
Edith Schaeffer 
 
 

L’ABRI 
Ediţie nouă completată 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

2 

 
 

L’ABRI 
 
 
 

EDITH SCHAEFFER 
 

Cu ilustraţii de Deirdre Ducker 
 
 
 
 
 
 

Dedicată soţului meu, Fran 
şi Priscillei, Susanei, Deborei şi lui Franky 

fără de care nu ar fi existat nimic de povestit 



 

 

3 

3 
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Cuvânt înainte 

 
 
 

 
ceastă carte împreună cu cărţile mele formează un întreg. 
Lucrarea L’Abri are două laturi strâs legate. În primul rând este 
înercarea de a oferi un răspuns veritabil la întrebările sincere – pe 

plan intelectual şi bazat pe o bază exegetică corectă. Cărţile mele: “The God 
Who Is There”, “Escape from Reason” şi “Death in the City” sunt direcţionate 
către această latură. 

Cea de-a doua latură este demonstrarea faptului că Dumnezeul personal 
şi infint este cu adevărat prezent în generaţia noastră. Când oamenii secolului 
XX vin în L’Abri sunt confruntaţi în mod simultan cu aceste două aspecte, 
asemenea celor două feţe ale unei monede. Aici, în această carte, este 
prezentat acest al doilea aspect despre care v-am vorbit. 

 
FRANCIS A. SCHAEFFER 
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Mulţumiri 

 
 
 

 
enţionarea persoanelor – unele pe nume, altele numai prin 
intermediul iniţialelor – a avut o importanţă majoră pentru a oferi 
acurateţe povestirii redată în această carte.  

Autoarea doreşte să mulţumească acelora ale căror istorii au pătruns în 
urzeala şi bătătura materialului ţesut în ultimii 20 de ani. De asemenea, este 
important să menţionez nu doar că această carte este o condensare a tot ceea 
ce s-a întâmplat, şi că am prezentat numai o parte din detaliile fiecărei 
povestiri, dar trebuie să spun şi că multe, multe persoane care au avut un loc 
important în viaţa L’Abri din ultimii ani nu au fost menţionate deloc, datorită 
lipsei de spaţiu. Ar fi fost nevoie de o întreagă serie de volume pentru a reda 
poveştile celor care au trecut prin L’Abri şi pentru a vă spune toate istoriile 
emoţionante ale celor implicaţi în rugăciune sau în răspunsurile pe care le-am 
primit la acele rugăciuni. De exemplu, o întreagă carte ar putea fi scrisă despre 
idilele, nunţile şi noile căminuri ce au izvorât din L’Abri. Aşadar, dacă cineva 
este dezamăgit pentru că a fost „lăsat pe-afară” vă rog să vă amintiţi că unele 
pagini au fost „tăiate” şi „editate”. Alte capitole nu au mai fost scrise din cauza 
lipsei de spaţiu!  

În consecinţă, cu multă recunoştinţă faţă de aceia care au contribuit la 
poveste „cutreierând” unele din aceste pagini, aş vrea să mulţumesc altora 
pentru contribuţia adusă la partea reală a întâmplărilor trăite de-a lungul 
timpului prin faptul că „au cutreierat” paginile adevărate ale istoriei într-un 
mod sau altul. 

N-aş fi fost în stare să scriu această carte fără a menţiona cât de mult a 
însemnat pentru noi Elveţia ca ţară şi fără a mulţumi în special oamenilor din 
comuna Ollon şi din satul Huémoz care ne-au permis să ne facem un cămin 
aici. 
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Introducere 

 
 
 

 
târnâd pe una din laturile unei păşuni alpine abrupte, tonurile calde 
ale unei noi cabane strălucesc în razele luminoase dintr-o zi splendidă 
de octombrie. Unica încăpere spaţioasă a acestei cabane este 

inundată de acelaşi soare ce se revarsă prin ferestrele imense ce dezvăluie 
peisaje de vis, înrămând valea Rhônului şi curgerea argintie a râului ce se 
unduieşte de-a lungul ei. Piscurile munţilor Dents du Midi nu pot reţine prea 
mult timp privirea deoarece albul strălucitor, ca de diamant, al gheţarului fură 
atenţia admiratorilor. Vârfurile montane puse laolaltă formează o panoramă 
copleşitoare; totuşi, verdele pădurilor şi culorile schimbătoare ale stâncilor 
atrag privirea către elementele de detaliu îndepărtând-o de la o imagine de 
ansamblu a peisajului.  

Se vede că încăperea în sine este o capelă având un amvon, rânduri 
ordonate de scaune şi o bijuterie de orgă Flentrop ce se află într-unul din 
colţurile camerei asortându-şi tuburile din lemn de mahon şi cupru lustruit cu 
zidurile din lemn de pin şi tavanul arcuit. Un şemineu imens, situat în cealaltă 
parte a camerei, mărturiseşte despre celelalte întrebuinţări ale încăperii ce se 
adaugă serviciilor religioase oficiale. 

Această capelă, aşezată pe un teren care numai cu puţin timp în urmă 
era doar o pajişte abruptă, plină de cioturi, bolovani, câţiva copaci şi stupi, a 
fost construită cu brocartul şi mătasea costumelor unei artiste de operă! Pentru 
cel puţin o parte din capelă aceste costume au fost „materialul original” oferit 
la schimb pentru lemn şi piatră. Existenţa sa, precum şi a camerei alăturate – 
plină cu 23 de birouri, fiecare având setul său de căşti şi magnetofoane – este 
un miracol.  

Alături de capelă se află câteva cabane care au o legătură specială cu 
aceasta. Cabana Les Mélèzes, care pare să forfotească de oaspeţi în timp ce 
acorduri de Beethoven se revarsă de la una din ferestre; vocile zumzăie în 
discuţii serioase pe măsură ce oamenii se adună în grupuri şi se aşează pe 
bănci sau pe mese lungi, cioplite manual din stejar, sau stau pe iarbă sub 
vreun măr ori în apropierea ferestrelor deschise ale camerei de zi. O voce se 
aude continuu trădând un alt grup care stă în jurul unui magnetofon în camera 
însorită a cabanei Beau Site, peste care dai imediat ce treci de grădină, în 
imediata apropiere a cabanei Les Mélèzes. 

De peste drum răzbat tonurile minunate ale vocii unei soprane 
extraordinare care exersează, iar dacă te apropii vei putea auzi ca 
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acompaniament, în fundal, tastele de la maşina de scris a unei jurnaliste. 
Aceasta este cabana Le Chesalet. 

În cealalată parte a cabanei Les Mélèzes grădina este plină de scaune pe 
rotile iar grupuri mici de pacienţi bolnavi de paralizie cerebrală se joacă cu 
mingia în timp ce alţii se dau în leagăne. Acoperişul lung al cabanei Bellevue, 
ce înclină până aproape de nivelul solului, adăposteşte un minunat centru de 
reabilitare pentru copiii ce suferă de paralizie cerebrală – se află acolo din 
cauza a ceea ce s-a întâmplat în cabana Les Mélèzes cu câţiva ani în urmă. 

La o mică depărtare, după ce cobori drumul noroios din spate, râsetele 
copilaşilor se ridică dinspre grădină iar pălăvrăgeala fetelor ce stau la soare 
curăţând cartofi se armonizează cu vocile copiilor. Aceasta este cabana Tzi No, 
care de asemenea are multe în comun cu restul cabanelor. 

Alături, în balconul mare al cabanei Argentine se alfă şevaletul unei 
artiste care lucrează şi masa pentru maşina de scris a unei persoane care se 
ocupă cu transcrierea minuţioasă a unui manuscris.  

Coborând un drum abrupt şi noroios, cotind brusc spre dreapta şi urcând 
un alt drum neasfaltat se ajunge la cabana Bethany, unde camerele sunt pline 
de paturi suprapuse. Şi ea este parte din acest întreg complex, ca şi cabana ce 
aparţine unui violonist, camerele închiriate din sat sau ocazional, alte cabane 
luate cu chirie; de asemenea o pajişte împrejmuită cu gard viu şi o cabană 
care se anunţă a fi de vânzare sunt sau vor fi implicate în acest complex. 

Există vreo denumire pentru acest loc constituit din atâtea proprietăţi 
diferite? Ei bine, L’Abri spune totul – adică totul cu excepţia a ceea ce trebuie 
să intre sub conducerea „comunităţii”: sanatoriul pentru bolnavii de paralizie 
cerebrală, violonistul, jurnalista şi alte câteva persoane care au închiriat 
cabane în vecinătate. L’Abri şi această comunitate sunt situate într-un sătuc 
alpin, situat de-a lungul unui drum ce duce către o bine-cunoscută staţiune de 
schi; este atât de ascuns de lumea contemporană încât a trăi acolo, pare, într-
un anume sens, a te îngropa cu bună ştiinţă. 

 
Ce înseamnă L’Abri? 
Cuvântul este pur şi simplu franţuzescul de la „adăpost”. L’Abri este un 

adăpost spiritual pentru oricine are nevoie de ajutor pentru sufletul său – mai 
ales pentru aceia care caută răspunsurile la problemele filozofice fundamentale 
cu care se confruntă fiecare om atunci când e interesat să descopere sensul 
sau scopul vieţii. 

 
Cine se află acolo? 
În L’Abri sunt studenţi de la tot felul de specializări: filozofie, ştiinţă, 

medicină, artă, arhitectură, teologie, muzică, inginerie, aeronautică, etc. Sunt 
studenţi, absolvenţi, masteranzi şi foşti profesori, doctori, avocaţi, preoţi, 
pastori, ingineri, dansatori, artişti de operă, scriitori, sculptori sau violonişti. Se 
aliniază după vârste începând de la tinerii adolescenţi până la cei de 60 de ani. 
Sunt indieni, olandezi, englezi, scoţieni, italieni, francezi, sud africani, 
rhodesieni, americani, elveţieni, nou-zeerlandezi, australieni, japonezi, coreeni, 
şi alţii. Oamenii nu formează doar o amestecătură internaţională, ci şi una la 
nivel de vârstă, medii de provenienţă şi interese. 
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De ce vin ei aici? 
Au un singur lucru important în comun... majoritatea dintre ei este 

preocupată să caute răspunsurile la întrebările fundamentale care se ridică în 
mintea oricărei persoane care gândeşte. Cu toate că vin din medii şi credinţe 
care pot fi diametral opuse, există căutarea, acea „preocupare” ce este 
prezentă în fiecare din noi într-o măsură mai mică sau mai mare. Diferenţele 
sunt atât de divergente pe cât ne putem imagina. Există atei, agnostici, 
existenţialişti, hinduşi (sau persoane care adoptă vreo formă de religie sau 
filozofie hindu), evrei cu multe variante de credinţă sau ateism, romano-
catolici, protestanţi liberali, budişti şi, de asemenea, produsul multor umbre de 
gândire a secolului XX, toate având la bază relativismul, care susţine că nu 
există absolutul şi nici o convingere care să spună că ceva asemănător cu 
adevărul măcar există. Dar în cea mai mare parte, cei care vin sunt 
nemulţumiţi şi vin cu întrebări, dorind să asculte răspunsurile! 

 
Cum au ajuns la noi? 
Au venit aproape pe tot atâtea căi câţi oameni sunt aici. În cazul celor 

mai mulţi vestea despre L’Abri a ajuns la ei prin metoda comunicării de la om 
la om. Un japonez a auzit despre L’Abri în Chicago şi s-a întors în Japonia 
trecând mai întâi prin acest sătuc alpin. Altul a dat în mod literal peste o fată, 
într-un taxi din Cairo... fata aceasta devenise creştină în L’Abri, iar tânărul, un 
avocat evreu ateu, a ajuns să fie student în Casa Farel (numele sectorului de 
studiu din L’Abri) pentru un timp de 6 luni. Oricum, un factor comun în toate 
cazurile pe care-l observăm noi, ca lucrători L’Abri, este acesta: credem că 
Dumnezeu aduce oamenii aici ca răspuns la rugăciune. La fel de clar pe cât ne 
este că trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă oamenii pe care El îi alege 
şi să ţină la distanţă pe ceilalţi, tot aşa considerăm că această rugăciune a fost 
şi este ascultată. 

 
Ce fac aceşti oameni aici? 
Dacă sunt oaspeţi, atunci fie ascultă individual sau în grupuri prelegeri 

ori discuţii de pe casete, fie discută personal cu unii din lucrătorii L’Abri, fie iau 
participă la sesiunile de întrebări ce se desfăşoară sâmbăta seara în jurul 
şemineului sau la fiecare din cele trei mese zilnice după cum stabileşte fiecare 
familie. Dacă au venit pentru a fi studenţi în Casa Farel atunci îşi urmăresc 
cursul (stabilit individual, pentru fiecare în parte, de către dr. F. Schaeffer) 
ascultând prelegeri, discuţii, predici şi studii biblice timp de patru ore în fiecare 
dimineaţă, fiecare persoană având propriile căşti şi propriul magnetofon. 
Programul lor include două prelegeri „în direct” în fiecare săptămână, precum 
şi perioade de seminar; de asemena cuprinde serviciile religioase de duminică, 
orele de ceai şi studiile biblice de duminica seară. Ocazional au loc evenimente 
muzicale cu recitaluri minunate susţinute de o lucrătoare L’Abri, fostă solistă de 
operă, şi de alţii care-şi aduc aportul prin talentele pe care le au – vioară, pian, 
orgă, violoncel şi altele. 

Lucrul fundamental pe care îl au cu adevărat în comun în ceea ce fac 
este faptul că fiecare din ei a venit cu o nevoie – una personală, sau o nevoie 
de a-i ajuta pe alţii în mijlocul haosului din climatul intelectual al secolului XX, 
astfel încât caută răspunsuri în L’Abri. Pe lângă timpul petrecut cu discuţii, 
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ascultarea casetelor sau a prelegerilor, jumătate din zi este ocupată în 
totalitate cu munca practică din cadrul fiecărei familii. 

