progresa, si a fi împins dincolo de 
limitele tale. 

2.                  Pune deoparte  principalele domenii în care încrederea ta în Dumnezeu are nevoie de 
crestere. Pentru ce anume din Viziunea ta te îndoiesti de Dumnezeu în momentul acesta? 
Întreaba -i pe cei din jurul tau ce cred ei ca încearca Dumnezeu sa te învete. (Apoi ramâi 
la lucrul acela –  deseori prietenii tai vad aceasta înaintea ta!) Încearca sa fii de aceeasi 
parere cu Dumnezeu asupra problemei si gaseste modalitati de a accepta o schimbare 
sanatoasa.  

Florian
Highlight

Florian
Highlight



3.                  Instaleaza -ti câteva plase de siguranta sub tine, care sa te încurajeze si sa te protejeze 
când vei simti ca vrei sa abandonezi chemarea Celui ce da Viziuni pentru viata ta. 
Prietenii m-au ajutat în timpul a doua experiente de Pustiu lungi si dificile –  una în anii 
douazeci ai mei si alta în anii patruzeci ai mei. În ambele cazuri vroiam cu disperare sa 
fug înapoi în Tara de bastina, si în ambele cazuri sfatul lor si dragostea lor 
neconditionata m-au ajutat sa ramân ferm si sa ramân pe calea spre desavârsire, în loc sa 
dezertez.  

4.                  Petrece mai mult timp cu Cel ce da Viziuni. Dedica mai mult timp decât de obicei 
citirii si studierii Bibliei. Concentreaza -te asupra cartilor Exod, Iosua si asupra 
Psalmilor. Vei fi uimit de câte ori vei gasi raspunsul la ceea ce cauti. Aminteste-ti sa-I 
ceri lui Dumnezeu întelepciunea pe care a promis ca o va da tuturor acelora care o cer cu 
credinta. Roaga -te pentru lucrurile concrete care te supara cel mai mult. Si tine un jurnal 
spiritual. Eu am umplut multe Jurnale ale Viziunii în timpul perioadelor de Pustiu din 
viata mea. Ca multi altii, gasesc ca fac foarte bine când pot sa lucrez prin întrebarile, 
emotiile si analizele mele interioare pe hârtie împreuna cu Cel ce da Viziuni. 

5.                  Fa sa patrunda adânc în inima ta angajamentul ca nu te vei întoarce, oricât de lung sau 
de greu sau de dureros ar fi drumul prin pustiu. Tine-te strâns de acest adevar cheie: „Si 
cel neprihanit va trai prin credinta: dar daca da înapoi, sufletul Meu nu gaseste placere în 
el“ (Evrei 10:38). Nu te întoarce în desert! 

  
VIZIONARUL PLIN DE CREDINTA 
  
Daca am sta de vorba chiar acum, fata catre fata, mi-as putea da seama, doar privind în ochii tai, 
daca esti sau nu într-un Pustiu. As recunoaste semnele unui suflet aflat sub stres, urmele de durere si 
dezamagire. Dar as putea de asemenea sa vad dincolo de împrejurarile tale un Vizionar care devine 
mai puternic si mai plin de credinta. 
Eu am petrecut mai multe perioade în Pustiu. De ce? A fost cel mai bun lucru pentru mine din 
partea Celui ce da Viziuni –  asta-i tot ce stiu sigur. Totusi, am impresia ca o parte din timpul acela l-
am petrecut acolo la cererea mea. 
Bineînteles ca nu I-am cerut în mod concret lui Dumnezeu mai multe întârzieri, frustrari si lupte. 
Ceea ce L-am rugat, totusi, a fost sa extinda teritoriul slujirii mele pentru El. Mai multa slujire 
înseamna o Viziune mai mare. Si o Viziune mai mare necesita un Vizionar mai bine pregatit.  
Mai multa pregatire. 
Mai multa suferinta. 
Mai multa credinta.  
O convingere mai stabila ca nici o împrejurare, dificultate sau tulburare nu poate schimba adevarul 
Viziunii mele –  sau valoarea încrederii mele în Cel ce da Viziuni. 
Nu doresti si tu sa fii un Vizionar plin de credinta care este pregatit pentru tot ce are Dumnezeu 
pentru tine si pentru viata ta? Te invit ca împreuna cu mine sa-I dai voie sa realizeze acea 
transformare în felul în care considera El ca este cel mai bine.  
Apoi întoarce-ti inima înapoi spre Viziunea ta, încrezator ca niciodata nu vei mai avea nevoie sa-ti 
irosesti calatoriile în Pustiu. 
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CAPITOLUL 12 

  

O INVITATIE SURPRINZATOARE  
  

Mergând prin padure, se simtea amutit si mic si înghitit de Maretie. 
Apoi a început sa urce. A urcat tot mai sus, urmând cursul de apa, pâna când, deodata, 
a ajuns pe un platou plin de o lumina stralucitoare. 
Inima îi spunea ca acesta era Sanctuarul si ca era în prezenta Celui ce da Viziuni. 

  
Mi-aduc aminte ca odata am pasit dintr-o casa foarte bine încalzita, plina de lume si galagie într-o 
seara în Muntii Stâncosi. Usa s-a închis în spatele meu. Clic .  
Dintr-odata, tumultul vocilor a încetat. Toate grijile mele cu privire la oameni si probleme au 
disparut. Aerul racoros al noptii mi-a atins usor pielea. Am facut poate cinci pasi pe iarba proaspat 
cosita … si am privit în sus. 
O! 
Stele, stele si iar stele straluceau pe cerul ca de cerneala al noptii. Cele mai adânci adâncimi ale 
eternitatii parca se deschideau deasupra mea si în jurul meu – tacute, imense, asteptând.  
Stateam acolo cuprins de uimire. 
Ti-amintesti sa fi avut vreodata un moment ca acesta? Sentimentul este universal. Te trezesti 
deodata într-o dimensiune mai adânca. Te simti, ca si Omul Obisnuit, „amutit si mic si înghitit de 
Maretie“.  
Despre aceasta vorbeste acest capitol. Undeva în calatoria ta, ti se poate întâmpla si tie – daca alegi 
aceasta. Dumnezeu te va astepta cu invitatia de a sta în prezenta Lui, de a veni mai aproape, de a 
vedea mai departe. Eu numesc aceasta experienta Sanctuar.  
În discutia noastra vom folosi cuvinte moderate. Cuvinte ca invitatie, relatie si predare. Dar nu te 
însela. Subiectul nostru este Maretia –  un Dumnezeu Maret care lucreaza în tine ca sa te creasca pe 
tine si Viziunea ta, ca sa faci Lucruri Mari pentru El.  
Sanctuarul este plin de surprize. De exemplu, Dumnezeu îti va oferi daruri inestimabile pe care 
niciodata nu te -ai gândit sa I le ceri. Si El va cere un dar inestimabil de la tine. 
Esti tu gata pentru minunea aceasta? 
  
LA APE LINISTITE 
  
Cei mai multi Vizionari, când ies din Pustiu, se simt epuizati spiritual si emotional. Relatia noastra 
cu Dumnezeu a fost testata si, în multe cazuri, deteriorata de neîncredere. Deseori suntem într-o 
stare mai rea decât ne dam seama.  
Ceea ce duhurile noastre au nevoie cu disperare este timp pentru mângâiere, restabilire si 
transformare. 
Ma întreb daca David tocmai iesise din anii lui de refugiat în desert când a scris bine -cunoscutul lui 
psalm: 



„Domnul este Pastorul meu: nu voi duce lipsa de nimic. 
El ma paste în pasuni verzi 

si ma duce la ape de odihna; 
îmi învioreaza sufletul“. 

