
Mi-am zis, inainte sa scriu acest mail, ca, nu pot sa rup legatura cu oamenii care au tinut si inca tin  la 

mine, datorita a ceea ce s-a intamplat in viata mea.  

Este adevarat, aceeasi Daniela, nu mai sunt si ii multumesc Domnului pentru asta.  

Ce pot sa va spun este, ca viata mea, Domnul Isus a schimbat-o si inca mai are de lucrat la inima mea. 

Probabil, ati crezut despre mine, ca sunt o fata de treaba, faina, intelegatoare, speciala,  spirituala etc. 

etc.  Vreau sa va spun ca asa eram, sau cel putin asa credeam ca sunt.  Insa, fara sa imi dau seama, 

traiam in intuneric si ma inselam singura. 

Cum m-am nascut intr-o familie crestina, cu 10 frati, am invatat de mica ce aveam si ce nu aveam voie sa 

fac.  Toata viata mea, am urmarit sa nu incalc regulile sau ‘poruncile’ din Biblie. De fapt, pentru mine nu 

presupunea prea mult efort, ca doar no, faceam parte dintr-o familie crestina, deci nu ma gandeam ca as 

fi in stare sau capabila sa fac pacate ‘grave’. Eram posedata de imaginea si de parerea care o lasam celor 

din jur. Ma consideram o fata buna, nu ca celelalte persoana din lume, pe care le dispretuiam din cauza 

ca traiau in pacat si in destrabalare.  Nu concepeam sa vorbesc cu ele sau macar sa le acord vre-o 

atentie : imi intorceam tot timpul fata de la ele.  

Insa, in ciuda faptului ca la varstaa de 17 ani, m-am botezat, daca analizez bine situatia, cred ca am luat 

decizia sa il urmez pe Dumnezeu din cauza fricii de moarte : nu vroiam sa mor, si apoi sa merg in iad ; 

trebuia sa fac ce faceau si toti ceilalti tineri de la biserica mea : sa ma botez, si apoi credeam ca o sa fiu 

in regula.   

Ba mai mult, cum nu ma consideram o persoana rea, ci una morala, de fiecare data cand auzeam ca 

trebuie sa vestim Evanghelia, VESTEA BUNA, ma intrebam mereu : ce veste buna sa spun lumii ? ce a 

facut Dumnezeu in viata mea ? si de ce trebuie mereu sa ii multumesc lui Isus petru moartea Sa ? 

Iertare : de ce m-a iertat El ? Ca doar nu am facut nimic grav  sau prea grav ?  

Pentru ca, la drept vorbind, eu ma straduiam sa fac totul cum trebuie in viata mea, eu aveam sistemul 

meu propriu de valori si de judecata. Eram experta in a da sfaturi si in a condamna oamenii si pe mine 

insumi. Nu aveam nevoie de Dumnezeu. Eu faceam totul .. si eu primeam rodul efortului meu : lauda, 

cinste, apreciere : trebuie sa recunosc ca imi placea foarte mult. Am ajuns sa aflu aici in Franta, ca cu 

toata linistea si cumintenia pe care o aveam, direct in Iad ma duceam.  

Nu imi placea sa depind de nimeni, oricat de greu imi era, chiard daca aveam nevoie de ajutor, nu imi 

placea sa cer de la oameni ceva ; puteam sa nu am nici un ban, dar nicicum nu voiam sa ma umilesc 

inaintea oamenilor si sa le cer ceva. Voiam sa fac totul si sa izbutesc in viata prin eforturile mele, fara 

ajutorul nimanui. Eram asa de mandra de mine si asa de increzatoare in mine. Nu ma gandeam ca as fi 

capabila sa fac ceva rau. Insa, Dumnezeu mi-a descoperit in Franta cum sunt si ce sunt de fapt.  

Vara trecuta… o fost pentru prima data in viata mea cand am clacat; datorita faptului ca lucram zi de zi si 

datorita faptlui ca lucram si  pe timp de noapte, intr-un hotel , iar daca nu la hotel, lucram noapte de 

noapte pentru stagiu, pentru scoala, pentru examene, aveam foarte multe proiecte de facut si aveam 

foarte mari responsabilitati : ajunsesem ca o epava,ma izolasem complet de lume, iar putinele 



persoanele cu care mai comunicam, erau atei, ajunsesem sa nu mai mananc, sa nu mai dorm, sa nu mai 

vorbesc cu oameni, pentru ca prin tot ce faceam, urmaream sa ies biruitoare sau sa imi mearga bine, 

prin puterile mele proprii ; nu depindeam de nimeni, din aceasta cauza am preferat sa lucrez pana peste 

puteri : ajunsesem sa nu mai suport sa mai aud oameni, nu mai aveam energie nici sa le vorbesc.  