 
Cum este susţinută financiar lucrarea? 
Răspunsul uman efectiv este că darurile sosesc din multe locaţii diferite 

şi sunt plasate într-un fond general din care se achită chiriile, ratele şi facturile 
electrice, iar cei care se ocupă cu întreţinerea caselor primesc de acolo banii 
pentru alimente. Oricum, nimeni nu cere bani pentru lucrare. Nu sunt făcute 
rugăminţi către oameni sau organizaţii şi nu sunt cerute angajamente. Oaspeţii 
şi ajutoarele din L’Abri nu plătesc nimic, ci toate cheltuielile pentru ei sunt 
acoperite din fondul general. Studenţii din Casa Farel plătesc 1,50$ (cam 13 
şilingi) pe zi pentru mâncare, şi 0,50$ (cu puţin peste 4 şilingi) pe zi pentru 
repararea magnetofoanelor, încălzire şi alte cheltuieli legate de Casa Farel. 
Lucrătorii nu primesc salariu, ci se dedică acestei slujbe fiindu-le asigurate 
nevoile de zi cu zi. Dacă avem suficienţi bani fiecare lucrător primeşte lunar un 
dar de aproximativ 30$ (cam 10£). Bugetul nostru este ca un „şiret” – acelaşi 
pentru toţi oamenii care vin sau pleacă, pentru cei care locuiesc în L’Abri, 
călătoresc pentru a ţine studii biblice şi aşa mai departe. Aceia dintre noi care 
suntem lucrători L’Abri credem că aceşti bani intră în cont ca răspuns la 
rugăciunea specifică pentru nevoile noastre. 

 
Care este scopul declarat al L’Abri? 
Am stabilit că scopul nostru va fi acesta:  
„Să demonstrăm prin exemplul din viaţa şi lucrarea nostră, existenţa lui 

Dumnezeu.”  
Cu alte cuvinte, ne-am hotărât să trăim bazându-ne pe rugăciune în 

câteva domenii, pentru ca astfel să demonstrăm oricui ar vrea să observe 
faptul că Dumnezeu există.  

Am stabilit să trăim prin rugăciune în următoarele patru domenii 
specifice: 

1. Aducem nevoile noastre financiare şi materiale numai la cunoştinţa lui 
Dumnezeu, prin rugăciune, în loc să ne trimitem cererile după bani. Credem că 
El poate aduce nevoile noastre la cunoştinţa acelora pe care El îi alege să 
contribuie cu ce este necesar lalucrare. 

2. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă la noi oamenii pe care El îi alege, şi 
să-i ţină pe ceilalţi la o parte. Nu există manifeste pentru a face reclamă, iar 
această carte este prima care s-a scris despre această lucrare. 

3. Ne rugăm ca Dumnezeu să planifice lucrarea şi să-Şi desfăşoare 
planul înaintea noastră (să ne ghideze, să ne călăuzească) zi de zi, în loc ca noi 
să planificăm viitorul într-o manieră înţeleaptă sau eficientă prin hotărâri luate 
în cadrul întâlnirilor de comitet. 

4. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne trimită lucrătorii pe care El îi doreşte în 
loc ca noi să cerem să vină lucrători pe căile deja cunoscute. 

 
În cei 11 ani de când a început L’Abri, lucrarea a crescut de la o familie 

micuţă ce locuia în cabana Les Mélèzes rugându-se şi primind persoane în 
vizită, la complexul de cabane şi capela descrise aici. De asemenea, există 
lucrarea L’Abri din Milan, Londra şi Amsterdam, precum şi reprezentanţi în 
America. Trebuie să accentuez faptul că după cum nu au existat cereri pentru 
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bani sau reclame, pentru a primi lucrători, oaspeţi sau studenţi, tot aşa nu a 
existat nici o intenţia de a face din L’Abri o mare organizaţie. Numărul celor 
implicaţi în mod efectiv în lucrare (membri şi lucrători, după cum îi numim) 
este de fapt foarte mic, şi doar acest grup se ocupă cu organizarea L’Abri. 

Fie că suntem ceva mic sau mare, cunoscut peste tot sau mai puţin luat 
în seamă, rugăciunea noastră a fost pur şi simplu de a împlini scopul lui 
Dumnezeu cu credincioşie. Într-adevăr, lucrarea şi învăţătura au devenit 
cunoscute peste tot astfel încât Dr. Francis Schaeffer şi alţii implicaţi în lucrare 
primesc mult mai multe cereri decât pot onora de la seminarii teologice, 
grupuri universitare, şcoli şi colegii, biserici şi grupuri necreştine din întreaga 
lume. Interesul şi zelul cu care oameni din cele mai diferite medii şi pături 
sociale fie vin în L’Abri, fie îi invită pe membrii familiei Schaeffer să le 
vorbeascp, este remarcabil. 

Povestea care urmează reprezintă o relatare în care autoarea a încercat 
să arate realitatea faptului că Dumnezeu există, şi că El este Acela care, etapă 
cu etapă, ne-a răspuns la rugăciuni în mijlocul circumstanţelor aproape 
imposibile pentru a înfăptui ceva minunat din nimic. 
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CAPITOLUL UNU 
 

„Nu se poate întâmpla în Elveţia!” 

 
 
 

 
ra ziua Sfâtului Valentin a anului 1955; Susan şi Debby decoraseră cu 
inimioare roşii şi panglici o cutie pe care o umpluseră cu felicitări scrise 
de mână ce conţineau versuri originale care aveau să fie citite cu voce 

tare la momentul potrivit. Multe erau chicotelile înăbuşite ce veneau din colţul 
camerei de zi în care se aflau ele în timp ce schimbau idei şi planuri pentru 
jocurile pe care le inventau. Dinspre bucătărie veneau diferite mirosuri care 
trădau pregătirea unui tort cu ciocolată; două blaturi în formă de inimă 
creşteau în cuptorul noii maşini de gătit pe care o adusesem din America şi pe 
care o instalasem de curând; tot acolo puneam laolaltă ingredientele pentru a 
face o glazură mentolată de culoare roz. Părea să fie un moment perfect 
pentru sărbătoare. 

Micuţul Franky cădea mai rar acum pentru că învăţase să se descurce 
cu piciorul său paralizat parţial (ajunsese aşa în urma atacului de poliomielită 
pe care-l avusese cu cinci luni în urmă, în timpul ultimei noapţi petrecută pe 
vaporul care ne readucea în Elveția din America)... iar Susan era din nou în 
picioare după prima ei criză febră reumatică.  

Casa însăși părea să aibă nevoie de o sărbătoare ca să dovedim că o  
apreciem cum se cuvine după ce tocmai spărsese coconul său cenușiu și 
devenise un „fluture de noapte” al frumuseţii... iar aceasta pentru că abia 
terminasem de zugrăvit bucătăria, de instalat aparatura electronică, de dat jos 
tencuiala veche dintr-un colț al camerei de zi astfel încât să ne putem bucura 
de piatra din spatele ei, şi de recondiţionat mobila deteriorată şi măcinată de 
vreme transformând-o într-una „aproape nouă” cu materialele alese anul 
precendet dintr-un magazin de decorațiuni interioare din State. Într-adevăr, 
cabana Bijou arăta în sfârşit aproape aşa cum ne imaginam de ani de zile că va 
arăta „odată ce o vom aranja.” Nu mai era mare lucru de făcut; mai trebuia 
doar să punem linoleum roșu-cireşiu pe podelele nerașchetate ale holului... 
insă şi acesta fusese deja măsurat şi comandat, aşa că urma să fie pus în 
oricare dintre următoarele zile. 

Un alt motiv pentru o sărbătoare fericită în familie era faptul că 
simțeam nevoia de puțină relaxare după încercările prin care trecusem recent. 
Cu doar câteva săptămâni înainte avuseseră loc avalanșe ce goniseră pe 
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această parte a muntelui ajungând până la cabana noastră şi ocolind-o la 
numai câțiva metri. 

Permiteți-mi să vă descriu avalanșele.  
Avusesem parte de zile cu „zăpadă bună” și de o vreme senină, 

minunată, caracteristică mijlocului iernilor alpine care face ca schiatul în Elveția 
să fie ceva foarte special. Fran1

După cum spuneam, am avut parte de acel tip de vreme pe care 
hotelierii speră să îl aibă în staţiunile lor de schi.  

, Priscilla și Debby au schiat ori de câte ori au 
găsit timp... printre lacrimi, mese și seri în care ne concentram cu toţii pe gătit, 
servit, a-l ține pe Franky liniștit undeva în spate, sau a vorbi cu oamenii. 
Pentru noi erau importante conversațiile, pentru că, de obicei oamenii veneau 
să ne viziteze având întrebări serioase de pus: oameni de la hoteluri care 
veniseră pentru schi, oameni care participaseră la serviciile noastre religioase 
de la capelă sau studenți care luaseră parte la serile din cabana Bijou atunci 
când fuseseră în Champery cu şcolile pe care le frecventau... persoane care 
acum reveneau pentru a-și petrece vacanțele cu prietenii. Era o perioadă în 
care telefonul suna mereu, ora ceaiului se prelungea până la masa de seară, 
iar aceasta devenea o noapte de discuţii în care serveam gustări. 

Caroline, o tânără din Anglia care venise să studieze Biblia cu noi 
pentru câteva săptămâni, avea de gând să plece într-o zi de miercuri; îmi 
amintesc că în prima zi a acelei săptămâni a rămas pe munte, la Planachaux, 
ca să schieze toată după-amiaza; s-a întors acasă la ora cinei cu nasul ars de 
soare, obrajii bronzaţi şi cu o poftă de mâncare incredibilă. Marți ne-am 
bucurat cu toţii pentru că mersese la schi luni, deoarece când ne-am trezit 
puteam auzi zgomotul ploii ce bătea în acoperiş. A fost o zi bună pentru a sta 
în casă  și a pune toate întrebările pe care spera să ni le poată adresa înainte 
de a pleca. Miercuri, când am descoperit că încă ploua am hotărât ca bagajele 
ei să fie duse la gară după-amiază, deoarece numai să mergi într-acolo, fără 
bagaje, era o „faptă vitejească” în sine. Fran şi cu mine am condus-o până la 
tren în acea noapte, alunecând şi strecurându-ne de-a lungul pajiştilor care 
erau acum lacuri ce pluteau deasupra gheţii. 

„N-o să pot niciodată să vă mulţumesc îndeajuns pentru tot ce au 
însemnat pentru mine săptămânile acestea. A fost cea mai importantă 
perioadă din viaţa mea,” ne-a spun Caroline într-o manieră oficială, printre 
gâfâituri, în timp ce se chinuia să urce un deal pe gheaţa alunecoasă şi udă. 
Ploaia deja ne udase pe toţi până la piele; totuşi, apa ce se scurgea din părul 
Carolinei pe obrajii ei, la care se adăugau oftările şi o respiraţie grea din cauză 
că ne chinuiam să ajungem în vârful dealului... toate acestea nu au ştirbit cu 
nimic solemnitatea momentului. Cu valiza şi rucsacul burduşit pe care l-a luat 
grabită în spate, cu schiurile atârnându-i pe umeri şi-a luat rămas-bun de la 
noi asigurându-ne că-şi va trimite prietenii la Bijou... prieteni care aveau 
nevoie să cunoască „adevărul”. Ne-am văzut de drum înapoi fiecare având în 
minte propriile gânduri cu privire la viitor, întrebându-ne cum va decurge 
lucrarea şi viaţa noastră. 

A doua zi, dimineaţa devreme, am fost treziţi de sunetul discuţiilor 
înfundate ce se auzeau de afară, de vocile emoţionate ce veneau din camera 
Priscillei, de vâjâitul neîntrerupt al torentului ce năvălea de-a lungul albiei de 
lângă cabana noastră  şi de zgomotul ploii pe acoperiş. Ce se întâmpla oare? 
                                                 
1 Francis Schaeffer – soţul meu 
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M-am dat jos repede din pat şi am mers în camera Priscillei unde am găsit-o pe 
ea şi pe Susan uitându-se cu mare atenţie pe ferestră... 

„Uite mami, râul s-a umflat din cauza ploilor şi a topirii zăpezii... mai 
mulţi buşteni au năvălit peste pod iar râul s-a revărsat. Uite-acolo, arată ca un 
lac... oamenii aceștia sunt aici de mult timp făcând șanțuri pentru a îndepărta 
apa de casă, dărâmând rămăşiţele podului şi pescuind pietrele și buștenii din 
apă. De ce nu se duce și tati afară să ajute?” 

 „Tati” nu știa ce se întâmplase din moment ce nimic nu ne trezise 
din somn în cealaltă parte a casei, însă curând și-a pus pe el niște haine vechi 
și a ieșit afară în ploaia abundentă cu o lopată și o găleată în mână. Susan 
arăta precum Eliza în timp ce traversa gheața și își croia drum prin apă în acea 
dimineaţă la anumite intervale de timp, ducând o tavă plină de cești cu cafea 
fierbinte; îi servea pe Rachel, Hermann și Robert (frații elvețieni, țăranii 
proprietari ai cabanei în care locuiam), pe tatăl ei şi pe un bărbat venit de 
peste pajişti în timp ce aceştia munceau încercând să direcționeze apa înapoi în 
albia ei normală. La prânz Fran a venit să mănânce şi să-și schimbe hainele 
ude, după care a plecat înapoi în sat... 

 „Au nevoie de ajutor în sat pentru că mai multe râuri sunt în pericol 
de a ieși din matcă... iar noi torenţi au început să apară în zone în care nu 
existau râuri.” 

 Toate podurile erau la pământ, şi doar câte o scândură era pusă în 
locurile unde trecerea de pe o parte pe alta era necesară. În fiecare loc în care 
torentul traversa o stradă din sat stăteau grupuri de oameni cu lopeți în mână, 
îndepărtând pietrele și noroiul pentru ca apa să poată să-şi continue curgerea. 
La cină, Fran a venit acasă pentru a se schimba și a mânca, apoi s-a dus iar în 
sat pentru „tura de noapte.” 