(Psalmul 23:1-3) 
   
Sunt sanse ca tu sa fi avut deja o experienta de Sanctuar de un fel sau altul în viata ta spirituala. 
Poate s-a întâmplat la o reculegere, sau în timp ce stateai pe o stânca privind peste ocean, 
îngenuncheat în lacrimi în fata unei biserici, sau adâncit într-un moment personal de liniste.  
Spre deosebire de stadiile precedente ale calatoriei tale, Sanctuarul este o oaza, nu un obstacol. Este 
o pauza în care esti invitat sa te întâlnesti cu Dumnezeu ca sa fii înnoit si sa iei decizii care vor 
afecta în mod radical restul calatoriei tale.  
Înainte ca Israel sa fie gata sa invadeze Canaanul, si ei au avut nevoie de Sanctuar. 
  
RETRAGEREA SPIRITUALA A UNEI NATIUNI 
  
Trecusera patruzeci de ani de când Israel a parasit Egiptul. Acum s-au adunat lânga Râul Iordan, 
nerabdatori sa cucereasca tara unde curge lapte si miere. 
Dar mai întâi Moise a chemat poporul la o reculegere spirituala. El a repetat cele Zece Porunci si 
legamântul lor cu Dumnezeu. Si i-a condus la pocainta si reangajare. Asculta apelul lui emotionant: 

„Ti-am pus înainte viata si moartea, binecuvântarea si blestemul. Alege viata, ca sa 
traiesti, tu si samânta ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tau, ascultând de glasul Lui si 
lipindu-te de El: caci de aceasta atârna viata ta si lungimea zilelor tale, si numai asa vei 
putea locui în tara pe care a jurat Domnul ca o va da parintilor tai“. 

(Deuteronom 30:19-20) 
  
Vezi tu, lunga lor calatorie i-a adus pe copiii lui Israel la un loc de decizie. O alegere. Vor alege ei 
sa-L iubeasca pe Dumnezeu si sa-I dea Lui cel dintâi loc în inimile lor – sau nu? Aceasta alegere 
este esenta fiecareia din cele trei întâlniri care îl asteapta pe un Vizionar în Sanctuar.  
Aceste întâlniri nu au aceeasi durata în timp si au loc într-o anumita ordine. Si fiecare întâlnire es te 
necesara pentru evenimentul care urmeaza si care îti va schimba viata. 
Cu toate acestea fiecare din ele este doar o invitatie. Aceasta înseamna ca este optionala. Poti sa 
spui da si sa mergi mai departe. Sau poti sa spui nu si sa faci un ocol.  
Dar ceea ce spui si faci aici va determina viitorul Viziunii tale. 
  
TREI INVITATII 
  
În parabola, Omul Obisnuit s-a trezit lânga un pârâu si a auzit o invitatie din partea Celui ce da 
Viziuni care-l chema sa vina la Sanctuarul Sau. Asa ca Omul Obisnuit a urmat cursul de apa pâna a 
ajuns într-o padure. Pe un platou plin de lumina el a gasit un lac cu ape linistite si a simtit acolo 
prezenta Celui ce da Viziuni.  
Când intri în Sanctuar, prima chemare pe care o vei auzi te va invita sa lasi în urma murdaria si 
durerea Pustiului. 
„Vino la apa“. 
Dumnezeu te va ruga sa vii în prezenta Lui pentru odihna si restabilire –  fizica, emotionala si 
spirituala. Apa este un simbol universal al înviorarii si al vietii noi. Dumnezeu doreste sa te 
restabileasca, pe dinauntru si pe din afara. Si dupa Pustiu, vei avea nevoie de asta! „Când Omul 
Obisnuit a iesit din lac, ultimele urme ale Pustiului fusesera spalate“. 
Sanctuarul este un timp special în viata ta. Si el te va schimba. Dar uneori nu dam atentie invitatiei 
lui Dumnezeu de a ne odihni –  si El trebuie sa ne-o impuna. Mi-aduc aminte de un timp când boala 
m-a fortat sa încetinesc si am primit restabilirea de care aveam disperata nevoie. 
Apa restabilirii te pregateste pentru ceea ce urmeaza. 
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Dumnezeu te va invita atunci la o relatie  mai strânsa cu El. 
„Vino în lumina“. 
Dar daca esti ca multi altii, poti sa rezisti invitatiei de a veni în lumina, chiar daca ai dori mult s-o 
accepti. În timpul unei experiente recente de Sanctuar, m-am simtit mult mai atras de dragostea lui 
Dumnezeu decât înainte – dar si mai expus. Greselile si pacatele mele nu fusesera niciodata atât de 
evidente si de urâte.  
Te rog, nu întoarce spatele invitatiei Lui! Biblia spune: „Dumnezeu este lumina si în El nu este 
întuneric“ (1 Ioan 1:5). Lasa lumina lui Dumnezeu sa patrunda în acele zone întunecoase ale vietii 
tale. Este o experienta minunata si umilitoare. Cere si accepta dragostea, iertarea si vindecarea Lui.  
Numai dupa curatire este posibila adevarata comuniune. Dar lucrul acesta este adevarat în orice 
relatie. Dupa ce am tratat si am rezolvat greselile trecute, prietenia poate atinge noi dimensiuni. 
Când relatia ta cu Dumnezeu se adânceste, ajungând la o încredere autentica în caracterul Sau, 
atunci vei fi gata pentru ultima invitatie. 
„Vino mai sus“.     
Acum Dumnezeu îti va cere sa te consacri Lui –  si sa-I dai Viziunea ta. 
Când a auzit Omul Obisnuit cererea Celui ce da Viziuni, a fost socat. Sa-I dea înapoi Viziunea lui 
acum, dupa toate greutatile pe care le -a îndurat în calatoria sa? Acum, când în sfârsit putea sa vada 
Marea lui Viziune stralucind minunat la orizont? În toata calatoria lui din Tara de bastina, Omul 
Obisnuit nu tinuse niciodata atât de mult la Viziunea lui cum tinea în momentul acela. Si acum Cel 
ce da Viziuni vroia ca el s-o lase. 
Ce moment în calatoria unui Vizionar! Ce cere Dumnezeu pare imposibil. Daca ai ajuns deja în 
locul acesta în calatoria ta, stii ca nu exagerez. 
  
IDENTIFICAREA ADEVARATULUI PROPRIETAR 
  
Nu voi uita niciodata o noapte când eram în Des Moines, Iowa, si Dumnezeu mi-a facut o cerere 
aproape la fel de imposibila. Darlene Marie si cu mine Îl rugasem pe Dumnezeu sa ne arate ce urma 
pentru noi. În noaptea aceea tocmai ma rugam: „Doamne, am ajuns pâna aici. Ce urmeaza?“ 
„Da-Mi copiii tai“, a fost raspunsul Sau.  
La început, am fost prea socat ca sa raspund. Apoi am spus nu, si am fost aruncat în ore pline de 
tulburare.  
M-am luptat cu Dumnezeu pâna la 3 a.m., când în sfârsit am fost stare sa -i predau deplin pe copiii 
mei preaiubiti si pe sotia mea în grija lui Dumnezeu. A fost o predare dureroasa – dar pe deplin 
eliberatoare. Din ziua aceea, familia mea nu mai este a mea, ci a lui Dumnezeu. Ei sunt pur si 
simplu un dar pe care El mi l-a dat, ca sa-i iubesc si sa am grija de ei.  
Daca esti parinte, vei întelege mai bine lupta mea intensa din noaptea aceea. Lucrurile pe care le 
iubim cel mai mult, le tinem cel mai aproape de noi, nu-i asa? 
Într-o alta experienta de felul acesta, Dumnezeu Si-a pus degetul direct pe Marea mea Viziune. Ani 
de zile m-am luptat sa -I dau înapoi lui Dumnezeu ceea ce întelesesem ca este lucrarea vietii mele – 
misiunea înfloritoare „Walk Thru the Bible“. Apoi a venit ziua când am fost absolut sigur ca El îmi 
cerea sa implementez o politica financiara care ar fi pus capat misiunii.  
Privind înapoi acum, înteleg ca tineam mult mai mult la darul Viziunii mele decât la Cel care mi-o 
daduse.  
Am ezitat. Am întrebat. Am rationat. M-am rugat si iar m-am rugat. Pâna la urma a venit momentul 
când am predat Viziunea numita „Walk Thru the Bible“ pe altar. Am luat hotarârea care stiam ca 
este dreapta, am informat echipa noastra si m-am dus acasa, fiind sigur ca în curând misiunea îsi va 
închide portile. 
Când am ajuns acasa, i-am spus lui Darlene Marie ca tot ce pot sa spun este ca acest capitol din 
viata noastra s-a încheiat. Fiind fortat sa aleg între Dumnezeu si Marea mea Viziune, Îl alesesem pe 
Dumnezeu. 
Dar „Walk Thru the Bible“ nu s -a închis. În schimb, Dumnezeu a deschis multe usi noi si 
oportunitati uimitoare.  