Dar destul, despre mine, cand este vorba sa vorbim despre noi, parca nu ne mai oprim. Am facut o 

pauza in ganduri, de cateva zile, si astazi, am inceput din nou sa scriu. Am studiat zilelel acestea oamenii, 

relatiile dintre ei, m-am uitat foarte mult catre tineri, crestini, ma refer…si imi spuneam,  sigur o sa fie 

impliniti si fericiti in viata lor ; drumul lor o sa fie un drum, ca al tuturor tinerilor crestini, drumul meu 

insa o sa fie un drum special. 

Vreau sa va marturisesc, ca in acea perioada, in care am cautat sa fac totul de una singura, in acea 

perioada de non-respiro, lipsita de seminificatie, lipsita de sens, de prezenta lui Dumnezeu in viata mea 

si de prezenta oamenilor, am cunoscut un baiat, necrestin.  De fapt, a fost singura persoana cu care am 

inceput sa vorbesc despre mine,  despre problemele mele si care m-a incurajat in momentul in care nu 

mai puteam nici sa gandesc, nici sa avansez in proiectele mele pt scoala si lucru. Statea la acelasi camin 

in care am stat si eu.   

Vreau sa precizez, ca pentru mine ce era cel mai important era viata mea profesionala, nu ma interesau 

baietii,  ce era in mintea mea, era sa ma formez in asa fel incat sa nu mai depind de nimeni, nici de 

familie, nici de prieteni, si fara sa-mi fi dat seama, nici de Dumnezeu.  Asa ca, l-am intalnit pe acest baiat, 

un baiat, care se considera si care era vazut la fel ca mine : bun, cucernic, si smerit. Niciodata nu m-am 

gandit ca prezenta lui in acea vreme  o sa imi marcheze toata viata mea.   

Poate o sa va ganditi si o sa spuneti, ‘’no, este vorba despre Daniela aici, ea nu poate sa fie capabila de 

asa ceva ; ea, care este o fire asa linistita, calma si buna, este imposibil sa se insele asa tare sau sa nu 

gandeasca inainte de a face ceva’’. Vreau sa va spun, ca inainte nu ma cunosteam, dar Dumnezeu mi-a 

aratat cu adevarat cine sunt si de ce sunt in stare sa fac ; si ca singura, fara ajutorul Lui, o sa rezulte 

numai esec .   

Sa stiti, ca daca o sa va concentrati prea mult pe voi insiva in viata, pe autonomia voastra, pe faptul ca 

faceti in asa fel incat sa nu depindeti de nimeni, prin toate acestea nu faceti decat sa il negati pe 

Dumnezeu in viata voastra. Eu am facut-o, l-am NEGAT, l-am BATJOCORIT, ajungand intr-un final sa il fac 

INUTIL, si sa consider ca ceea ce cred eu este mai adevarat si mai corect decat ceea ce crede El si ca, 

judecata mea este mai corecta decat cea a Lui.  

De la negarea Lui in viata mea, am ajuns apoi sa comit adulter, m-am culcat, fara sa vreau, fara macar sa 

ma opun, cu acest baiat. Poate ,si sigur va intrebati : de ce ? Eu care cunosteam asa multe despre 

Dumnezeu, cum am ajuns sa fac asa ceva ? Raspunsul este unul trist : de fapt stiam multe lucruri despre 

El, dar niciodata nu L-am cunoscut, ca Dumnezeu al meu, ca Salvator. Efectiv, nu mai imi pasa de viata… 

pentru mine, viata nu ma avea nici un sens ; singura si nesilita de nimeni, doar am acceptat oferta celui 

Rau, de a-mi calca viata in picioare. Dar, nu m-am oprit aici, de la adulter, m-am gandit la moarte … la 

sinucidere (daca stau si ma gandesc, cred ca eram prea lasa si prea fricoasa, ca sa fac acest pas ; insa, 

ceea ce am simtit atunci, era cum mana lui Satan,efectiv vroia sa ma ingroape, simteam ca nu aveam 



cum sa ies de sub puterea lui, ma sufocam, simteam ca sunt prinsa ca intr-o mreaja, si tot ma afundam 

in spre adanc. Dar, tot nu m-am oprit, ajunsesem sa nu mai cred in El, sa nu mai suport sa aud despre 

Dumnezeu  si chiar prin cuvinte sa Ii spun : ‘’ca nu mai vreau sa am de-a face cu El, sa plece de la mine si 

nici macar sa se uite la mine ; caci nu ‘’mai ma consideram vrednica de El’’ ; viata mea, nu mai avea 

nimic care sa Ii placa, sau care sa Il atraga, tot ceea ce crezusem ca eram, toata ‘’cucernicia’’ si 

‘’bunatatea’’ mea.. nu le mai aveam ; pe tot ce ma bazasesem pana atunci, nu mai exista, eram un om 

gol, despuiat de toata ‘’slava’’ care o primisem de la oameni, datorita faptelor mele si felului meu de fi.  