 În acea noapte avalanșele au început să-și croiască drum în josul 
muntelui cu accelerări înfricoșătoare. Le puteam auzi vuietul de la cabana 
noastră. Pe măsură ce noroiul, pietrele, crengile și copacii măturau totul în 
calea lor, dintr-o dată, stabilitatea caselor făcute de oameni – imaginea 
împământenită a vechiului sat – nu părea a fi ceva mai mult decât o casă din 
cuburi făcută de un copil. Distrugerea iminentă părea foarte posibilă având în 
vedere solul instabil şi imprevizibil... atunci am realizat într-un mod foarte real 
că doar un Dumnezeu atotputernic poate avea grijă de „toate nevoile noastre.”  

Următoarea zi era vineri iar ploaia nu încetase să cadă de luni încoace. 
În după-amiaza aceea am urcat până în sat împreuna cu Fran pentru vedea 
cum decurg lucrurile. Două cabane fuseseră lovite iar fundațiile rămăseseră 
ieșite în afară, deformate, de sub case. Un hambar se prăbușise cu totul, 
imediat după ce oile și caii fuseseră scoşi afară. Strada era plină de noroi și de 
pietre – iar adâncimea noroiului ajungea în anumite locuri până la 30 cm. 
Toate magazinele erau protejate în mod jalnic cu saci de nisip și scânduri 
așezate în dreptul ferestrelor, iar un mic buldozer îndepărta noroiul adânc din 
fața unui magazin. Am urcat până la casa familiei Marclay (primul nostru 
proprietar împreună cu soția sa, care ne erau încă prieteni buni) traversând 
două torente care nu fuseseră acolo mai înainte, și am analizat puţin avalanșa 
care trecuse exact pe lângă biserica noastră.  

În timp ce traversam pajiştile înapoi spre cabana Bijou, am zărit-o pe 
doamna Fleischmann în fața noastră... un sătean o ajuta să-şi care lucrurile. 
Domana Fleischmann este o doamnă încântătoare de origine germană care 
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trăia într-o cabană micuţă, cu numai două camere, cocoţată pe o pantă 
abruptă. Primise ordin să își părăsească locuința din cauza a două torente ce 
treceau periculos de aproape pe lângă căminul ei ce semăna mai mult cu o 
„casă de păpuşi”. Avea cu ea o pilotă, o valiză cu acte importante, o geantă cu 
valori și o sacoşă plină cu alimente ca să-și poată continua dieta sa specială. S-
a aşezat plină de recunoştinţă în camera în care a fost instalată, și a suspinat: 
„Nici o avalanșă nu ne-ar putea ajunge aici; pajiştea întinsă între noi și munți 
este atât de largă.”  

Am bătut-o uşor pe umăr și am coborât să pregătesc cina de vreme ce 
mesele trebuiau să continue, iar Franky trebuia să-şi urmeze tratamentul zilnic 
pentru poliomielită.  

După cină doamna Fleischmann s-a dus la culcare, acolo unde se 
simțea îndeajuns de în siguranță pentru a dormi, având în vedere că acum era 
„atât de departe de pericol”. Fran s-a întors în sat pentru a continua să sape 
iar Hellen și Priscilla au hotărât să ia lanternele și să traverseze pajiştile pentru 
a-și satisface curiozitatea cu privire la ce se întâmpla. Hellen era moaşa de 
origine elveţiană care mă ajutase la naşterea lui Franky iar acum se întorsese 
pentru a ne vizita. Nişte reflectoare imense fuseseră instalate pe terenurile de 
tenis din sat de către soldații trimiși de autorităţi ca să ajute, aşa că întreaga 
zonă era luminată în încercarea de a observa la timp începerea unei noi 
avalanşe pentru ca oamenii să poată evacua locul în timp util. Bărbaţii erau 
poziţionaţi în diferite locuri în susul muntelui şi în timp ce semnalizau cu 
lanternele, era dificil să nu stai lângă fereastră şi să nu priveşti toată drama 
care se desfăşura fiind fascinat în ciuda însuşirilor ei terifiante. Exact asta 
făceam şi noi – Susan, Debby şi cu mine – când am zărit semnalele circulare 
ale lanternelor ce anunţau că Helen şi Priscilla traversau pajiştile pentru a 
ajunge acasă.  

Dintr-o dată, pe când fetele se apropiau de cabană, un răcnet puternic 
şi îngrozitor a izbucnit din întunecimea pajiştilor şi a drumului aflat deasupra 
luminilor de la micile lor lanterne:  

„ATENTION... ATENTION... C’EST ICI... C’EST ICI!” 
Fetele au încremenit acolo unde erau, s-au întors să vadă ce ar putea fi 

– după care au început să alerge sălbatic înspre cabană, urlând cât le ţinea 
gura:  

„C’est ici! Vine încoace! Se îndreaptă înspre noi!!!” 
Câteva becuri fuseseră trase de la cabana noastră până la un copac de 

lângă râul care se umflase pentru a uşura munca oamenilor în cazul în care 
râul s-ar fi revărsat din nou, iar la lumina lor puteam vedea acum o masă de 
nămol curgătoare, ce făcea valuri în timp ce se rostogolea către noi, la fel de 
mare cât întreaga pajişte; în cadrul masei de nămol păreau să fie o grămadă 
de torenţi mai mici. În timpul în care coborâsem scările în fugă şi ieşisem 
afară, Robert sosise la cabană arătând ca un sălbatic. De frică parcă-şi 
înghiţise limba aşa că nu făcea decât să îngâne câte ceva când îi vrbeam. 
Singurul lucru care mi-a trecut prin cap a fost să trag scânduri din vechiul pod 
şi să încerc să protejez temelia cabanei cu ele. Nu aveam saci cu nisip. 

Priscilla târa şi ea nişte scânduri; am încercat să facem o baricadă care 
să schimbe direcţia de curgere a torentului. Oricum, multe din pancartele 
noastre au fost luate la vale plutind precum frunzele aruncate într-un râu. 
Rachel şi Hermann şi-au făcut apariţia cu lopeţi şi mai multe pancarte, iar Fran 
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a apărut dintr-o dată după ce sărise într-un torent şi-l traversase cu greu în 
ciuda protestelor oamenilor care-l văzuseră; îşi pusese viaţa în pericol... pentru 
că aceea era o avalanşă adevărată iar pietroaie de mărimi impresionante (cât o 
masă de sufragerie) veneau la vale exact prin locul în care traversase el. 

Helen telefona în sat pentru a cere mai mult ajutor... apoi a sunat la 
Școala Biblică din Geneva ca să le ceară să se roage în mod special pentru noi. 
Susan si Debby primiseră indicații să mute unele lucrurile de la primul etaj 
(dosare, cărți, etc.) mai sus, iar când am intrat în casă am găsit-o pe Susan 
urcând scările năvalnic cu cel mai bun serviciu de ceai pe care-l aveam, 
luându-l dintr-un raft de sus pentru a-l „salva”. Multe lucruri stranii erau tărâte 
pe scări, în sus, de această armată de două persoane.  

Deja unele din pancarte cedaseră, așa că unii au urcat în pod și au 
început să dea jos de acolo, trecându-le de la unul la altul, cuferele noastre din 
lemn – iar sărmana doamnă Fleischmann era din nou în picioare ca verigă a 
lanțului care transporta lemnul jos.  

Ce noapte a fost aceea! S-au creat baricade astfel încât nu a intrat nici 
un pic de apă în casă chiar dacă ghetele pline de nămol au adus destul noroi 
înăuntru încât să acopere toate podelele. Mai târziu am descoperit că avalanșa 
începuse să alunece de-a lungul albiei, însă după aceea părăsise cursul şi se 
împrăștiase pe pajişti venind spre cabana noastră. Totuși, cu câteva sute de 
metri deasupra noastră forţa principală a avalanşei, dată de apă şi bucăţile 
enorme de stânci şi pietre, a ajuns în partea opusă a torentului şi a coborât 
exact pe traseul cărării de pe celaltă parte a podului nostru. Pajiştea de 
deasupra era plină de pietre imense iar apa tăiase un şant adânc acolo unde 
fusese cărarea – însă cabana noastră fusese cruţată. În jurul nostru era un 
strat adânc de noroi şi pietre de dimensiuni mai mici, însă nu fusese nimic 
suficient de mare ca să afecteze temelia. Încercările noastre febrile de a 
„proteja” locul acela aveau cam la fel de mult sens ca și încercarea, lipsită de 
efect a Susanei şi Debby de a „salva” bunurile familiei. 

Zilele care au urmat au fost un amestec de podele înnoroiate, haine 
ude şi mese servite între momentele în care cafeaua era oferită muncitorilor de 
afară; întunericul se instala prea devreme în fiecare zi transformând într-un 
coșmar toate pericolele mereu prezente. Reflectoarele ce examinau muntele 
toată noaptea, bărbații care transmiteau semnale luminoase (pe care Susan le 
interpreta întotdeauna ca fiind un semn că noi avalanşe vor urma) în timp ce 
patrulau înălţimile din apropiere, zgomotul produs de torenţii vijelioşi, ploaia și 
vânturile care nu se mai conteneau, nevoia de a menţine râul de lângă noi 
curat de pietre şi ramuri de copaci pentru a nu se bloca şi a nu porduce o altă 
revărsare, și ciulirea urechilor pentru a distinge clopotul bisericii din sat (care 
anunța noi dezastre) – toate acestea făceau imposibil să reuşim să dormim mai 
multe ore la rând. Rămâneam îmbrăcați pentru că aşa era prudent în cazul în 
care trebuia să ne părăsim urgent casele. Fran și Priscilla au petrecut o zi 
întreagă curăţând râul și formând o nouă baricadă – iar Fran a făcut același 
lucru și pe o stradă din sat. Pricolul a durat mai mult de o săptămână.  

Imediat după acea perioadă, zilele noastre au fost umplute din nou cu 
graba obişnuită de a scrie, de a ne îngriji de cei care veneau să caute ajutor şi 
a ne ocupa de nevoile zilnice ale celor aflaţi în convalescenţă.  

Acum era ziua Sfântului Valentin – timp numai bun pentru o seară în 
familie care să marcheze sfârșitul unei perioade distrugătoare şi începutul 
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uneia ceva mai normale pe care cu toţii abia o aşteptam cu un suspin de 
uşurare. 

 Dintr-o dată sună telefonul. 
„Jandarmul satului îl roagă pe tata să urce imediat până în sat. Are să-i 

comunice un lucru care-l va interesa în legătură cu permisul nostru de ședere.” 
„Vino cu mine, Priscilla; s-ar putea să am nevoie de tine pentru 

traducere.” 
Astfel, Fran și Priscilla au plecat în timp ce noi ceilalţi am continuat cu 

ceea ce făceam – adică, mai mult sau mai puțin, deoarece exista un sentiment 
de neliniște pentru că ne întorsesem din America în prima săptămână din 
septembrie, iar permisele ar fi trebuit să ne fie înmânate deja de ceva timp. 

I-am văzut întorcându-se peste pajişti. Zăpada proaspătă transformase 
câmpurile sfâşiate într-o zonă plină de cocoloaşe cu pietre care incă mai 
puteau fi zărite ici-colo, cu crengi şi copaci trântâţi la pământ împrăştiaţi peste 
tot ca nişte beţe de chibrit, ceea ce strica perfecţiunea obişnuită a priveliştii. 
Părerea de rău după acel peisaj perfect avea să devină în curând un gând de 
mică importanţă alungat din minţile noastre. O rafală de vânt rece a pătruns 
înăuntru atunci când au deshis uşa de la bucătărie şi-au pus piciorul pe 
cimentul podelei. 

„Mamă, mamă, nu-ti poți imagina ce s-a întâmplat.” 
„Uite Edith, citește hârtiile astea...” 
Am luat cele două hârtii oficiale, pline de puncte ale maşinii de scris, şi 

am citit-o mai întâi pe cea portocalie, care purta marca „Sion”. 
„Domnul și doamna Schaeffer, Priscilla, Susan și Deborah trebuie să 

părăsească Champéry, și cantonul Valais înainte de miezul nopții de 31 
martie...” 

„Vai, dar asta înseamnă șase săptămâni de acum înainte? Șase 
săptămâni? Trebuie să plecăm!” 

Am continuat să citesc, și am găsit că motivul pentru această decizie 
era acesta: 

„Pentru că aveţi influenţă religioasă în satul Champéry.” 
Copiii strigau acum cu voci pline de revoltă. 
„Shhh... lăsați-mă să o citesc și pe cealaltă” (cea albă). 
„Domnul și doamna Schaeffer, Priscilla, Susan și Deborah trebuie să 

părăsească Elveția până la miezul nopții de 31 martie, și să nu se întoarcă timp 
de doi ani.” 

Același motiv era trecut şi pe această hârtie care venea de la Berna:  
„Pentru că aveţi influenţă religioasă în satul Champéry.” 
„Dar aşa ceva nu este posibil,” am exclamat cu toţii îngroziţi! 
„Aşa ceva nu se poate întâmpla în Elveţia!” 
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CAPITOLUL DOI 
 

Un nou început 

 
 
 

 
ra septembrie 1948 când am ajuns pentru prima dată în Elveţia ca 
familie. Îmi amintesc simţământul pe care l-am avut când am coborât 
din taxi în La Rosiaz şi ne-am aliniat pe trotuar – trei fetiţe îmbrăcate 

asemănător în rochiţe de stofă cadrilată şi paltoane bluemarin, Fran şi cu mine, 
aşteptând ca bagajele să fie descărcate. 

„Oh, aerul,” m-am gândit, „aerul curat, curat... este ca şi cum ferestrele 
ar fi fost dintr-o dată spălate şi ai uita cât de murdare au fost. Nu mi-am dat 
seama că poate fi aşa mare diferenţă în aer.” 

Era extraordinar să respiri, simţeai soarele altfel prin acest aer... şi ce 
claritate dădea priveliştii! 