  
EL ÎTI DA CEVA MAI BUN 
  
Gândindu-te la Sanctuar, ai putea spune ca el descrie locul în care te gasesti acum? Daca zici da, te 
afli în fata uneia dintre cele trei invitatii specifice: 

1.                Voi permite dragostei lui Dumnezeu sa aduca odihna si restabilire trupului, mintii si 
sufletului meu? 

2.                Voi permite luminii lui Dumnezeu sa straluceasca în inima mea, si apoi sa merg înainte 
de la curatire în comuniune?  

3.                Îi voi da Marea mea Viziune înapoi Celui ce da Viziuni, rupând orice legatura cu ea? 
Fiecare din aceste invitatii este bogata în posibilitati si promisiuni. Dar a treia invitatie – sa-I dam 
lui Dumnezeu Viziunea noastra – este cel mai greu de acceptat. 
Predarea nu este un eveniment care are loc o singura data. În experienta mea, am predat si alte 
Viziuni, mai mici, în timpul vietii. Aici as putea include posesiuni, nazuinte, o cariera, un hobby, un 
standard de viata, sau o loialitate personala –  orice poate interveni între Viziunea noastra si 
împlinirea ei. 
Dar va veni momentul când Dumnezeu îti va cere sa-I dai însasi Viziunea. Deseori, El îti va cere sa 
faci un pas foarte palpabil care sa pecetluiasca hotarârea ta. Acesta ar putea fi sa vinzi sau sa 
sacrifici ceva, sa semnezi un contract, sa te muti, sau chiar sa-ti dai demisia. 
Bineînteles ca nu esti obligat sa-ti dai Viziunea înapoi. Adu-ti aminte ca orice alegere din Sanctuar 
este o invitatie. Si adevarul este ca marea majoritate a Vizionarilor aleg sa-si pastreze Viziunile. Dar 
ia aminte la ce este în joc. 
Daca nu-ti predai Viziunea, o vei plasa pe lista ta de prioritati mai presus de Dumnezeu. Din 
momentul acesta vei merge înainte cu o ruptura în relatia ta cu Cel ce da Viziuni. Viziunea ta va 
deveni idolul tau.  
Dar Viziunea ta –  oricât ar fi de mare – va crea un dumnezeu mic. Viziunea ta este menita sa devina 
mai mult decât este ea în sine si tu. O Viziune data de Dumnezeu te pune în legatura cu ceea ce 
Dumnezeu vrea sa faca în lumea Lui prin tine. Tu esti rânduit sa fii un izvor de binecuvântare, nu o 
balta care se usuca la soare. 
Probabil ca recunosti un Vizionar stapânit de Viziunea lui atunci când îl vezi. Sunt peste tot. Sunt 
întotdeauna mai mici si mai egoisti decât a vrut Cel ce da Viziuni. Ei ajung sa fie corupti. Ei fac 
oameni „de succes“, dar nu împliniti. Îsi construiesc o reputatie personala, dar deseor i Îl 
dezonoreaza pe Cel ce da Viziuni. Fac tot atâta rau cât bine – si uneori mult mai mult. 
Lasa-ma sa te întreb ceva. Ai ajuns pâna aici, si ai învatat atât de multe despre caracterul Celui ce 
da Viziuni si despre dorintele Lui pentru tine, doar ca sa ramâi la asta ? 
 George Mueller, care era „tatal“ a multe mii de orfani în secolul al nouasprezecelea în Anglia, a 
spus: „Tatal nostru ceresc niciodata nu ia ceva de la copiii Lui, daca nu are de gând sa le dea ceva 
mai bun în schimb“. Sunt de acord cu el! 
De aceea, Vizionarule, te provoc sa-I dai în mod neconditionat lui Dumnezeu Marea ta Viziune. 
Pune-o în mâinile Lui si pleaca. Nu vorbesc de o predare simbolica, ci de una reala. Cu cât vei lupta 
mai mult pentru Viziunea ta, cu atât alegerea ta va fi mai grea. Dar Dumnezeu întelege exact prin ce 
ai trecut si ce simti.  
Adu-ti aminte cine este El si ce a dovedit ca fiind adevarat despre El Însusi în viata ta. Apoi supune-
te. Alege ca în viata ta sa -L pui pe Cel ce da mai presus de darul Sau.  
S-ar putea ca lucrul acesta sa fie ca cel mai mare pas al credintei pe care l-ai facut pâna acum. Dar 
în viitor el va deschide usa spre o Mare Viziune dimensionata de Dumnezeu.  
  
STÂND DE VORBA CU INSTRUCTORUL DE VIZIUNI 
  
„Daca Dumnezeu ma iubeste atât de mult, de ce nu ne da mai multa putere ca sa ne împlinim 
Viziunea, în loc sa ne ceara sa o dam înapoi?“ 

Augusto, Sao Paulo, Brazilia  
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Este foarte important sa stii ca Dumnezeu tine la tine chiar mai mult decât la Viziunea ta! Si ceea ce 
doreste cel mai mult este o relatie viguroasa cu tine. Asa ca te încurajez sa primesti dragostea Lui cu 
încredere. Vei vedea, ca multi altii, ca numai în masura în care petreci mai mult timp în comuniune 
cu Dumnezeu poti sa faci mai mult pentru El.  
Dar relatia cu Dumnezeu înseamna mult mai mult decât niste calde sentimente. Înaintea ta este 
Valea Uriasilor, si Dumnezeu te pregateste ca sa reusesti acolo. Daca n-ai încredere în El cu 
Viziunea ta acum, vei cadea probabil în Necredinta când vei fi în fata Uriasilor tai. 
„Ati spus ca alegerile în Sanctuar sunt optionale si ca multi Vizionari nu le fac. Aceasta înseamna 
ca un Vizionar poate pur si simplu sa mearga înainte cu Viziunea lui si sa nu -si rezolve niciodata 
problema pacatelor. Cum ar putea sa afecteze aceasta alegere viitorul Viziunii lui?“ 

Marita, Manhattan, New York 
  
 Poti refuza sa faci ceva în Sanctuar si totusi sa continui sa-ti urmezi Viziunea, dar nu vei fi sau nu 
vei realiza niciodata tot ceea ce Dumnezeu a avut în gând pentru tine. Toti ne ocupam de problema 
pacatelor. Dar daca mergi înainte cu pacate majore, nemarturisite, nu vei ajunge la ceea ce 
Dumnezeu doreste pentru tine.  
Bineînteles ca Dumnezeu nu este socat când un Vizionar apare în Sanctuar tragând înca dupa el o 
lunga lista de treburi nerezolvate. Adevarul este ca atunci când am pornit prima data spre Viziunea 
noastra, nu puteam vedea unele zone întunecate din viata noastra care acum sunt atât de evidente. 
Dar nu merge mai departe facând compromis dupa compromis, când poti veni de bunavoie în 
lumina Sa. Nu exista Viziune cu adevarat de succes fara un Vizionar curatit. 
  