Deci, ajunsesem sa ma judec si sa pun judecata mea mai pesus de cea a Lui : ca nu merit, ca El sa mai se 

atinga de viata mea, ca merit iadul.  

Lupta care se dedea in mine, si care era pe viata si pe moarte, era urmatoarea : ori ma smeresc si ma 

umilesc si accept cu credinta judecata Lui cu privire la viata mea, ori merg inainte cu judecata mea, 

trecand peste Dumnezeu, peste ceea ce vrea El, peste ceea ce credea El ca este mai bine pentru mine. 

Cu mare greu, dupa un timp, am ales sa accept judecata Lui, am ales sa ma supun Lui, si am ales sa Il 

accept pe Isus in viata mea, sa cred ca El poate si vrea  sa ma curete de tot ce am facut si sa ma incred in 

mila Lui. Nu eu L-am ales prima, ci stiu, ca El nu a vrut sa ma lase in pacat, in moarte, si ca prin tot ceea 

ce s-a intamplat in viata mea, El a vrut ca increderea mea in mine insumi, sa fie spulberata in tandari ; a 

vrut ca eu si tu sa intelegem, ca nu datorita faptelor noastre, meritam Salvarea lui ; ca suntem toti la fel 

de pacatosi, fara distinctie, si ca numai prin Sangele Lui putem fi curatiti, putem avea viata, si o viata din 

belsug. 

Vreau sa va spun, ca viata mea El o schimbat-o, si ca chiar in aceasta situatie, insarcinata fiind in a 7-a 

luna, si separata de tatal copilului (am luat aceasta decizie inainte sa stiu ca sunt inasarcinata), poate 

credeti ca am avut multe depresii sau ca am plans intr-una sau ca plang intr-una, si ca este vai si amar de 

mine ; nu, nu este asa, din momentul in care L-am acceptat pe Isus in viata mea, in decembrie anul 

trecut,  El m-a binecuvantat si mi-a dat pace ; chiar in situatia in care am fost El mi-a dat bucurie. Pot sa 

spun, ca acum El este totul in viata mea, si chiar daca ca si tanara , sunt constienta ca parcursul meu este 

unul diferit. Ceea ce vreau sa va spun, ca si tineri, ca si frati, ca si prieteni ce imi sunteti, nu incercati sa 

cautati fericirea in lume, la oameni, in oameni, chiar daca poate ai un sot, copil, sau familie, nu va 

incredeti in aceste lucruri, caci nimic nu va apartine, tot ceea ce aveti, nu uitati, este de la El si va este 

dat pentru putina vreme ; de la un timp, ma rog la Tata, ca daca ar fi ca inima sa imi tanjeasca dupa ceva, 

ar vrea sa fie El, persoana dupa care sa tanjesc ; stiu de acum, ca fericirea si implinirea numai la El se 

gasesc.  

Chiar daca am trecut prin ce am trecut, nu consider totul ca o catastrofa, ceva ireparabil, ci chiar prin 

aceasta trecerea a mea in Valea Umbrei Mortii, am avut asa multe de castigat : dar in primul rand, am 

capatat Viata, dar nu o viata a mea, ci o Viata in prezenta Lui, pentru Isus si in Isus.   

Acum, sunt bucuroasa ca pot sa spun lumii despre Dumnezeu, despre ce a facut El pentru mine, despre 

lucrarea sa minuntata, de salvarea fara nici un merit …ci datorita dragostei Sale nespus de mare. Nu este 

asa ca este o minune, Dumnezeu din vase de ocara poate face vase de cinste.  



Ii multumesc tare mult lui Dumnezeu, ca prin aceste situatii, El mi-o pus oameni alaturi, care sa ma 

sustina, pastorul meu din Franta : David, biserica din Franta care a devenit o adevarata familie pentru 

mine. Ce mare prrivilegiu, sa poti fi incurajat, acceptat si iubit de cei din jur, fara sa fi facut ceva in 

schimb . Chiar daca o sa existe oameni care o sa ma judece pentru ceea ce am facut, nu mai imi pasa. 

Poate sa zica lumea ce o vrea, ce ma intereseaza cel  mai mult, este ceea ce crede Dumnezeu despre 

mine. Ba mai mult, ma rog, dupa ce primiti aceasta veste ,pentru fiecare dintre voi, ca Isus sa va 

innoiasca mintea si ma rog ca sa cunoasteti si sa experimentati, puterea invierii lui Isus in viata voastra. 

Ma bucur ca v-am cunoscut si ma bucur ca pot sa impartasesc cu voi aceasta mare veste.  

As vrea sa inchei cu o strofa dintr-o cantare din Franta, ea suna in felul urmator : 

‘’Pentru ca El ma pazaste pe cale, sa ma mai tem de esec ? 

Ma rog, cant si nu ma tem nici de prezent, nici de viitor, 

El este fidel, si in toate zilele eu pot conta pe dragostea Sa. ‘’ 

 

 

 

 