„Bonjour Madame; bonjour Monsieur; bonjour mes enfants, bonjour, 
bonjour.” 

 Doamna Turrian, care conducea Pensiunea Riant Mont, şi cele două 
ajutoare ale ei, elveţience de origine germană, au luat o parte din bagaj şi ne-
au condus pe scările ce ne-au purtat printr-o arcadă taiată în zidul de 
rezistenţă (ce părea destinat să prevină grădina din a cădea în stradă) la 
primul etaj al casei, şi apoi, în continuare pe scara în spirală din piatră până la 
al treilea etaj. 

„Voilà.” 
Şi iată-ne ajunşi. Noua noastră casă! Două dormitoare mici, fiecare cu un 

balcon micuţ cu grilaj de fier; unul avea doua paturi identice, un „armoire” 
(dulap mobil din lemn în care se atârnă hainele), un dulap cu patru rafturi, o 
masă şi un scaun, două noptiere, fiecare cu câte un sertar şi un spaţiu pătrat 
dedesubt, şi o chiuvetă cu o oglindă deasupra. Nu existau scrinuri, toalete, nici 
măcar spaţiu să te plimbi prin cameră, cu atât mai puţin spaţiu pentru a mai 
adăuga ceva mobilă. Al doilea avea un pat de o persoană, o canapea şi un 
pătuţ din lemn... toate cu saltele imense pe ele. Restul camerei era la fel ca şi 
prima. 

Ne-am uitat unul la altul cu groază. Unde se va potrivi conţinutul valizelor 
noastre? Unde ar putea fi puse jucăriile? Dar proiectorul, ecranul şi o valiză 
plină de diapozitive? Unde vom pune maşinile de scris şi dosarele, hârtia, 
indigoul şi tot echipamentul de birou? Unde vor merge manualele şcolare, 
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materialele pentru Şcoala Duminicală şi uneltele pentru desen? Unde vor putea 
copiii să înveţe şi să se joace? 

Nu venisem ca turişti. Aceasta nu era o vacanţă, nici un an de studiu in 
străinătate... ci Fran şi cu mine, Priscilla de unsprezece ani, Susan de şapte ani 
şi Debby de trei ani, ne părăsisem casa cu treisprezece camere din St. Louis 
(care era reşedinţa pastorală a Bisericii Evanghelice Presbiteriene unde soţul 
meu fusese pastor) şi venisem în Europa pentru că simţisem că Dumnezeu ne 
îndeamnă să facem aşa. Fran fusese pastor timp de 10 ani, iar în vara 
precedentă i se ceruse să facă o călătorie de cercetare pentru a examina 
starea creştinismului protestant din Europa. Vizitase treisprezece ţări în 
treisprezece săptămâni şi vorbise cu liderii creştinismului evanghelic din fiecare 
din acele ţări. Printre alte rezultate ale acelei călătorii a fost trecerea noastră 
prin lupta de a fi „traşi în două direcţii”, căutând  călăuzirea lui Dumnezeu şi 
ajungâng în cele din urmă la concuzia că eram conduşi să părăsim viaţa 
noastră „sigură” – împreună cu casa şi posesiunile – pentru a merge în Europa. 

Era chiar după război, iar Europa încă îşi purta cicatricile – clădiri 
deteriorate de război şi oameni care trăiau în condiţii presante în privinţa 
locuinţei şi alimentaţiei. Dar ceea ce ajunsese să fie o preocupare adâncă 
pentru noi nu era rezultatul bombelor fizice care se iviseră şi transformaseră 
chestiunile ordonate în nişte dărâmături, ci „bombele” filozofice şi teologice 
care se iviseră şi năruiseră credinţa şi gândirea ordonată. Problema nu era 
doar că teologia şi filozofia negau existenţa unui Dumnezeu personal despre 
care Biblia lămureşte că este cu adevărat acolo – acest lucru era deja puternic 
afirmat de mai mulţi ani – ci lucrul alarmant era generaţia ce creştea fiind 
învăţată că poţi foarte bine să nici nu-ţi baţi capul argumentând cu privire la ce 
este adevărul, deoarece „adevărul absolut” nu există... toate lucrurile sunt 
„relative.” 

Libertatea religioasă este importantă, dar cuvântul „creştinism” este 
adesea o mască ingenioasă folosită pentru a ascunde ridurile străvechi ale 
agnosticismului. După cum comunismul foloseşte liber cuvântul „democratic” 
ca pe un adjectiv aplicat celor mai nedemocratice învăţături ale sale, tot aşa 
terminologia din domeniile teologice are nevoie de definire în aceste zile. 

Acesta este numai germenele a ceea ce ne-a deranjat şi a aprins un „foc” 
în noi ca să facem ceva pentru a ajutal adulţii care pot fi confuzi în mijlocul 
vacarmului din zilele noastre, şi pentru copiii care cresc fără libertatea de a 
alege... deoarece nu sunt conştienţi că orice persoană educată poate crede că 
Biblia este autentică, şi nu au auzit niciodată mesajul Bibliei din punctul de 
vedere al unuia care crede. 

Cel mai preţios lucru pe care o fiinţă umană îl are de oferit este timpul. 
Până la urmă, avem aşa de puţin într-o viaţă. Minute într-o oră, ore într-o zi, 
zile într-o săptămână, săptămâni într-un an, ani într-o viaţă. Totul trece atât 
de iute. Şi ce s-a făcut cu el? Un zel arzător de a face ceva în domeniul artei, 
muzicii, sau în alte domenii creatoare, în ştiinţă, medicină, explorare, în simpla 
existenţă – şi totuşi, cât timp există pentru dezvoltarea domeniului ales de 
cineva şi pentru a realiza acel lucru care să producă măcar o urmă de 
diferenţă? Când cineva simte că a descoperit ceva cu mult mai important decât 
a trăi cu scop o viaţă întreagă, când cineva simte că a găsit  o uşă deschisă 
spre eternitate, cu timp nemărginit de petrecut şi un scop fără sfârşit cu care 
să-l petreacă, când cineva e sigur că poate comunica cu Persoana care face 
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toate acestea posibile, atunci focul încă nu s-a stins... însă devine o dorinţă de 
a „împărtăşi” această siguranţă. 

„Călăuzirea lui Dumnezeu...” 
„Dumnezeu ne-a condus...” 
Ce fraze fără sens trebuie să fie acestea pentru oricine crede că nu există 

Dumnezeu, sau că dacă există, nu este personal, şi deci nu poate fi contactat 
prin nici un tip de comunicare reală; iar dacă totuşi s-ar putea, cu siguranţă Lui 
nu I-ar păsa de un atât de nesemnificativ fir de praf din univers precum o fiinţă 
umană, şi de modul în care acea fiinţă umană îşi foloseşte orele, zilele şi viaţa; 
iar dacă ar vorbi, omul oricum nu L-ar putea înţelege, odată ce El este diferit în 
mod absolut. 

Ne-am folosit ingeniozitatea pusă la încercare ca să potrivim lucrurile în 
două camere, cam aşa cum potriveşti piesele într-un mozaic. 

Cutiile de sub paturi erau locuri minunate de depozitare pentru orice 
trebuia ascuns, în funcţie de timpul de peste zi. Când era timpul pentru orele 
de birou scoteam la iveală maşina de scris pentru a fi instalată pe noptieră şi 
taburetul acoperit cu piele prisă în ţinte, (care străbătuse oceanul împachetat 
bine în diferite lucruri). De sub chiuvetă scoteam cutii cu hârtie, indigou, plicuri 
şi scrisori la care trebuia să răspundem. Mai târziu, toate acestea dispăreau, 
iar camera devenea un salonaş de familie unde se citeau cărţi cu glas tare. 
Într-adevăr, exista un singur loc în care se putea sta comfortabil, şi noi toţi cei 
cinci ne cocoţam în diferite locuri pe pat, însă era cu siguranţă „acasă” şi nu 
biroul de mai înainte. Cam acelaşi lucru se petrecea în camera copiilor cu o 
cutie de lemn de sub chiuvetă ce dubla un loc pe care micuţa Debby să poată 
sta să se spele pe dinţi, şi cu o cutie de jucării – precum şi cu multe alte lucruri 
ce se găseau sub paturi în cutii etichetate. 

Ceea ce lipsea camerelor înăuntru era compensat de priveliştea de la 
balcon. În fiecare zi cineva exclama: 

„Oh, uitaţi – uitaţi – UITAŢI-VĂ până nu e prea târziu, soarele este 
perfect acum.” 

Uneori era un apus care transformase norii şi lacul în aur limpede; 
alteori, un soare roşu închis pe un cer cenuşiu lăsa o urmă roşiatică pe undele 
lacului. Odată, o umbrelă de nori cenuşii a acoperit întregul lac şi Alpii Francezi 
de pe partea cealaltă... dar a permis soarelui să se reflecte misterios în lacul 
alăturat printr-o ramă de culoarea caisei ce încadra „umbrela.” 

Erau apusuri fabuloase, ca şi un cer fabulos în timpul nopţii, plin de stele 
şi încadrat de piscuri montane  acoperite de o zăpadă alb-albastră. Un singur 
pas afară pe balcon te purta la kilometri depărtare! Şi mai erau pe partea 
cealaltă a lacului luminile strălucitoate de la Evian, care începeau să sclipească 
prietenos în amurg.  

Aceste privelişti erau precum nişte „pansamente calde” aplicate peste 
durerea chinuitoare a dorului de casă... dor de casă nu doar după un loc, ci 
după tot ce acel „acasă” însemnase ca mod de viaţă. 

Limba a fost desigur o dificultate evidentă. Nici unul dintre noi nu vorbea 
franceza. Copiii au fost înscrişi la o mică şcoală elveţiană spre care se târau în 
fiecare zi cu manualele de franceză în ghiozdane.  

Priscilla s-a împotmolit curând în franceză... verbe franţuzeşti... exerciţii 
gramaticale... vocabularul, pe care trebuia să îl stăpânească înainte de a putea 
intra în alte materii – istorie, literatură şi altele – alături de copiii de vârsta ei.  
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Susan, la şapte ani, abia terminase prima clasă în America, iar acum 
începea prima clasă în Elveţia, de data aceasta în franceză; acolo a învăţat să 
citească (iniţial era vorba doar de pronunţie). 

„Oh, mami... nu pot să înţeleg copiii, şi nu pot să înţeleg profesorul, iar 
acum nu mă mai înţeleg nici măcar pe mine!” 

Pentru Debby problema era mai puţin acută pentru că ea trebuia să 
înveţe la gradiniţă doar numa de culori, forme şi altele asemenea. 

Mesele noastre erau de asemenea o problemă. Susanei nu-i plăceau 
deloc supele făcute cu ovăz, cu tapioca, sau grâu... şi adesea stătea 
încăpăţânată în faţa unui castron cu supă neatins, pe care era pusă să-l 
mănânce, şi pe care îl mănânca mai târziu rece! Erau şi alte gusturi 
nefamiliare... şi din cauză că noi abia aveam suficienţi bani ca să plătim 
pensiunea, fără să ne mai rămână ceva în plus, nu puteam să cumpărăm 
fructe şi altele lucruri pe care să le mâncăm între mese; aşa că dacă ceva nu 
se găsea în cele trei mese dintr-o zi, trebuia să ne mulţumim fără. Fiecare copil 
primea 20 de centime  pe săptămână ca alocaţie (cam cinci cenţi americani); 
toate trei obişnuiau să-şi turtească nasurile de vitrinele magazinelor din sat de-
a lungul săptămânii, alegând ceea ce li se părea lor că ar fi cel mai bun lucru 
de cumpărat – întotdeauna mâncare. 

Apoi era restricţia constantă faţă de un comportament vioi! Ceilalţi 
locatari ai pensiunii erau persoane de optzeci sau nouăzeci de ani, iar copiii 
care săreau, râdeau sau se certau nu erau toleraţi prea multă vreme. Când se 
făcea ceva zgomot, uşile se deschideau şi un lung sâsâit „shhhh” răsuna pe 
holuri. Debby, care avea doar trei ani, cu capul plin de cârlionţi, instincte 
casnice şi plăcerea de a lua parte la ce se întâmpla s-a potrivit frumos între 
tovarăşele ei de joacă – bătrânele doamne – deoarece îi dădeau bucăţele de 
lână să tricoteze şi o lăsau să stea în cercul lor. De asemenea, se ţinea după 
mama Turrian prin bucătărie învăţând să gătească, şi, întâmplător, învăţând 
franceza. 

Susan şi-a găsit singură o metodă originală de a face ceva zgomot pentru 
a-şi satisface firea băieţoasă. Am descoperit după vreo două săptămâni în care 
înfăţişarea ei exprima cea mai mare mulţumire, că patofii ei rămâneau în 
fiecare dimineaţă lângă uşa de la intrare; în schimb, găsise o pereche de saboţi 
olandezi (cumpăraţi ca suvenir din Olanda), şi pleca cu ei tropăind spre şcoală. 

„Pot sări în ei, îmi pot lovi călcâiele, şi pot face tot felul de zgomote cu 
ei,” a spus ea cu veselie când am luat-o la întrebări. 