CEI CE SCHIMBA LUMEA SUNT PRINTRE NOI 
  
Daca astazi esti în Sanctuar, esti într-un loc foarte promitator. Poti sa pornesti la fel de nerabdator 
ca si Omul Obisnuit spre ceea ce Dumnezeu are pentru tine. Ce te asteapta pe tine acolo este o 
Viziune noua la fel de mare ca Viziunea lui Dumnezeu pentru lume. 
Exista ceva de neuitat la un Vizionar care a trecut prin Sanctuar. Toti liderii pe care îi admir cel mai 
mult au trecut prin Sanctuar de mai multe ori. Ei exercita o influenta tacuta si profunda pe care altii 
nu o au. Cred ca aceasta vine din faptul ca petrec mult timp în prezenta Celui ce da Viziuni –  dupa 
ce au plecat de la Viziuni mai mici de pe drumul lor. 
Dar Lucrurile Mari nu sunt doar mostenirea Oamenilor Mari neobisnuit de dotati. Lucrurile Mari 
sunt ceea ce tu vei realiza când Îl vei pune pe Dumnezeu pe primul loc si Îl vei face proprietarul 
tuturor lucrurilor la care tii cel mai mult. 
Maretia este adevaratul tau viitor. Esti gata pentru aceasta minune? 



   
CAPITOLUL 13 

  

INIMA UNUI RAZBOINIC 
  

Dimineata, Omul Obisnuit a intrat într-o vale larga care parea sa duca în Tara 
Promisiunii. Dar curând a ajuns la un indicator care spunea: 
  

Fii atent, Vizionarule! 
Valea Uriasilor 

  
Omul Obisnuit a privit cu uimire indicatorul. Deci Vizionarii care se întorceau aveau 
dreptate. Uriasii existau cu adevarat. 
Ce sa faca? N -avea nici o arma. N-avea nici un plan. Dar Marea lui Viziune era mai 
mare ca oricând. Si el se încredea în Cel ce da Viziuni. 
Asa ca s-a hotarât sa mearga înainte. 

   
Când ai pornit la început în calatoria ta, Uriasii erau ultimul lucru la care te -ai fi gândit. Stiai ca ai 
fost nascut pentru o Mare Viziune, nu pentru mari lupte. 
Sunt sigur ca un tânar pastor pe nume David nu se gândea ca s-a nascut ca sa doboare un Urias. Nici 
chiar dupa ce a ucis un leu si un urs. Nici chiar dupa ce profetul Samuel a venit în casa parintilor lui 
ca sa-l unga pentru Viziunea uluitoare a lui Dumnezeu pentru viata lui David – sa creasca si sa 
devina împarat (vezi 1 Samuel 16-17). 
Dar într-o dupa-amiaza, iata -l stând acolo, un simplu adolescent si totodata singurul om din Israel 
care nu putea sa nu ia atitudine împotriva enormului si agresivului Goliat care L -a dezonorat pe 
Dumnezeu. 
În timp ce doua armate urmareau cu uimire, David mergea sa-l întâmpine pe Uriasul lui. „Eu vin 
împotriva ta în Numele Domnului ostirilor!“ a strigat el. „Astazi Domnul te va da în mâinile mele!“ 
Apoi a pus o piatra mica în prastia lui si a alergat drept spre Goliat. 
Câteva clipe mai târziu, piatra si-a atins tinta. Uriasul s-a prabusit. 
Acea victorie uimitoare asupra Uriasului a realizat foarte multe. A adus o noua speranta pentru 
Viziunea lui Israel de eliberare de sub asuprire. A deschis inimile israelitilor pentru un baiat care s-a 
nascut ca sa devina împaratul lor. Si a adus multa onoare lui Dumnezeu.  
Acest capitol este despre Uriasi si cum poti sa-i dobori pe ai tai. 
Daca astazi te uiti în sus la un Urias, vreau sa te încurajez. N-ai facut nici o greseala, nici n-ai gresit 
drumul. Nu privesti înfrângerea în fata. În definitiv, ai face o prostie daca te-ai întoarce! 
De ce? Pentru ca Uriasul tau este o dovada evidenta ca esti pe cale sa împlinesti Marea Viziune pe 
care Dumnezeu a pus-o în inima ta. 
  
MULTELE FETE ALE URIASILOR 
  
Un Urias este un obstacol foarte real si cu totul coplesitor pe care îl întâlnesti pe drumul spre 
Viziunea ta.  
Ca sa dobori un Urias trebuie sa folosesti tot ce ai învatat pâna acum în calatoria spre Viziunea ta, 
inclusiv curajul, întelepciunea, încrederea, rabdarea si predarea fata de Dumnezeu. Vei avea nevoie 
de puterea lui Dumnezeu ca sa dobori un Urias si uneori vei avea nevoie de o minune dupa alta. 
Întrucât Viziunea ta este unica, Uriasii pe care îi vei întâlni vor fi unici pentru tine, pentru 
împrejurarile tale si pentru Viziunea ta. Vezi daca recunosti pe unii din acesti Uriasi. 
O lipsa de resurse. Nu ai puterea, banii, resursele, legaturile, pregatirea sau oportunitatile necesare 
ca sa-ti duci la îndeplinire Viziunea. Daca acea nevoie critica nu este împlinita, nu poti sa avansezi. 
Si nu vezi nici o solutie vizibila.  
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Un sistem imobil. Trebuie sa nimeresti drumul prin labirintul unui sistem birocratic sau juridic, dar 
tu nu poti sa gasesti nici macar usa din fata. 
Un grup sau o persoana care se opune. Oameni care au mijloacele necesare ca sa ajute la realizarea 
Viziunii tale, nu te ajuta. Sau lucreaza activ împotriva ta. Poate ai de a face cu prejudecati rasiale 
sau sociale care par sa faca Viziunea ta inaccesibila.  
O împrejurare de natura sa intimideze. Aceasta este o situatie care nu este sub controlul tau. De 
exemplu, Viziunea ta este în New Jersey, dar sotul tau este transferat la Tokyo. Sau nu poti sa-ti 
urmezi Viziunea, pentru ca trebuie sa îngrijesti de cineva din familie care este invalid. 
O zdrobitoare povara fizica sau spirituala . Oportunitatea ta este limitata de o boala, de o problema 
fizica, sau de un viciu. Sau te confrunti cu o problema spirituala care te împiedica sa mergi înainte. 
Stai putin si gândeste-te la Uriasii pe care i-ai întâlnit pâna acum în viata ta. Poti sa faci o lista a lor? 
Cum ai trecut de ei, daca ai trecut?  
Acum lasa-ma sa te întreb, când ai întâlnit un Urias în trecut, ai crezut ca Dumnezeu te va ajuta? Si 
te-a ajutat? 
Aceste întrebari sunt importante. Daca nu crezi ca Dumnezeu va fi prezent, e foarte putin probabil 
ca vei reusi sa învingi (sau macar sa te lupti cu) un Urias. De aceea Comandantul i-a spus Omului 
Obisnuit: „Necredinta este mult mai periculoasa pentru Viziunea ta decât orice Urias!“ 
Asa cum a descoperit si Israel, necredinta si razvratirea pot deraia o Viziune pentru ani de zile.  
  