„Şi ce părere au ceilalţi copii?” 
„Oh, nu ştiu, şi nici nu-mi pasă... doar se ţin după mine şi ţipă chestii în 

franceză.” 
Când sfârşitul lui octombrie a sosit, Susan, tristă că nu vom avea 

Halloween, s-a închis foarte misterioasă în cameră pentru câteva ore. Când ne-
am întors de la cină în acea seară (copii plecaseră mai devreme de la masă cu 
permisiunea noastră!) le-am găsit pe toate trei purtând măşti din creaţia 
Susanei, Debby stând in pătuţul ei pentru că avea bronşită. Camera noastră 
era decorată iar câteva jocuri au fost pregătite pe căi „necinstite” folosind 
dosul vechilor scrisori oficiale şi creioane pentru a juca „prinde nasul pe 
dovleac”. Chiar se dusese într-o livadă din apropiere şi culesese cateva mere 
mici, tari şi verzi care pluteau acum în chiuvetă pentru a un alt joc ce 
presupunea să le culegem de acolo cu gura! 
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Am încercat să ne revanşăm faţă de copii pentru viaţa de biserică ce le 
lipsea ţinând „servicii religioase” absolut regulate. În dimineţile de duminică 
împingeam cele două paturi ale noastre câţiva metri spre uşile franţuzeşti 
dinspre balcon, potriveam trei scaune cu spătar şi taburetul între paturi şi 
chiuvetă, aşa încât să putem sta jos cu genunchii înspre paturi... şi puneam o 
carte de cântări pe fiecare scaun. Fran stătea pe treapta care ducea în balcon, 
iar noi patru stăteam pe rândul de scaune, cu Bibliile şi cărţile de cântări; aşa 
avea loc un serviciu întreg, completat cu cântări, citirea Scripturii şi predică. În 
serile de duminică aveam un serviciu al „tinerilor” pe care copiii îl conduceau 
pe rând. Eu le predam o lecţie de Şcoală Duminicală, cu ilustraţii făcute la fel 
de atent ca şi pentru o clasă de treizeci de copii. În după-amiezile de sâmbătă 
ne plimbam cu bicicletele timp de aproape două ore şi numeam aceasta 
întâlnirea „Ziditorilor Imperiului”, similar cu Cercetaşele! 

În acea primă iarnă o doamnă divorţată din America împreună cu cei doi 
copii ai ei au venit la serviciile noastre; mai târziu o femeie irlandeză din grupul 
celor de nouăzeci de ani se prezenta în fiecare duminică, iar o menajeră din 
Anglia, care lucra pentru o familie din Lausanne a apărut de nicăieri. 

În ciuda acestui efort de a face lucrurile mai normale, propriile noastre 
gânduri sâcâietoare de descurajare au fost exprimate într-o zi de Priscilla în 
timp ce se văicărea: 

„Ce căutaţi voi aici... pentru ce aţi venit?  
Acasă, tati predica într-o biserică plină de oameni, iar tu mami, îngrijeai 

de o întreagă casă uriasă; predai lecţii şi făceai tot felul de ilustraţii pentru 
lecţiile biblice ale copiilor... şi... şi... aici doar baţi scrisori la maşină... Tati avea 
acasă o secretară care bătea la maşină pentru el...  

Ce căutăm noi aici?” 
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CAPITOLUL TREI 
 

Champéry 

 
 
 

 
e făceam? Acea iarnă în Lausanne o petrecusem făcându-ne legături 
prin corespondenţă, începând uşor un studiu al limbii franceze, 
vorbind cu câteva persoane şi câteva grupuri din Elveţia şi ţinând 

două conferinţe în Olanda. 
Cu doar puţin timp înainte începusem un curs prin corespondenţă pentru 

stenografie şi dactilografie, aşa că primele mele săptămâni ca secretară au 
însemnat o muncă foarte înceată şi migăloasă; treptat, însă, am prins viteză, 
astfel încât am putut realiza mai multe într-un timp mai scurt. 

Ne-am întocmit în acel an un tipar pentru călătorii, pe care l-am menţinut 
şi în următorii cinci ani. De obicei stăteam două nopţi într-un oraş, vorbind în 
aceeaşi biserică două seri la rând. 

Fran vorbea despre „Istoria Bisericii” pornind de la Biserica Primară din 
cartea Faptele Apostolilor din Biblie şi ajungând până la Biserica din zilele 
noastre, totul fiind prezentat, desigur, într-o formă schiţată. El arăta cât de 
simplă era închinarea Bisericii Primare şi cum Romano-Catolicismul a apărut în 
timpul lui Constantin, după care prezenta pe scurt Reforma şi revenirea 
acesteia la cei doi stâlpi: (1) o autoritate neumanistă pe care o dă Biblia – în 
afara gândirii relativiste a omului, şi (2) o abordare neumanistă a unui 
Dumnezeu absolut sfânt, bazată pe lucrarea finalizată şi absolută în timp, 
spaţiu şi istorie, pe care a făcut-o Hristos la cruce. Apoi, Fran arăta cum a 
pătruns Înalta Critică Germană în Biserica Protestantă în urmă cu aproximativ 
două sute de ani, şi explica modul în care ea a distrus credinţa în infailibilitatea 
Bibliei a multor lideri teologi şi pastori, proclamând totodată, învăţătura 
comform căreia Isus nu s-a născut din fecioară, şi nu este decât un exemplu 
minunat. 

Apoi continua arătând cum a apărut bartinianismul – o deviaţie de la 
Biblie, mai modernă şi mai subtilă. Fran explica o parte din doctrina de bază a 
acestei învăţături – divizarea adevărului – care susţine că, în acelaşi timp, un 
lucru poate fi adevărat din punct de vedere spiritual şi fals din punct de vedere 
istoric.  

Această prelegere despre „Istoria Bisericii” îi oferea un fundament pe 
baza căruia putea vorbi despre confuzia care există în prezent şi despre nevoia 
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unei înţelegeri şi predicări clare din partea acelora care chiar cred că există un 
adevăr absolut care trebuie predicat şi o încredinţare de împărtăşit cu privire la 
dezvăluirea Bibliei ca fiind Cuvântul Dumnezeului cel viu. 

Cea de-a doua seară era petrecută mai întâi ascultându-l pe Fran vorbind 
despre copiii care nu au de fapt ocazia să decidă pentru ei înşişi ce este 
adevărul, deoarece mulţi dintre ei nu citesc Biblia, nu sunt învăţaţi despre ea 
deloc şi cu siguranţă nu le este prezentată de cineva care crede că este 
adevărată. 

Până la urmă învăţătura că Biblia este un mit este dogmatică în aceeaşi 
măsură ca şi predarea ei dogmatic pe post de istorie. Iar dogmatismul la care 
cei mai mulţi copii sunt expuşi este unul negativ. 

Noi sugeram apoi ca fiecare femeie care lua în serios aceste lucruri să 
înceapă să-i înveţe pe copiii din vecinătatea în care locuia. Apoi, eu ofeream un 
exemplu de lecţie pentru copii: cântam cântece ilustrate, spuneam o istorisire 
biblică folosind flanelograful şi ofeream un exemplu concret pentru a prezenta 
adevărurile centrale. 

Pe măsură ce lunile treceau, Fran şi cu mine am început să scriem lecţii 
pentru orele care urmau să fie ţinute; ulterior, acestea au fost traduse de 
grupuri sau persoane individuale din diferite state şi folosite în treisprezece 
ţări. 

Aceasta era o parte din munca noastră care a început în timpul anului 
petrecut în Lausanne – deşi uneori simteam noi înşine descurajările pe care 
Priscilla le exprimase în cuvinte. 

Pe măsură ce vara se apropia profesoara noastră de franceză ne-a 
îndemnat să mergem în munţi:  

„Toţi elveţienii fac aşa. Este important pentru sănătatea copiilor să 
beneficieze de o schimbare de altitudine,” ne-a spus ea. 

Am făcut o excursie în satul pe care ni l-a sugerat – Champéry – şi am 
vizitat una sau două cabane de închiriat, alegând una foarte draguţă, cu multe 
balcoane şi jardiniere cu muşcate, care era situată chiar lângă familia Marclays, 
proprietarii. Cabanele erau cocoţate una lângă alta pe o pantă abruptă, 
arătând de parcă nişte stâlpi uriaşi le susţineau, împiedicându-le să se ducă la 
vale! 

O cărăruie trecea pe lângă uşa noastră şi o tăia în susul muntelui din 
spatele cabanei.  

Chiria, plus costul alimentelor ar fi valorat aproape aceeaşi sumă pe care 
o plăteam la pensiune, aşa că am semnat contractul. 

Vă puteţi imagina încântarea copiilor când au văzut că au la dispoziţie 
toată casa, cu „mami în bucătărie,” după cum strigase Susan în aşteptarea 
momentului când avea să guste din nou mâncarea ei preferată. 

Acum aveam o privelişte destul de diferită, pentru că Champéry se află 
într-o scobitură aflată la cca. 1000 de metri înălţime dar înconjurată cu munţi 
de 1800 până la 3200 metri dominând trei dintre laturi, şi o pantă abruptă 
către un râu ce goneşte peste stânci urmărind direcţia văii pe latura deschisă. 
Ne uitam acum pe fereastră şi vedeam munţii chiar peste drum de noi, 
admirând mai degrabă cascadele şi stâncile decât piscurile sau cerul. Ca să 
vezi cerul trebuia sa ieşi în balcon; arăta mai mult ca un plafon întins deasupra 
de la un pisc şi altul, şi nu ca cerul larg, familiar, din alte împrejurimi.  
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Acum, gătitul, menajul şi cumpărăturile se adăugau muncii mele de 
secretariat şi îngrijirii copiilor. 

Aproape imediat au început să sosească musafiri pentru conversaţii la 
ceaiul de după-amiază. Primele au fost nişte eleve englezoaice pe care Priscilla 
le cunoscuse la piscină şi pe care le invitase pentru după-amiază. Împreună cu 
ele a venit şi un profesor. Am folosit prilejul pentru a le arăta „materialele 
noastre pentru copii” – nu că mă aşteptam să le folosească, ci pentru că 
vroiam să le spun câte ceva fără să le predic. Au fost extraordinar de interesaţi 
şi au revenit ulterior, aducând mai multe fete. Genul acesta de întâlniri a 
continuat toată vara. 

Fran a făcut un drum în Olanda singur. Eu am petrecut o zi întreagă la 
telefon pentru a vorbi unei tabere pline de tineri dintr-o altă zonă a Elveţiei. 
Apoi Fran a fost chemat la Londra. Şi aşa, vara a trecut şi a venit timpul să ne 
întoarcem în Lausanne. 

Chiar înainte de a ne întoarce s-a întâmplat ceva care avea să fie ca un 
fir ce se va împleti de mai multe ori în ţesătura vieţii noastre din următorii ani. 
Acel „ceva” era o persoană, numită Baroana von Dumreicher, care locuia 
împreună cu câţiva tineri la cabana Bijou. Ca baroană germană, îşi petrecuse 
patruzeci de ani din viaţă în Egipt, şi, după spusele ei, aceia fuseseră ani 
petrecuţi în plăceri sociale uşuratice. Multe tragedii se întâmplaseră cu diferiţi 
membri ai familiei ei, iar în cele din urmă, soţul ei fusese ucis, iar ea îşi 
pierduse toate posesiunile pământeşti. Acum trăia în Elveţia cu banii primiţi de 
la un nepot, dar asta o făcea să se simtă amărâtă. Tulburată în gândurile ei cu 
privire la prezent şi viitor auzise de noi şi ne-a cerut să o vizităm. 

Prima, şi cea mai importantă dorinţă a ei, era să ştie dacă exista vreo 
cale prin care să poată fi sigură că păcatele îi pot fi iertate. Că exista un 
Dumnezeu nu avea nici o îndoială, dar îi era teamă de moarte, şi privea înapoi 
la o viaţă goală, umplută cu ceea ce ea simţea sincer că era păcat – şi ştia că 
nu mai avea „prea mult timp ca să poată repara trecutul.” Ţinându-şi aparatul 
auditiv aşa încât să prindă fiecare cuvânt al nostru, ea a intrat pas cu pas în 
fericita siguranţă pe care Biblia o dă credincioşilor, şi care nu e bazată pe fapte 
pe care omul trebuie să aibă timp să le facă, ci pe ceva care a fost făcut pentru 
om de către Fiul lui Dumnezeu. Este cu adevărat emoţionant să ai un 
asemenea mesaj de transmis lumii. Dacă „viaţa veşnică” ar depinde de ceea ce 
o persoană mai are timp sau tărie sau voinţă să facă, sau emoţii să simtă, sau 
talent să realizeze, sau inteligenţă să priceapă, sau bani să plătească, sau 
genealogie sau merite... ce lucru trist ar fi să răspunzi unui asemenea căutător 
pasionat: „Îmi pare rău, dat asta nu e pentru tine.” 

Aşa cum era, baroana a devenit creştină, şi era la fel de emoţionată 
precum un copil care a găsit o comoară ascunsă. 

„Păi...” ne-a spus un tânăr a doua zi la aprozar, „era aşa de schimbată; 
fericită ca un copil şi mulţumită că se întâmplase exact de ziua ei.” 

Am început să observăm întoarcerea caprelor, a oilor şi a vacilor de pe 
păşunile alpine, iar cabanele au predat ştafeta de la musafirii sezonieri la 
sătenii care-şi petrecuseră vara în Alpii Înalţi. Câmpurile din împrejurimi s-au 
umplut cu o simfonie de clopote de toate mărimile, de la cele mai mici ale 
oilor, la cele mai mari ale vacilor, toate răsunând în diferite tonuri. Copiii au 
fost încântaţi de „Elveţia lui Heidi” şi ne-au implorat să rămânem de tot în sat. 

„De ce trebuie să mergem înapoi?” 
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Ne-am dat seama că nu exista de fapt un motiv real, exceptând un 
transport mai convenabil şi numele unui oraş mai mare ca adresă, precum şi 
faptul că acolo eram scutită de menaj, iar în schimb mă puteam ocupa de 
secretariat. Oricum, după ce ne-am interesat, am primit informaţia că acele 
cabane puteau fi închiriate pentru un an la un preţ mai mic decât pentru un 
singur sezon, şi, făcând câteva calcule, am descoperit că plătind o chirie mai 
mică pentru cabană ne-am putea permite un ajutor gospodăresc... şi atunci, 
da, probabil că s-ar fi putut face! 

Doamna Marclays regretă că închiriase deja cabana pentru iarnă, aşa că 
dacă aveam să găsim ceva, trebuia găsit în doar câteva zile, pentru că aproape 
toate cabanele fuseseră deja luate pentru sezonul de schi. Ne-am rugat: 

„Dragă Tată Ceresc, dacă este voia Ta ca noi să locuim în acest sat, Te 
rugăm, arată-ne cabana potrivită în săptămâna asta, şi o şcoală pentru copii.” 

Am găsit şcoala în ziua următoare. Casa Eden, o pensiune pentru copiii 
ce aveau nevoie din diferite motive de aerul de munte, cuprindea aproape 
doisprezece copii care locuiau acolo. Cele două doamne elveţience care o 
conduceau păreau să fie nu doar capabile, dar şi nişte caractere deosebite. 

„Mama” a zis Susan încântată după primele zile petrecute acolo, „e ca-
ntr-o carte de poveşti! Profesoara calcă, coase hainele copiilor şi brodează în 
timp ce face exerciţii de aritmetică cu ei... şi pe deasupra mai este şi o 
profesoară bună.” 

Pensiunea a făcut o excepţie de la regulă (primeau doar elevi interni) şi a 
permis Susanei şi lui Debby să vină ca eleve, odată ce oricum aveam să le 
lăsăm acolo atunci când plecam în vreo călătorie în altă ţară. Pentru Priscilla, 
care avea nevoie de o educaţie mai avansată, am găsit un internat pentru 
băieţi, care primea şi elevi la zi. Făcând din nou o excepţie, o primiră şi pe ea 
ca pe singura fată. În timpul călătoriilor noastre şi Priscilla locuia la Casa Eden 
împreună cu cei mai mici. 

Oricum, nu am găsit o cabană până în ultima zi... când deja aproape 
renunţaserăm. 

Am cunoscut-o pe sora profesoarei noastre de franceză pe o străduţă din 
sat. Ne-a oprit şi ne-a spus:  

„Aud că vreţi să închiriaţi o cabană. Ei bine, eu îngrijesc de una pentru o 
familie de englezi, şi îmi dă aşa multă bătaie de cap să fac curat în ea şi să o 
pregătesc pentru perioade scurte, cum e o vară sau un sezon de schi, încât aş 
fi încântată să o închiriez pentru un an întreg. O puteţi avea doar pentru preţul 
a două sezoane, iar asta m-ar scuti de treabă.” 

Am mers să vedem cabana Des Frênes şi am fost uluiţi să vedem ce ni se 
oferise – pentru că ni se părea un cadou ca răspuns la acea rugăciune.  

Era o frumoasă vilă englezească, construită în stilul unei cabane, cu 
încălzire centrală, o sufragerie foarte frumos luminată şi un şemineu imens cu 
două băncuţe zidite pe lateral. Avea o grădină splendidă şi chiar şi o casă de 
vară pe care copiii au cerut-o ca loc de joacă pentru ei. Fiecare din noi putea 
avea propria cameră, plus de asta, exista o cameră pentru un birou şi camere 
de oaspeţi alăturate. Era complet mobilată având până şi aşternuturi, 
argintărie şi vase de gătit. Am luat-o şi am avut apoi un timp de recunoştinţă.  

Promisesem doamnei Turrian că ne vom întoarce şi ne-am ţinut 
promisiunea; i-am spus că nu vom pleca înainte de finalul lui octombrie şi că 
ne vom ruga ca cineva să închirieze camerele până atunci.  
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Susan a mers să caute candidaţi. Probabil s-a oprit pe stradă, căutând 
doamne mai în vârstă şi spunându-le:  

„Este o pensiune foarte bună, cu o supă minunată pentru doamne ca 
dumneavoastră.” - nemulţumirea şi încăpăţânarea ei de mai demult cu privire 
la supă stârneau mereu exclamaţii din partea doamnelor care-i spuneau cât de 
bună era de fapt supa. 

Doamna Turrian şi-a închiriat camerele înainte de plecarea noastră, iar pe 
2 noiembrie 1949 ne-am mutat la Champéry, cu căţel şi purcel, cu lăzi şi 
cufere. A fost aşa o încântare când am despachetat lucruri care fuseseră 
stocate în valize timp de doi ani – mai ales cărţi. Strigăte puternice se auzeau 
la descoperirea fiecărei cărţi cunoscute, însoţite de „Oh, ador cartea asta! Uite, 
lasă-mă să-ţi citesc!” 

În scurt timp eram instalaţi, având un nou program, potrivit pentru viaţa 
într-o casă şi nu într-un cămin... fără a prevedea însă vreo schimbare în munca 
noastră de bază. Aveam deja plănuite călătorii pentru conferinţe, iar prima 
dintre ele, în Paris, avea loc în doar câteva zile; altele, care urmau apoi, ne-au 
purtat în patru tări scandinave, şi în final spre sud, până în Spania şi 
Portugalia. În fiecare ţară erau puse la punct ore cu copiii, iar o persoană sau 
un grup se ocupa de traducerea lecţiilor. 

Ne pregăteam livingul pentru Crăciunul familiei noastre, aşteptându-ne 
să-l avem cu două zile mai devreme din cauza unor oaspeţi care veneau în 
ajun pentru o şedere de două săptămâni; în timp ce puneam decoraţiunile pe 
crengile întunecate şi frumos mirositoare ale unui brad proaspăt tăiat din 
pădurea din susul muntelui, a sunat soneria. Un pastor tânăr, brunet, care 
vorbea franceza, a fost invitat înăuntru. Eu am rămas ascunsă de privirea 
vizitatorului, pentru că trebuia să am grijă de prăjiturile care se coceau, să 
pregătesc cina şi să merg în sat după alimente. 

Oricum, n-a trecut mult până ce Susan, emoţionată, s-a furişat în 
bucătărie pentru a raporta misiunea vizitatorului după care s-a strecurat 
înapoi. Se pare că venise să viziteze puţinii protestanţi din oraş. În timpul 
vizitei sale îl cunoscuse pe directorul unei şcoli de fete, care se afla acolo în 
vacanţă, şi care l-a întrebat dacă va avea loc un serviciu religios protestant, în 
engleză, pentru protestanţi. Pastorul nu vorbea engleza, iar pe atunci nu exista 
nici un fel de serviciu protestant în acel sat romano-catolic dintr-un canton 
romano-catolic (există 22 de cantoane în Elveţia, unele fiind romano-catolice 
iar altele protestante).  

O persoană prezentă la întâlnirea pastorului cu directorul a spus că un 
pastor protestant american locuia în cabana Des Frênes. 

Dar, dacă am avea servicii religioase, unde le-am putea ţine?  
Se pare că o doamnă englezoaică ce-şi petrecuse mereu vacanţele în 

Champéry, construise o capelă în 1912; o clădire drăguţă din piatră, cu tavan 
gotic în lemn negru şi pereţi alb-gălbui. La acea vreme avea pe pereţi texte din 
Scriptură scrise cu verde şi maro în franceză. Aparent, doamna fusese o 
persoană care credea Biblia şi simţea că acesta era un lucru pe care-l putea 
face pentru locul care-i plăcea. Murise cu ceva timp în urmă şi lăsase clădirea 
în grija unui comitet din altă zonă a Elveţiei. Capela stătea nefolosită mare 
parte din timp. Ar fi fost disponibilă pentru serviciul de Crăciun dacă cineva ar 
fi adus necesarul de lemn pentru a face focul. Soţia frizerului din sat s-a 
dovedit a fi protestantă şi ştia să cânte la orgă, aşa că planurile au fost făcute. 
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Debby s-a aşezat în cap pe canapea şi cânta fericită:  
„Tati va predica într-o biserică adevărată de tot, cu mulţi oameni în ea. 

Nici nu pot să-mi amintesc o biserică adevărată de tot cu tata predicând în ea.” 
Nu ştiu care a fost cel mai fericit membru al familiei! Fran însuşi s-a 

retras pentru a studia notiţele predicii pe care crezuse că o va ţine la micul 
nostru serviciu de familie, iar eu parcă pluteam când am plecat la magazin 
câteva minute mai târziu. 

Ca să înţelegeţi bucuria noastră, trebuie să ştiţi că noi credem că mesajul 
Bibliei, atât de impregnat în mesajul Crăciunului, este într-adevăr real şi 
reprezintă o problemă de importanţă vitală. 

Era frig de crăpau pietrele pe când coboram strada în dimineaţa de 
Crăciun, cu toate că nu era zăpada. Soarele poleia zăpada de deasupra noastră 
pe măsură ce atingea piscurile muntilor Dents du Midi, înainte de a se ridica 
îndeajuns deasupra lor ca să scalde satul în căldura sa pentru câteva ore 
scurte. 

Debby tropăia ca să-şi încălzească degetele făcând mici paşi săltăreţi. 
„Cine-o să vină la biserică să îl audă pe tati predicând?” a întrebat ea. 
Nu mi-am putut abţine un fior în timp ce mă întrebam dacă va veni 

cineva. O privire scurtă în timp ce intram în clădirea rece (o sobă mică cu 
lemne care scotea mici rotocoale de fum, era unicul semn de căldură) ne-a 
oferit răspunsul la întrebare. Strane întregi erau umplute de şiruri ordonate de 
elevi. Era un grup de fete îmbrăcate identic, îngrijit, în bleumarin, de la o 
şcoală londoneză, care se afla acolo pentru două săptămâni de schi; un alt 
grup era format din băieţi scoţieni care purtau kilt-uri, şi alte grupuri aduse de 
către profesori veniţi din Anglia, evident pentru vacanţă. Erau de asemenea 
câţiva de la şcoli elveţiene şi persoane de la hoteluri. Toţi împreună trebuie să 
fi fost cam 150 de persoane. O rugăciune tăcută s-a înălţat ca să avem 
posibilitatea de a vorbi personal cu câţiva din acei oameni, în loc să-i lăsăm să 
plece fără a avea a face cu ei şi fără a afla dacă aveau anumite probleme. 

După încheierea serviciului, Susan s-a îndreptat fericită spre locul în care 
stăteam şi mi-a şoptit gălăgios: 

„Este un domn şi o doamnă care vorbesc cu tati să vadă dacă am putea 
ţine un alt serviciu săptămâna viitoare.” 

Cu faţa strălucitoare, Susan s-a îndepărtat ca să nu-i scape nimic. Aveam 
nevoie de permisiunea comitetului, şi, în loc să primim încuviinţarea pentru 
încă un serviciu, ni s-a răspuns că ar fi încântaţi dacă am folosi biserica pentru 
orice am vrea să o folosim „atât timp cât locuiţi în Champéry.” 

Serviciile regulate de duminica dimineaţa au fost adăugate programului 
nostru, iar eu m-am amuzat schiţând şi făcând manual 22 de postere care să 
fie puse în diferite hoteluri şi pensiuni, anunţând un serviciu de biserică în 
limba engleză, la „Templul Protestant” de lângă gară. Proprietarii hotelurilor au 
fost mulţumiţi să aibe încă o ofertă pentru turişti, mai ales că nu-i costa nimic. 
Şi pensiunile în care locuiau grupurile şcolare ne-au mulţumit, şi ne-au spus 
despre diferite alte grupuri care veneau pentru sporturile de iarnă. Când am 
vorbit cu un om de afaceri creştin din Lausanne despre începutul acestor 
servicii religioase regulate, el a fost uluit:  

„Şi eu care credeam că o să vă îngroape Champéry... iar acum asta... Ce 
oportunitate remarcabilă!” 
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Am descoperit că printre vorbitorii de limbă engleză de la serviciile 
religioase se aflau şi fete care veneau regulat, săptămână de săptămână, şi 
care ne-au spus că erau la un pension de domnişoare ce închiriase un hotel, şi 
că vor sta până în martie. Şcolile elveţiene care cuprind grupuri internaţionale 
de tineri – precum şi toate şcolile de tip pension – obişnuiesc să meargă într-o 
staţiune de schi şi să închirieze o cabană sau un hotel pe timpul iernii. Întregul 
personal participă, iar orele sunt predate dimineaţa, în timp ce lecţiile de schi 
sunt ţinute pe pârtii însorite după-amiaza (sau vice-versa). 

Am lansat o invitaţie câtorva fete care stăteau de vorbă în spatele 
bisericii:  

„Treceţi joia aceasta pe la cabana noastră pentru o seară degajată de 
conversaţie şi ceai. Veniţi cu orice întrebare aveţi în legătură cu religia, Biblia 
sau orice alt lucru care vă preocupă.” 

Au acceptat cu entuziasm, dar în cursul săptămânii am fost dezamăgiţi de 
un telefon primit de la director, domnul F., care ne-a spus pe un ton cam rece 
că fetele veniseră cu scopul de a schia şi a studia... atât... şi că nu vor putea 
veni la întâlnire. Cuvintele sale păreau definitive. 

În aceeaşi săptămână am avut o discuţie splendidă cu doctorul din 
Monthey, venit să o viziteze pe Susan care se plânsese de o durere la 
genunchi. Era evident că ne plăcuse la fel de mult pe cât îl plăcusem şi noi pe 
el, pentru că mai târziu am aflat că vorbise foarte entuziasmat despre noi 
directorului şcolii de fete – domnul F. Curând, am primit invitaţia de a cina la 
şcoală (Fran şi cu mine) şi de a prezenta fetelor diapozitive colorate despre 
ţările europene. În acea seară domnul F. a fost încântat de diapozitive şi tot 
repeta: 

„Fetele trebuie să vadă mai mult...” 
La aceasta noi i-am răspuns că am fi bucuroşi ca fetele să poată avea 

permisiunea de a veni oricând la cabană. Rezultatul a fost că s-a lansat o 
invitaţie generală, aşa încât, dacă la invitaţia iniţială ar fi răspuns cam zece 
persoane, acum s-au dovedit a fi 32. Printre ele erau membre ale cultului lui 
Zoroastru din India, budiste din Siam şi fete din Anglia, Canada, Argentina, 
Haiti, Danemarca, Scoţia, America şi Cehoslovacia ce proveneau din diferite 
contexte de păreri religioase sau anti-religioase. Am avut parte de o seară 
foarte stimulantă, care a început cu prezenatrea diapozitivelor, servirea 
ceaiului şi a prăjiturilor, şi s-a încheiat cu întrebări mai serioase. 