CEL MAI NEOBISNUIT PLAN DE BATAIE 
  
Din cei doisprezece spioni alesi si trimisi în Canaan, tu crezi cu adevarat ca zece erau lasi? Eu nu 
cred. Eu cred ca ei s-au uitat la cetatile cu ziduri, la armata foarte bine instruita si la Uriasii din Tara 
Promisa si au venit înapoi la Moise cu un raport precis: Vrajmasul este foarte puternic. Noi suntem 
slabi pe lânga ei. De aceea, n -ar trebui sa atacam. 
Dar în timp ce evaluarea lor militara putea fi bine gândita, credinta le-a lipsit complet. Iosua si 
Caleb vroiau sa înainteze, dar ceilalti zece spioni se temeau de Uriasi mai mult decât se încredeau în 
Dumnezeu. Argumentele lor au trimis o natiune valvârtej în Necredinta, si ei s-au întors în pustiu. 
A fost o teribila înfrângere pentru Viziunea lui Israel, si ei au pierdut urmatorii patruzeci de ani 
ratacind prin pustiu.  
Bineînteles ca atunci când Israel s-a întors dupa patru decenii ca sa încerce din nou, aceiasi Uriasi 
blocau înca înaintarea lor. Dar de data aceasta Israel a respins teama si a ales sa se încreada în 
Dumnezeu. Acum ei erau gata sa mearga înainte sub îndrumarea Celui ce da Viziuni, care a promis: 
„Orice loc pe care-l va calca talpa piciorului vostru, vi-l dau. Nu te voi lasa, nici nu te voi parasi“ 
(Iosua 1:3,5). 
Dar Dumnezeu îi trateaza pe Uriasi altfel decât noi si planul Sau pentru cucerirea Ierihonului a fost 
o adevarata surpriza. El i-a spus lui Iosua ca poporul avea sa atace cetatea plimbându-se pur si 
simplu în jurul ei. Apoi, la momentul potrivit, aveau sa sune din trâmbite si sa strige. Daca Israel 
avea sa faca exact cum a spus El, zidurile Ierihonului vor cadea.  
Poti sa-ti imaginezi ce curaj i-a trebuit Generalului Iosua ca sa spuna armatei sale ca el a planuit sa 
cucereasca o cetate plimbându-se în jurul ei si facând mult zgomot? Iosua risca sa fie respins si 
umilit ca lider, în cazul în care Israel avea sa sufere o înfrângere totala. 
Ti-a cerut vreodata Dumnezeu sa-ti asumi un risc mare, sa înfrunti un Urias pentru Viziunea ta? 
Când El îti cere aceasta, înseamna ca este în joc ceva important. Deoarece, asa cum vei vedea, 
Uriasul tau exista în primul rând pentru ca Dumnezeu vrea sa faca ceva mai mare decât tine, mai 
mare decât Viziunea ta, mai mare chiar decât o biruinta.  
Care este acel scop? Daca Dumnezeu are puterea sa despice marea cu un toiag sau sa darâme o 
cetate cu un strigat, de ce n-ar folosi toata aceasta putere ca sa-i înlature pe Uriasii nostri odata 
pentru totdeauna?  
  
DE CE EXISTA URIASI 
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Mult timp am cautat un raspuns. Dar de fiecare data îmi scapa.  
Apoi, într -o zi, am realizat ca ma uitasem în sus la Uriasi din perspectiva mea – si nu de sus în jos 
din perspectiva lui Dumnezeu! 
Cu ocazia unei conferinte pentru câteva sute de Vizionari din Africa de Sud, eram în mijlocul 
prezentarii, punct cu punct, a unei liste cu ceea ce a spus Dumnezeu despre motivele pentru care 
uneori El alege sa faca minuni pentru a-i învinge pe Uriasii lui Israel.  
Deodata, mi-a aparut un sablon al adevarului, un sablon care-mi scapase cumva  pâna atunci. 
Priveste la mesajul repetat din aceste versete: 
„Si veti cunoaste ca Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, va izbavesc“ (Exod 6:7). 
„Ca sa stii ca nimeni nu este ca Mine pe tot pamântul“ (Exod 9:14). 
„Si Numele Meu sa fie vestit în tot pamântul“ (Exod 9:16).  
„Si ca sa istorisesti fiului tau si fiului fiului tau cum M-am purtat cu egiptenii si ce semne am facut 
în mijlocul lor. Si veti cunoaste ca Eu sunt Domnul“ (Exod 10:2). 
„Si Faraon si toata oastea lui, carele si calaretii lui, vor face sa se arate slava Mea. Si vor sti 
egiptenii ca Eu sunt Domnul“ (Exod 14:17-18). 
„Pentru ca toate popoarele pamântului sa stie ca mâna Domnului este puternica“ (Iosua 4:24). 
Nici unul din noi, la acea conferinta, nu am pierdut acest mesaj. Îl vezi si tu? 
Dumnezeu doreste sa fie cunoscut si glorificat pentru cine este El. Uriasii sunt principala 
oportunitate de a face cunoscut puterea si bunatatea Lui unei lumi care se îndoieste. Si când El alege 
sa învinga un Urias printr-o minune – adica, un eveniment care nu poate fi explicat în nici un alt fel 
decât prin „Dumnezeu a facut aceasta!“ – El primeste toata gloria. 
Conferinta s-a întrerupt. Am pus deoparte caietele noastre de notite. Simteam o nevoie imensa de a 
ne schimba gândirea cu privire la Uriasii nostri. Atunci si acolo am cerut iertare lui Dumnezeu 
pentru ca felul nostru gresit de a gândi ne facuse sa fugim de Uriasi în trecut.  
Ne-am rugat din toata inima pentru reînnoirea angajamentului nostru: 
„Iarta -ne, Dumnezeul nostru, pentru ca am fugit de Uriasii care ne stateau înainte. Niciodata nu vom 
mai fugi de Uriasii nostri. Trimite-ne, Te rugam, pe Uriasul Uriasilor, pentru ca noi vrem sa-Ti 
aducem cea mai mare glorie posibila!“ 
Acum lasa-ma sa te întreb: Trebuie sa-ti revizuiesti în mod radical convingerile si atitudinile cu 
privire la Uriasi? Esti gata sa-i cauti pe cei mai mari Uriasi ai tai si sa vii împotriva lor ca un 
Razboinic pentru gloria lui Dumnezeu? Esti gata sa te simti ridicol, sa-ti asumi riscuri, sa fii mic si 
slab, pentru ca puterea si bunatatea lui Dumnezeu sa se arate clar tuturor? 
Daca pâna acum te-ai eschivat de la  ceea ce dorea El pentru tine, în loc sa te îndrepti spre lucrul 
acela, spune -I lui Dumnezeu ca nu-I vei mai cere sa-ti îndeparteze Uriasii. În schimb, vei înainta 
spre fiecare Urias care va fi între tine si Viziunea ta.  
  
STÂND DE VORBA CU INSTRUCTORUL DE VIZIUNI         
  
„Vreau sa -mi asum un risc al credintei, dar nu stiu ce sa fac. Ce este de fapt un risc?“ 

Celia, Miami, Florida  
  
Îti asumi un risc când este în joc ceva important –  si ai putea sa pierzi – dar hotarasti sa mergi 
înainte pentru Dumnezeu. David si-a asumat un risc când a iesit sa se bata cu Goliat. Pentru tine, ar 
putea fi un telefon sau un angajament public.  
Un risc al credintei te duce spre Viziunea ta, chiar daca ti se pa re neplacut. Un risc pe care mi l-am 
asumat recent este sa iau pozitie împotriva coruptiei în natiunile Lumii a Treia. Risc sa pierd 
bunavointa celor de la putere care profita în mod nepotrivit. Dar sunt hotarât sa nu dau înapoi din 
fata acestui Urias lacom. 
  

�� 
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„Comitetul nostru mai vârstnic pare orbit de Necredinta cu privire la ce am putea face în 
comunitatea noastra. Cum pot sa ajut la concentrarea noastra asupra a ceea ce Dumnezeu doreste 
sa faca, si nu asupra îndoielilor si limitelor noastre?“ 

Greg, Los Angeles, California  
  
Necredinta te pregateste pentru înfrângere chiar dinainte sa pornesti. Am experimentat aceasta pe 
când conduceam un grup care încerca sa învinga un Urias masiv al unei comunitati. Acesta 
coplesise Viziunea grupului si, de asemenea, Viziunile noastre individuale. Speranta noastra se 
epuiza cu fiecare minut.  
Atunci am sugerat sa nu ne mai gândim la Urias si sa începem sa enumeram cu voce tare minunile 
Bibliei. Dupa ce am numit douazeci si cinci, Uriasul nostru se micsorase în mod dramatic, iar 
credinta noastra crescuse foarte mult. Speranta noastra reînnoita în Dumnezeu a schimbat complet 
mersul întrunirii.  
  
ÎNTINDE MÂNA DUPA PIATRA TA 
  
Biblia spune ca: „Domnul Îsi întinde privirile peste tot pamântul, ca sa sprijine pe aceia a caror 
inima este întreaga a Lui“ (2 Cronici 16:9). 
Vizionarii pe care îi cunosc si care schimba lumea stiu un secret: Dumnezeu este dornic sa Se arate 
puternic fata de Vizionarii care îsi asuma riscuri ca sa faca ceea ce doreste El. Esti gata sa fii martor  
nemijlocit al acestei puteri care lucreaza în lumea ta? Eu cred ca da. 
Sper ca acest capitol te-a încurajat sa evaluezi marile oportunitati care te asteapta în Valea Uriasilor 
tai. Sunt asa de multi ca Goliat în lumea noastra, si asa de putini ca David. Tu esti chemat sa iei 
pozitie pentru Cel ce da Viziuni, chiar si singur, daca este necesar. Dar rasplatirile sunt mari. Asa ca 
nu da înapoi. Tu esti un Razboinic.  
Viziunea ta sta în dreptul unui obstacol coplesitor. Daca mergi spre el astazi, Îl vei glorifica pe 
Dumnezeu. Si vei experimenta o viata marcata de minuni, pe masura ce Dumnezeu va interveni 
pentru tine. 
Uriasul acela care se ridica înaintea ta chiar acum racneste provocator împotriva umanitatii, 
împotriva ta, împotriva Viziunii lui Dumnezeu pentru lumea Lui.  
Razboinicule, nu este timpul sa întinzi mâna dupa piatra ta?  
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CAPITOLUL 14 

  

TRAIND DIN PLIN MAREA TA VIZIUNE  
  

Într-o zi, Omul Obisnuit a facut o scurta plimbare în apropierea portilor cetatii. În timp 
ce se plimba, vorbea cu prietenosii copii ai Oamenilor Oarecare care îl urmau. 

Apoi L-a auzit pe Cel ce da Viziuni spunând: Ce vezi?  
Omul Obisnuit s-a oprit. S-a uitat în jos la fetele copiilor. „Vad Oameni Oarecare 

frumosi în mare nevoie“, a spus el. 
Da, a spus Cel ce da Viziuni. Si ce mai vezi?  

Atunci Omul Obisnuit s-a uitat în sus. Si nu-si putea crede ochilor. Gravat pe partea 
interioara a portii era Numele Viziunii lui! 

Marea ta Viziune este aici, a spus Cel ce da Viziuni. 
  
Am coborât din avion pe cealalta parte a globului, fericiti ca am ajuns în sfârsit în Tara Promisiunii 
noastre. 
Johannesburg este un oras frumos pe un platou în sudul Africii. Sub strazi se gasesc cele mai bogate 
zacaminte de diamante si de aur din lume. Dar deasupra, pe strazi, sunt nevoi mari. 
Ne-am suflecat mânecile si am pus umarul la o lista crescânda de slujire si proiecte umanitare în 
sudul Africii. Am creat posibilitati de instruire si conferinte pentru lideri si pastori. Am facut 
incursiuni împreuna cu liderii si presedintii în câteva tari din Africa. Si ne-am asociat cu o miscare 
larga de raspuns la AIDS. 
Dar nevoia care ne-a furat inima era starea copiilor.  
În tot sudul Africii, epidemia de AIDS a lasat mai mult de treisprezece milioane de copii orfani de 
tata sau de mama. În fiecare zi, opt mii de oameni din Africa sub-Sahariana mor de AIDS, în timp 
ce alti paisprezece mii contracteaza virusul HIV pentru prima data.  
Ca si Omul Obisnuit, poate ne asteptam ca Viziunea noastra sa arate altfel decât acest tablou al 
mortii si al singuratatii – altceva decât cea mai mare dintre Marile Nevoi pe care le -am vazut 
vreodata. Poate ne asteptam sa auzim: „Felicitari, Vizionarilor! Ati ajuns!“ 
Dar ceea ce am auzit în schimb a fost întrebarea blânda a Celui ce da Viziuni:  
Ce vezi? 
Si ceea ce vedeam ne zdrobea inima.  
Dar eram recunoscatori ca am întâlnit mai mult decât numai suferinta si statistici crude. Am gasit ca 
marile nevoi ale acestui continent se potriveau perfect cu dorintele noastre cele mai profunde de a 
face ceva deosebit în lumea aceasta. Acum în fiecare zi simteam o dorinta crescânda de a investi 
pasiunile, competentele si eforturile noastre în aceasta Viziune. 
În acest ultim capitol, vreau sa împartasesc unul sau doua momente din calatoria mea personala. 
Consider aceasta ca o scrisoare trimisa acasa de „Omul Obisnuit“ Bruce Wilkinson din Tara 
Promisiunii. 
Sunt povestirile noastre, dar sper sa vezi viata ta în fiecare cuvânt. Nu neaparat locul, nici chiar 
directia lucrarii mele, ci tabloul unei Viziuni împlinite – a ta –  care asteapta sa devina realitate.  
Daca îti împlinesti Viziunea chiar acum, sper sa gasesti modalitati de a împlini si mai mult pentru 
Dumnezeu în Tara Promisiunii tale. 
Si daca nu ti-ai realizat înca Viziunea – chiar daca n-ai parasit înca Tara de bastina – atunci sper sa-
ti arat cât de urgent este pentru tine sa ajungi la destinatia ta acum si cu toata inima ta. 
  
MICI PICATURI DE SPERANTA 
  
Cum începe un om sa înteleaga realitatea a treisprezece milioane de orfani?  