Aceea a fost prima din multe astfel de seri – singura diferenţă fiind că 
rapid s-a renunţat la obiceiul de a începe cu diapozitivele pentru că toată 
lumea dorea mai mult timp pentru întrebări. 

Într-o dimineaţă, întunericul orei 6 ne-a găsit îndreptându-ne spre gară 
pentru trenul care pleca la 6.17 spre Lausanne, şi cu care (după o schimbare 
de tren la Aigle) aveam să ajungem acolo la ora 9 a.m. Târam un cufăr după 
noi pentru a primi înapoi banii pe el, iar Fran şi Debby hotărâseră să-l fixeze 
călare, deasupra unei valize care stătea pe o sanie. Eu veneam mai cu sfială, 
ca un câine leşinat, având grijă să nu-mi agăţ ciorapii de nailon. 

Debby avea să-şi viziteze bătrânele tovarăşe de joacă, iar noi aveam 101 
lucruri de făcut, inclusiv o vizită la draga bătrână, baroana von Dumreicher. 

„Unde aţi fost?” a întrebat ea cu reproş.  
„Am aşa multe de vorbit cu voi. Veniţi şi luaţi loc aici.” 
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Şi-a pus „ceainicul” la ureche şi s-a aşezat bine în scaunul ei mare 
trăgându-şi un şal pe umeri. „Ceainicul”, apropo, era denumirea pe care o 
dăduse trompetei sale pentru ureche, deoarece odată, un chelner o luase şi o 
pusese în rând cu ceainicele. 

Am servit masa împreună, iar ea ne-a povestit despre multele ei 
necazuri. 

Apoi, „dar trebuie să vă povestesc despre dragul băiat care a fost aşa de 
drăguţ cu mine...”, iar următoarele ore de conversaţie au fost presărate cu 
descrieri ale lui Christian D., un student la medicină, norvegian, foarte înalt, 
care venea să o ajute şi să o înveselească. 

„Locuieşte într-o cămăruţă, îşi găteşte singur, îşi coase singur ciorapii, îşi 
spală şi îşi calcă hainele, şi o ajută pe proprietăreasă pentru o parte din chiria 
camerei lui. Vine când sunt bolnavă şi-mi aşează pernele, îmi pregăteşte o 
cană cu ceai. Vorbeşte foarte încet şi numai dacă chiar are ceva de zis. Ha! 
Începe să vă intereseze?” 

Începea să ne intereseze. Fran a întrebat dacă i-ar plăcea un week-end 
cu noi în munţi. 

„Ah, i-ar face tare mult bine. Dar cât îl va costa?” 
Fran a răspuns înmânându-i baroanei banii pentru biletul de maşină şi 

spunându-i:  
„Transmiteţi-i că este un mod de a plăti o parte din tot ce au făcut 

norvegienii pentru mine când am fost bolnav în Oslo... şi rugaţi-l să treacă pe 
la noi în week-end.” 

Aş vrea să vă pot povesti tot acel week-end în detaliu. 
Champéry era decorat cu steguleţe pentru o serbare sportivă, iar zăpada 

proaspătă amplifica aerul de sărbătoare şi frumuseţea locului. Copiii au alergat 
pe drumul spre gară ca să-l întâmpine pe Christian, iar în graba lor de a-l 
aduce în casă l-au poftit pe uşa de la bucătărie. Cei doi metri înălţime, ochii 
albaştri tipic norvegieni şi o claie de păr blond îl făceau uşor de recunoscut. 

„Oh, ce să zic... e ca acasă” a spus el, şi a început să se integreze de 
parcă chiar ar fi fost acasă. 

A făcut de toate, de la a săpa un drum în zăpada bătătorită de pe stradă, 
până la a spăla vasele şi a spune basme norvegiene copiilor fascinaţi adunaţi în 
jurul semineului. De asemenea, le-a convins pe fete să facă o plimbare 
nemaipomenită cu sania, în stil norvegian. 

Priscilla a povestit când s-au întors cu obrajii încinşi şi ochi scântâietori: 
„Am mers mult pe drumul din spatele cabanei, cel puţin vreo trei km, iar 

el a tăiat dintr-un copac o cracă lungă de vreo trei metri şi jumătate. Ne-a zis 
să ne ţinem picioarele sus, şi la fel a făcut şi el (săniile elveţiene se conduc 
punând călcâiele jos); şi aşa am zburat, şi-am zburat... iar el ţinea băţul din 
spatele saniei ca pe o cârmă de barcă, şi conducea cu el. Eeeeeeeei! N-am mai 
pomenit aşa o plimbare cu sania!” 

Duminica am ţinut serviciul religios obişnuit, iar Christian a venit cu noi. 
Apoi, duminică seara a stat la uşă şi lua hainele elevelor care intrau, pline de 
zăpadă şi pălăvrăgind; n-a fost mult până să descopere între ele o 
norvegiancă, iar apoi, pălăvrăgeala lor s-a transformat în norvegiană. Christian 
a fost interesat de întrebări, şi după plecare fetelor a pus el însuşi câteva. 

Şi aşa a început prima noastră iarnă la Champéry. Ne-am amânat 
călătoria în Scandinavia până la jumătatea lui martie ca să putem continua 



 

 

32 

32 

timpul pe care-l aveam cu fetele. Chiar înainte de a pleca în Scandinavia, s-a 
întâmplat un lucru minunat – minunat pentru oricine crede că creştinismul este 
adevărat – Christian, care era agnostic, a devenit creştin. 

Acum, când privim înapoi, vedem că în acele prime două luni am avut 
parte de o „avanpremieră” a lucrurilor ce aveau să se întâmple în următorii ani 
şi despre care noi nu aveam nici cea mai vagă idee. Noi doar ştiam că 
rugăciunea noastră pentru călăuzire primise răspuns şi că venirea noastră la 
Champéry avusese un scop mult mai mare decât satisfacerea dorinţelor 
copiilor noştri după un cămin, un cămin în fermecătorul sat din inima munţilor, 
care era Champéry. Ştiam că Dumnezeu ne adusese acolo! 
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CAPITOLUL PATRU 
 

Cabana Bijou 

 
 
 

 
 timpul pregătirilor pentru prima noastră călătorie mai lungă, 
departe de copii, ne încercau multe emoţii sfâşietoare la gândul că-i 
lăsăm acasă. Am fost recunoscătoare pentru că înţelegeau scopul 

călătoriilor noastre şi pentru că împărtăşeau cu noi sentimentul importanţei a 
ceea ce noi simţeam că Dumnezeu ne dăduse de făcut. Acea împărtăşire s-a 
manifestat prin entuziasmul lor la vestea că Christian devenise creştin. Ei nu 
au spus „era cea mai drăguţă persoană pe care am cunoscut-o vreodată, aşa 
că trebui să fi fost creştin...” pentru că se pare ca înţelegeau cu adevărat că 
doar a fi drăguţ sau a avea o personalitate fermecătoare, sensibilă, şi o fire 
binevoitoare nu este criteriul după care Biblia judecă omul, ci depinde de 
credinţa pe care el o are faţă de ce spune Dumnezeu. De asemenea, ei s-au 
bucurat împreună cu noi de rezultatele iniţiale ale grupurilor de discuţie pe care 
le aveam seara cu fetele, şi au fost în mod special mulţumiţi că micuţa Analie 
din Argentina, ajunsese la credinţă. 

Când „doamna durdulie” şi „profesoara” (aşa le numea Susan) au venit 
de la Casa Eden ca să ne viziteze, le-am arătat materialele pentru Şcoala 
Duminicală pe care vroiam să le lăsăm Priscillei ca să-şi poată învăţa surorile 
mai mici în absenţa noastră. 

„Îi puteţi permite să ţină o lecţie pentru surorile ei duminica după-
amiază?” am întrebat. 

„Oh, desigur. De fapt, copiii de la pensiune abia aşteaptă ca Priscilla să 
vină înapoi şi să le mai spună povestioare, aşa încât cred că ar fi foarte bine 
dacă ar putea ţine o lecţie pentru toţi copiii.” 

Şi aşa şi-a început Priscilla pregătirea ca profesor. 
Pe măsură ce se apropia ziua plecării noastre, simţeam că nu voi fi în 

stare să-mi părăsesc copiii pentru şapte săptămâni. Însă mi-a venit o idee care 
m-a ajutat să mă pot desprinde ceva mai uşor, sperând să umplu puţin golul 
dintre momentul când se vor trezi şi-şi vor da seama că am plecat şi momentul 
când va veni cineva să-i ia cu tot cu bagaje la şcoală. Strălucita mea idee de 
ultimă oră a fost aşezată la piciorul paturilor lor, în momentul în care am 
terminat de împachetat. Când s-au trezit de dimineaţă, fiecare a găsit cadouri 
vesel împachetate pe care a alergat să le deschidă împreună cu ceilalţi... aşa 
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că în timp ce noi eram pe drum, coborând muntele, ei aveau un fel de al doilea 
Crăciun înainte de a se îmbrăca pentru a pleca spre Casa Eden pentru două 
luni. 

Despre acea călătorie şi cele care au mai fost în următorii ani s-ar putea 
scrie o altă carte, dar nu despre asta vreau să vă povestesc aici. Lăsaţi-mă 
doar să menţionez că cele mai lungi dintre călătorii erau plănuite aşa încât să 
putem fi în Champéry în sezoanele de vară şi de iarnă care aduceau mai mulţi 
oameni interesaţi de serviciile religioase de la biserică. Am fost impresionaţi de 
retultate. 

Lecţiile copiilor, care se numeau „Copii pentru Hristos” au început în mai 
multe locaţii, iar noi eram ocupaţi cu trimiterea stivelor de fotografii (imagini 
pentru lecţiile ilustrate pe care le scriam – de exemplu, 28 din ele erau bazate 
pe Evanghelia după Luca) şi cu răspunsurile la scrisorile care începuseră să 
sosească din ţările pe unde umblasem. Copiii ne-au însoţit într-una din 
călătoriile în Olanda, şi au devenit clasa exemplu, cântând cântecele pentru a 
ilustra o lecţie cu copiii; şi Debby a mers cu noi într-o călătorie pentru a vizita 
grupurile „Action Biblique” din Elveţia (o frumoasă lucrare creştină cu centrul în 
Geneva, şi cu o şcoală biblică acolo). Debby s-a bucurat jucându-se cu diferite 
jucării scoase pentru ea de prin poduri şi cufere în fiecare casă în care am stat, 
şi ne-a ajutat să cântăm cântecele pentru copii la întâlniri. Întreaga familie a 
mers în München vara următoare pentru a ţine o şcoală biblică de două 
săptămâni pentru copiii celor aflaţi sub dominaţia armatei americane. 

În timpul sezonului de Crăciun din 1950-1951 Susan a venit la mine într-
o zi şi mi-a zis:  

„Mami... tu mergi prin toată Europa ca să începi lucrări biblice cu copiii 
deoarece crezi că este atât de important pentru ei să audă ce spune Biblia... 
dar, tu nu ai o asemenea lucrare în casa ta.” 

Stătea în faţa mea cu mâinile la spate, strângând dramatic din buze şi 
aşteptând răspunsul meu. 

„Ei bine Susan, noi nu am venit în Elveţia şi în acest sat ca să trăim ca 
misionari ai ţării în acel sens.” 

„Dar oamenii cărora tu le spui să ţină lecţii le au pur şi simplu în casele 
lor, acolo unde locuiesc. Care-i problema? Ţi-e teamă? Le spui finlandezilor să 
nu se teamă de ruşi pentru că Dumnezeu va avea grijă de ei... ţie ţi-e teamă?” 

Susan nu era obraznică, ci doar foarte, foarte onestă. 
Am inspirat adânc şi i-am spus: 
„Susan, eu nu ştiu franceza destul de bine ca să predau o lecţie.” 
La care ea a răspuns repede:  
„Priscilla ştie! Ea ar putea să predea iar tu o vei ajuta înaintea lecţiilor.” 
Nu mi s-a părut potrivit să mai aduc alte scuze când Susan a continuat: 
„Copiii de aici trebuie să ştie că păcatele lor pot fi iertate şi că Isus chiar 

a suferit toată pedeapsa pentru ei şi că nu trebuie să le mai fie frică de 
purgatoriu.” 

„Bine Susan, dacă Priscilla va preda şi dacă tu vei invita copiii, şi dacă 
părinţii le vor da voie să vină... atunci poţi avea o clasă.” 

Lecţia de Crăciun în care Priscilla a spus istoria Crăciunului în faţa 
şemineului din cabana Des Frênes după care am servit prăjituri şi ciocolată 
caldă pentru şase copii invitaţi de Susan, a fost prima clasă a copiilor ţinută 
într-o tentativă independentă de a răspândi adevărul. A devenit o întâlnire 
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săptămânală regulată şi a crescut constant. Copiii au venit de la pensiuni şi de 
prin casele sătenilor, iar în final erau cam 25 de la şcoala din sat precum şi 
mulţi alţii. Priscilla făcea o treabă bună ţinându-le trează atenţia cu talentul ei 
înnăscut de a povesti, a conduce cântările şi a exersa cu ei memorarea 
versetelor. Fiecare lua acasă câte un verset din Biblie schiţat manual pe vreo 
formă mică de carton sau vreo ilustraţie din povestea zilei făcută din hârtie 
colorată. Aceste versete au apărut apoi pe pereţii caselor din sat şi chiar în 
clădirea şcoalii. 

Debby sărbătorise a cincea zi de naştere. În ziua aceea am găsit-o 
cocoţată pe un scaun, examinându-şi atent faţa în oglindă.  

„Nu e nici o diferenţă” a zis ea scuturându-şi capul. „Pur şi simplu nu e 
nici o diferenţă faţă de atunci când aveam patru ani!” 

Când Susan sărbătorise a noua zi de naştere exclamase exuberant 
întreaga zi, şi multe alte zile înainte:  

„Oh, sunt aşa de bucuroasă că am nouă ani! Am aşteptat toată viaţa să 
fac nouă ani. Nu mai eşti mic când ai nouă ani!” 