Poate cam asa: Pune populatiile oraselor Los Angeles si New York la un loc. Sa zicem ca aceste 
metropole unite sunt formate numai din copii saraci. În tot orasul acesta nu exista nici o mama si 
nici un tata. Sa presupunem ca exista o casa darapanata în care un baiat de noua ani este stapânul 
casei. Iar sora lui de sase ani pleaca în fiecare dimineata sa caute de mâncare.  
Acum sa presupunem ca acesti copii sunt ai tai. 
Când am început sa privim într-o prima instanta nevoile orfanilor, Marea noastra Viziune arata ca 
un cosmar. 
Noapte de noapte ne rugam: „Doamne, arata -ne ce putem face!“ Am început prin a face ce puteam. 
Am dat bani. Am dat haine. Am vizitat „familii“ de copii care traiau în cocioabe de tabla.  
Dar eforturile noastre erau ca niste picaturi mici de speranta într-un ocean de suferinta.  
La cererea presedintelui Kenyei, am început sa lucram la Bate Toba , un film important despre criza 
AIDS din Africa. Filmul urmareste un baiat pe nume Musa, care calatoreste din satul lui, în care 
parintii lui au murit, spre orasul în care spera sa gaseasca o ruda în viata. 
Într-o zi urma sa filmam o scena la un colt de strada din Johannesburg. Dar când echipa formata din 
saizeci de persoane a sosit la locul respectiv în acea dimineata, povestea cea adevarata astepta deja 
acolo. 
Politistii stateau acolo si completau formulare. În timpul noptii, un baiat de vârsta lui Musa murise 
pe trotuar, din cauza foametei si a frigului. Nimeni nu stia cum îl cheama si de unde era. 
Echipa a lucrat în lacrimi toata ziua la filmul nostru despre Musa, zdruncinati, dar hotarâti ca 
orfanul fara nume sa nu fi murit degeaba. 
În noaptea aceea, la cina cu prietenii, Darlene Marie si cu mine am auzit despre un cuplu care avea 
o ferma la nord de noi. În fiecare dimineata la rasaritul soarelui, orfanii se adunau la poarta lor ca sa 
ceara de mâncare. Cuplul raspundea cât putea de generos. Ei stiau ca daca nu faceau aceasta, unii 
dintre copiii refuzati vor muri.  
Vestea s-a raspândit repede. Numarul copiilor înfometati a crescut la sute în fiecare dimineata. 
Totusi cuplul de la ferma refuza sa -i alunge. În scurt timp, ei au dat toata hrana si produsele lor si au 
folosit toate economiile lor ca sa mai cumpere.  
Sacrificiul lor nobil s-a sfârsit în cele din urma când sotia a facut o cadere nervoasa si cuplul s-a 
mutat din regiune. 
Darlene Marie si cu mine ne-am dus acasa în noaptea aceea foarte tristi. Era clar ca proportia 
raspunsului nostru la nevoile orfanilor nu corespundea cu dimensiunea problemei.  



NU TE ASCUNDE 
  
Nu mult dupa aceea, fiul meu, David, ma conducea printr-un oras sarac în care începuse o actiune 
împotriva saraciei. Am f ost izbit de multimea copiilor care hoinareau pe strazi. La mai toate 
colturile altii alergau la geamurile noastre, cautând de mâncare. 
M-am întors catre fiul meu si i-am pus o întrebare care avea sa schimbe cursul si dimensiunea 
Viziunii mele: „Ce vrea Dumnezeu sa se faca cu acesti orfani?“ 
Raspunsul lui David a fost intuitiv si aproape instantaneu. „Dumnezeu vrea ca acesti orfani sa fie 
iubiti si îngrijiti“, a spus el. „El vrea ca ei sa aiba hrana si un camin“.  
Pe când vorbea el, cuvintele pe care le citisem recent în cartea Isaia mi-au sfâsiat inima. Am întins 
mâna dupa Biblia mea si am citit cu voce tare: 
„Împarte-ti pâinea cu cel flamând si adu în casa ta pe nenorocitii fara adapost; daca vezi pe un om 
gol, acopera-l, si nu întoarce spatele semenului tau“ (Isaia 58:7).  
Raspunsul era inevitabil. Stiam ce vroia Dumnezeu sa se faca. Si noi nu puteam – noi nu trebuia –  
sa ne ascundem. 
M-am întors la text si am citit în continuare: 
„Atunci lumina ta va rasari ca zorile si vindecarea ta va încolti repede; nepr ihanirea ta îti va merge 
înainte si slava Domnului te va însoti. Atunci tu vei chema, si Domnul va raspunde, vei striga, si El 
va zice: «Iata-Ma!»“ (Isaia 58:8-9). 
Dumnezeu a promis sa ne poarte de grija, sa ne pazeasca, sa ne raspunda si sa fie întotdeauna cu 
noi. Cum am putea atunci sa spunem nu la ceea ce vrea El sa se faca? 
Noi am pus întrebarea „Ce putem face?“ Dar aceasta a adus rezultate nepotrivite. Acum am vazut ca 
orice Vizionar este invitat sa priveasca la o Mare Nevoie prin ochii lui Dumnezeu, apoi sa întrebe: 
„Ce vrea Dumnezeu sa se faca?“ 
  
SCHIMBA SITUATIA 
  
Am început sa schimbam strategia. Dimensiunea Nevoii va deveni dimensiunea Viziunii noastre.  
De aceea, am refuzat sa începem cu resursele pe care le aveam la îndemâna sau cu ceea ce credea m 
noi ca am putea reusi. În schimb, am început cu ceea ce trebuia facut –  chiar daca era de natura sa 
intimideze – si am facut un plan pornind de acolo.  
N-a trecut mult si s-a ivit o mare oportunitate. Am sponsorizat o conferinta de cinci zile cu titlul 
Schimba Situatia , ca sa instruim pastori, lideri si laici. Conferinta a fost transmisa prin satelit 
bisericilor si organizatiilor din tot sudul Africii. Pe parcursul conferintei am împartasit ce aveam pe 
inima cu privire la orfani. Si am prezentat un plan pe  care echipa noastra l-a întocmit, numit 
Schimba Situatia Copiilor, ca sa lucram împreuna cu bisericile si grupurile de initiativa bazate pe 
credinta din toata Africa.  
Dar provocarea mea pentru participantii la conferinta era concreta. Ceream acestui grup sa 
sponsorizeze o mie de orfani cu aproximativ douazeci de dolari fiecare pe luna. Cel mai mare 
numar de orfani sponsorizati mai înainte într -o întrunire a fost trei sute, mi s-a spus, dar aceasta 
avusese loc în Statele Unite. Aici eram în Africa. Am spus ascultatorilor ca daca am putea gasi 
sponsori pentru o mie de orfani, am sti cu totii ca Dumnezeu era la lucru! 
Apoi am marit miza. „Si ma rog pentru o familie de aici sa sponsorizeze înca o mie“.  
Ascultatorii au ramas uimiti. 
Dar când s-au adunat toate numerele, o mie de orfani au fost sponsorizati. Atunci a venit în fata o 
familie si a spus ca de mult timp doreau sa faca ceva pentru orfani. Ei ar vrea sa sponsorizeze 
singuri o mie. Aplauzele au izbucnit în toata audienta din Africa.  
Noi pusesem la inima Marea Viziune a lui Dumnezeu pentru orfani. Si El Si-a tinut promisiunea 
într-un mod uimitor. 
Dar ziua nu s-a terminat. Dupa serviciul divin, trei barbati s -au apropiat. Ei spuneau ca Domnul le -a 
vorbit. Compania pe care o aveau va sponsoriza înca o mie de copii. 
Trei mii de sponsorizari într-o singura zi! Era un început emotionant.  



Viziunea noastra pentru îngrijirea orfanilor –  alaturi de multe alte misiuni si initiative umanitare –  
continua sa creasca. Schimba Situatia Copiilor a început sa faca planuri pentru o retea mare pentru 
organizatii aprobate, miscari bazate pe credinta, biserici si orfelinate din toata Africa. Viziunea 
noastra este ca fiecare orfelinat va avea o scoala, o ferma de animale pentru nevoile lui, instruire în 
cunoasterea valorilor biblice, instruire si echipare profesionala. Generatia urmatoare de lideri 
africani se va ridica din aceste milioane de orfani ca Vizionari care vor ucide marii Uriasi ai 
continentului. 
Dar timpul zboara. În Botswana, spre nord, la numai trei ore de unde locuim noi, patru din zece 
adulti mor de AIDS. Bisericile, agentiile si familiile voluntare din regiune nu pot face fata acestei 
nevoi. 
Totusi, eu cred ca suntem pe cale sa vedem una din cele mai mari minuni din istoria moderna. De 
ce? Priveste numai la dimensiunea Uriasilor nostri! Si Razboinicii dedicati se ridica si îi ataca.  
  
VREI SA FII PUTERNIC? 
  
De ce a murit baiatul acela fara nume pe trotuar? Eu cred ca Nevoia lui era Viziunea altcuiva – o 
Viziune Mare si importanta care n-a fost îmbratisata si urmata. 
E o concluzie sobra, stiu.  
Totusi, cu siguranta nu poate fi voia lui Dumnezeu ca un copil sa moara singur si abandonat. Sunt 
sigur ca Dumnezeu a pus anumite preocupari si competente într-un om, undeva în aceasta lume, si l-
a pus pe omul acela într-un timp si un spatiu în care sa poata face Lucruri Mari – si ar fi trebuit sa 
faca – pentru baiatul acela.  
Vrei sa accepti provocarea pe care atât de multi o evita? 
Chiar si dupa marea lor victorie asupra Ierihonului, i-au trebuit multi ani lui Israel sa cucereasca 
tara Canaanului. Misiunea lor era sa cucereasca, sa împarta si sa se aseze în toata  tara. Dar credinta 
natiunii a slabit înainte ca Viziunea lor sa se împlineasca. Multe „buzunare“ ale lui Israel n-au fost 
cucerite niciodata (vezi Iosua 1; Judecatori 1). 
Dar doi Razboinici, Iosua si Caleb, s-au detasat de ceilalti cu scopul precis de a urmari Marea 
Viziune a lui Dumnezeu. Ei au initiat fapte mari ale credintei ca sa dobândeasca mai mult teritoriu 
pentru El. Eu îi numesc Puternici în Credinta. 
Sa-l luam, de exemplu, pe Caleb. Cei mai multi din Israel se stabilisera deja în Tara de bastina când 
Caleb s-a hotarât sa atace o cetate aflata pe un deal pe care ceilalti o evitasera. El i-a spus lui Iosua: 
„Da-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea; caci ai auzit atunci ca 
acolo sunt Anachimi si ca sunt cetati mari si întarite. Domnul va fi, poate, cu mine, si-i voi izgoni“ 
(Iosua 14:12).  
Vezi rezultatul incert pe care Caleb vroia sa-l riste, pentru ca se încrezuse deplin în cuvântul lui 
Dumnezeu? Uriasii si cetatile întarite n-au schimbat câtusi de putin promisiunea lui Dumnezeu.  
Un al treilea Razboinic îmi vine în minte care a fost Puternic în Credinta. Numele lui este Iaebet. În 
perioada care a urmat dupa Iosua si Caleb, Iaebet s-a ruga t: „Daca ma vei binecuvânta si-mi vei 
întinde hotarele“ (1 Cronici 4:10). Si Domnul a raspuns rugaciunii lui. 
S-ar putea ca Dumnezeu sa fi onorat rugaciunea plina de credinta a lui Iaebet pentru ca acest om 
traia înca misiunea lui Iosua de a cuceri toata  tara pentru Dumnezeu? Eu cred ca da.  
Vrei sa fii un om puternic în credinta? 
Întreaba-te: Cât de mare este tot teritoriul meu? Ce s-ar întâmpla daca as face ca dimensiunea 
teritoriului meu (sau a nevoii) sa fie masura eforturilor mele? Cum ar schimba aceasta felul în care 
ma apropii de trairea deplina a Viziunii mele? 
  
„VINO SA-TI ARAT MAI MULT“ 
  
Tocmai când Omul Obisnuit începuse sa simta ca Viziunea lui era în sfârsit împlinita, Cel ce da 
Viziuni a spus: Vino sa-ti arat mai mult. 



Prietene, mai este atât de mult si pentru tine. Ma întreb cum vei raspunde când glasul acela blând si 
linistit va veni si-ti va spune ca este timpul sa parasesti din nou Tara de bastina.  
Sper sa întinzi mâna si sa apuci noua ta viata cu încredere. Atât de multi Vizionari nu fac aceasta. 
Odata ce au împlinit o Viziune, ei se instaleaza în ea ca sa profite de ea si încearca sa devina 
„stapânii“ ei. Dar Viziunile nu lucreaza în felul acesta. Ele se întorc asupra lor si, în cele din urma, 
devin doar un alt mic imperiu al eu-lui.  
Dar tu ai fost nascut pentru mai mult. Esti chemat sa mergi dupa Viziuni din ce în ce mai mari 
pentru Dumnezeu. Si El va merge cu tine.  
Deci când Îl vei auzi spunând: Vino mai departe, ia-ti ranita. Orizontul tau este plin de promisiuni. 
O alta Mare Viziune te asteapta acolo, si daca n-o urmezi, ceva important nu se va întâmpla.  
Am scris aceasta carte ca sa te ajut în calatoria ta – ca sa-ti trimit pana mea. Rugaciunea mea este ca 
ea sa te conduca spre multe minuni pentru gloria Lui. 



  
  
  

O INVITATIE DE ÎNCHEIERE 
  
Viata nu este facuta ca sa fie imposibil de înteles. Noi ar trebui sa fim în stare sa recunoastem 
amprentele lui Dumnezeu în viata noastra. Depinde deci de noi sa hotarâm daca vom lucra 
împreuna cu El la ceea ce face El, atât în inima noastra cât si în lumea noastra. Dumnezeu ti-a dat o 
Mare Viziune. Sper ca aceasta carte te-a convins sa urmaresti acea Viziune cu toata fiinta ta.  
Cum întâlnesc oameni din toata lumea, nimic nu-mi place mai mult decât sa aud istorisiri 
remarcabile si chiar miraculoase de la cei ale caror vieti au fost schimbate prin ceea ce au învatat. Si 
daca aceasta carte te -a încurajat sa faci urmatorul pas spre realizarea Viziunii tale, scrie -mi, te rog, 
si vorbeste-mi despre ea. Mi-ar face mare placere sa aud despre Viziunea ta! 
Bineînteles ca trairea Marii tale Viziuni este mult mai complexa si mai provocatoare decât poate fi 
descris într-o carte de 160 de pagini. Viziteaza-ne la www. TheDreamGiver.com ca sa gasesti 
mijloace si resurse de instruire suplimentare, inclusiv un e-mail zilnic de la mine despre urmarirea si 
trairea Viziunii tale.  
Astept vesti de la tine.  
Acum fie ca tu sa te dedici Viziunii Lui pentru tine. Si fie ca cerul sa te descrie ca unul din acei 
putini oameni care traiesc ca sa realizeze Lucruri Mari pentru gloria lui Dumnezeu. 

CEL CE DA VIZIUNI 
RESURSE  

www.TheDreamGiver.com 
www.brucewilkinson.com 

sau telefon fara taxe  
1-866-263-7822 

pentru urmatoarele mijloace si alte informatii importante: 
  

Daily Dreams (Viziuni zilnice) 
Mesaje e-mail zilnice de la autorul cartii Cel ce da Viziuni 

  
The Dream Assessment (Evaluarea Viziunii) 

Descopera cum afecteaza personalitatea ta Viziunea ta 
  

The Dream Journal (Jurnalul Viziunii)  
Prinde Viziunea ta în timp ce o traiesti 

  
The Dream Motivator (Cel ce Motiveaza Viziunea) 

Citate care te inspira sa ai Viziuni 
  

Music to Dream By 
Muzica care inspira Viziunea si pe Vizionar 

  
  
  
  
 