Şi Priscilla păşise în cercul magic al adolescenţilor când împlinise 
treisprezece ani, cu un mare regret:  

„Oh, mama... aş vrea să fie nişte fete cu care să merg la şcoală. Mereu 
am vrut să fiu adelescentă, dar vreau o fată cu care să pot împărtăşi... de 
vârsta mea...” 

Dorinţa ei s-a împlinit în cel mai uimitor mod posibil, însă fusese mai mult 
decât o dorinţă pentru că noi ne rugasem precis cerând lui Dumnezeu să ne 
dea o soluţie pentru nevoia Priscillei; nu doar să-i dea fete cu care să poată fi 
împreună, ci o şcoală mai potrivită, având în vedere că limbajul şi atmosfera 
dintr-o şcoală de băieţi nu erau bune pentru ea, iar noi ne simţeam 
responsabili să o scoatem de acolo. Boala ei a fost aceea care a adus cheia de 
la uşa unui răspuns minunat.  

Doctorul O. tocmai terminase de pus diagnosticul, iar în timp ce scria 
reţeta a început să vorbească despre şcoală. 

„De ce nu o trimiteţi pe Priscilla la şcoala domnului F.?” s-a interesat el. 
Am râs cu poftă şi i-am răspuns: „Oh, doctore O., nu avem atâţia bani... 

chiar şi cu o reducere tot nu ne-am putea permite aşa de mult!” 
În cursul acelei săptămâni domnul F. şi secretara sa au venit la cină şi au 

rămas până spre seară. Am vorbit despre multe lucruri şi ne-a mulţumit pentru 
timpul pe care-l acordam fetelor din şcoala lui. Da, ele veneau din nou şi în 
acea iarnă, o dată pe săptămână, iar câteva dintre fete mă imploraseră să le 
dau nişte lecţii de gătit, aşa că o dimineaţă de „şcoală de gătit” în care o fată 
zoroasteră din India se bucura de primul ei timp în bucătărie, s-a adăugat listei 
mele de „responsabilităţi”. 

„Păi... când eram mică, eu aveam un servitor care făcea până şi 
plăcinţele de pământ în locul meu... Le răcea cu un fel de instrument colorat 
pentru tencuială... Niciodată nu mi s-a permis să fac ceva singură.” 

Biata copilă bogată! Se bucura să gătească şi se minuna de tot ce învăţa 
din Biblie, pentru că vă puteţi imagina, conversaţiile noastre nu se rezumau la 
reţete. 

Dar să revin la acea seară. Domnul F. a continuat să vorbească despre 
cât era de mulţumit cu ceea ce făcusem pentru şcoala lui (pe gratis), iar apoi a 
zis, fără nici un fel de introducere: 
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„Şi ce ţi-ar plăcea să studiezi, Priscilla? Doar cursurile obişnuite dintr-un 
liceu american – cu franceza avansată şi studenţi francezi, desigur – sau vei 
studia şi latina?” 

„Dar, domnule F., trebuie să fie vreo greseală. Noi nu ne putem permite 
să o dăm pe Priscilla la şcoala dumneavoastră.” 

Domnul F. nu a luat în considerare ce-am spus noi şi a început să discute 
din nou despre materii, însă eu am subliniat ferm că aşa ceva era imposibil. 

Atunci s-a întors spre secretara lui: 
„Domnişoară... ne mai rămâne mâncare după ce servim masa?” 
„Da, domnule”, a răspuns ea. 
„Şi... mai avem vreun pat în plus?” 
„Da domnule, în camera lui Shirley.” 
„Atunci” a spus el, întorcându-se către mine triumfător: „Vedeţi? N-o să 

fie nici o diferenţă!” 
Şi aşa imposibilul s-a întâmplat, iar în următorii doi ani Priscilla a fost 

elevă la una din cele mai bune şi mai scumpe internate din Elveţia, practic fără 
a plăti nimic! Noi credem că nu a fost „şansă” sau „noroc”, ci un răspuns 
categoric din partea unui Dumnezeu personal. 

Partea frumoasă pentru familie a fost că pe timp de iarnă nu era nevoie 
să se schimbe nimic. Patul în plus nu a fost necesar pentru că Priscilla mergea 
la şcoală ca elevă la zi. Lua lecţii de schi cu fetele, dovedindu-se de fapt, una 
din cele mai bune schioare.  

La acest punct din vieţile noastre am primit o mică lovitură. Cabana Des 
Frênes era de vânzare. Proprietara venise în Champéry pentru a pregăti 
vânzarea, şi nu era „un duh liniştit” în nici un sens al cuvântului. A apărut pe 
neaşteptate într-o sâmbătă după-amiază şi a dat buzna în casă alegând lucruri 
de pe pereţi, din dulapuri şi din sertare. 

„Vreau această faţă de masă, şi voi lua azi serviciul de ceai” (din 
întâmplare era unicul serviciu de ceai care avea 15 ceşti, şi de care aveam 
neapărată nevoie seara următoare când aveau să vină fetele). 

„Nu cred că voi lua aceste vase...” (nu... nici eu nu credeam; tot din 
întâmplare era un set antic de farfurioare pentru prăjituri pe care bunica 
Fischer mi-l dăduse în St. Louis. Ce idee!) 

Era foarte dificilă în orice lucru imaginabil. A ieşit în grabă spunând:  
„Îndată ce voi stabili preţul trebuie să mă anunţaţi dacă vreţi să 

cumpăraţi.” 
Am trăit într-o pace relativă următoarele două săptămâni, împrumutând 

ceşti de ceai şi cumpărând mai târziu altele noi. 
Experţii au venit să estimeze valoarea casei. Între timp, tot mai multe 

lucruri erau luate din casă chiar sub ochii nostri. În cele din urmă preţul a fost 
anunţat. Fran şi cu mine am deschis tăcuţi actele în faţa şemineului. Inimile 
noastre s-au prăbuşit. Ştiam că oricum nu am fi putut să o cumpărăm, dar 
acest preţ era cu totul în afara oricăror discuţii. Adio dragă şemineu... adio 
casă a viselor împlinite! 

Susan a venit, năvălind pe uşa din faţă în stilul ei de aduce veşti:  
„Mamă, tată!” 
„Susan, a sosit preţul – este prea mare – trebuie să părăsim Des Frênes.” 
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„Trebuie? Oh mama, am cele mai emoţionante veşti... Am fost în vizită la 
casa familiei V. aproape zilnic, şi doamna V. a spus că cele patru fetiţe ale ei 
pot veni la o lecţie!” 

În câteva minute a sunat soneria, iar Susan şi Debby s-au întrecut să-i 
deschidă Priscillei. 

„Priscilla, ghici ce?” 
Am ascultat să vedem care erau veştile cele mari. 
„Cele patru fetiţe V. pot veni dumincă – mama lor a zis aşa. Iar casa 

noastră s-a dus. Trebuie să ne mutăm.” 
Vânzarea casei ne-a pus înainte o variantă. Nu avea confortul modern şi 

nu semăna deloc cu cabana Des Frênes. Era o cabană veche, ţărănească, ce se 
mărise şi se definitivase de-a lungui anilor prin schimbări şi adăugiri aduse de 
unii oameni cu simţuri artistice şi plini de imaginaţie care o închiriaseră în 
diferite perioade. Cabana Bijou era cabana în care o cunoscusem pe baroana 
von Dumreicher, iar această cabană avea să fie noua noastră casă. Stătea 
cuibărită mai la vale, lângă sat, destul de separată de celelalte cabane, cu o 
pajişte întinsă mai sus de ea; un torent năvalnic o separa de cărarea ce urca 
spre sat, şi un câmp larg mărginit de torent şi copaci cobora spre o stâncă 
abruptă ce dădea spre un râu alăturat scurgându-se spre văile mai joase. Cum 
ieşeai din camera de zi, dădeai într-un balcon pătrat, aflat în zona mai joasă a 
cabanei pe care am numit-o „veranda pentru micul dejun”, pentru că avea o 
masă veche din lemn dur unde obişnuiam să servim micul dejun în bătaia 
soarelui de dimineaţă. 

Pajiştea alăturată era înclinată numai bine pentru a exersa schiatul, iar 
cabana avea un soclu (o zonă acoperită, asemănătoare unei camere exterioare 
cu o latură deschisă), care era traversată de o lespede de piatră prin care 
curgea apa necesară la clătirea rufelor ce se fierbeau într-un boiler din cupru 
(nu, noi nu spălam hainele aşa); această zonă dură, interioară şi totuşi 
deschisă, era un excelent loc în care să ţinem schiurile ca să putem sări în ele 
oricând am fi avut o jumătate de oră liberă, aşa încât, fără nici o problemă să 
putem exersa şi să ne bucurăm de frumuseţe în orice moment. Rozul pal care 
devenea albastru pal odată cu ivirea luceafărului de seară era cel mai inspirat 
moment al zilei pentru a face câteva ture cu schiurile înainte de a cina. 

O da, aveam podele pline de aşchii; o da, am învăţat să ne încălzim cu o 
sobă de granit care arăta ca o piatră funerară când te uitai dintr-o parte a 
sufrageriei şi să facem focul „în gaura din zid” ce se deschidea dinspre camera 
de zi (soba nu avea deschidere spre sufragerie); o da, bombăneam din cauza 
apei pe care o găseam îngheţată bocnă în paharele din dormitoare la primele 
ore ale dimineţii; şi pentru că lua ore întregi până să se simtă ceva căldura de 
la un foc abia aprins, sticlele cu apă fierbinte pe care le ţineam în poală şi 
păturile cu care ne înveleam trebuiau să devină „sistemul de încălzire”. Era 
departe de a fi perfectă, dar am învăţat s-o iubim. Avea o personaliltate ce nu 
putea fi găsită niciunde într-o cameră de genul „patru pereţi şi un tavan”, sau 
într-o casă plină cu astfel de camere. 

Chiria era mult mai mică în comparaţie cu cea de la cabana Des Frenes, 
şi am plănuit imediat să introducem apă caldă şi să renovăm baia, aşa că 
treptat, a devenit un loc comfortabil fără a-şi pierde farmecul. 

„Ziua mutării” ar putea constitui un capitol întreg dacă aş scrie o carte cu 
povestiri amuzante. Hermann, fratele cam mototol, dar cu o fire îngrozitor de 
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amabilă dintre cei doi fraţi şi o soră care deţineau cabana Bijou, a venit cu o 
sanie mare care a fost singurul mijloc de transport pentru mobila noastră. 

Niciodată nu voi uita momentul nesăbuit când m-am aplecat peste 
fereastră strigând: 

„Ce faceţi cu salteaua aia?” 
„O punem sub frigider.” 
„Dar salteaua aia nu era deja în cabană, la loc sigur pe patul lui Debby?” 
„O da...” – erau foarte răbdători cu mine – „ştim... că doar adineauri am 

fost până acolo s-o luăm.” 
„Dar... aceea este o saltea bună, un tip special de saltea cu arcuri mici 

înauntru.” 
„Da, da...” – încă răbdători – „le-am simţit şi noi şi de-aia ne-am gândit 

că e tocmai bună ca să punem ceva moale sub frigider.” 
Curând le-am aruncat nişte cuverturi vechi şi-am salvat salteaua pentru 

Debby. Din fericire, am găsit pe cineva care să-l ajute pe Hermann, pentru că 
după câte vedeam partea lui din acea zi se limita la a zâmbi cu gura până la 
urechi şi a se grăbi pe scări cu doi paşi în urma celui care ducea greutăţile... 

Chiar în ziua următoare Debby împlinea şase ani, şi în mijlocul 
încercărilor de a pune la locul lor lucrurile cela mai urgente, m-am oprit pentru 
a face un tort, jeleu şi biscuiţi în formă de puişori, iar Susan s-a ocupat de 
jocuri pentru o petrecere cu copiii din sat şi cei de la Casa Eden. Era obligatoriu 
să avem petrecerea exact în ziua cu pricina, pentru că în dimineaţa următoare 
Fran şi cu mine trebuia să plecăm la Bruxelles cu trenul de 6.17 (pentru o 
călători de lucru), Debby pleca spre Lausanne unde avea să stea cu mama 
Turrian în timpul absenţei noastre, iar Susan trebuia să treacă peste pajişti 
spre Casa Eden, singură de data aceasta. 

Şi aşa a început timpul nostru în cabana Bijou. 
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Rădăcini în Champéry 

 
 
 

 
roblema cu viaţa reală este că evenimentele importante nu sunt 
anunţate. Nu sună tropetele şi nu bat tobele ca să te anunţe că vei 
cunoaşte cea mai importantă persoană pe care o vei cunoaşte 

vreodată, că vei citi cel mai important lucru pe care-l vei citi vreodată, că vei 
avea cea mai importantă discuţie sau că vei petrece cea mai importantă 
săptămână din viaţa ta. De obicei, lucrul care-ţi va schimba întreaga viaţă 
devine o amintire înainte de a te impresiona sau de a-l putea împiedica. De 
obicei, nu ai ocazia să te entuziasmezi cu privire la astfel de lucruri... înainte 
de a se întâmpla! 

Betty şi Gea se aflau la gară pentru a se întâlni cu noi, cu Susan, Debby, 
Marlise (o fată din Elveţia care-a stat la noi o perioadă) şi cu Bob (un oaspete 
care tocmai apăruse). Auzisem despre ele şi le recunoscusem ca fiind fetele pe 
care baroana von Dumreicher insistase că trebuie să le cunoaştem – „Draga 
Bertilie, o s-o adori.” 

O plictisise tare mult pe Betty vorbindu-i despre noi, dar nu-i spusese 
clar că noi eram afundaţi până peste cap în creştinism. Noi nu prea dădeam pe 
dinafară de bucurie la gândul că vom avea casa aşa aglomerată, iar Betty şi 
Gea erau la rândul lor nerăbdătoare să scape de-acolo după ce participaseră la 
cântarea câtorva imnuri şi la citirea unui capitol din Biblie, seara după cină. 
Suna prost din ambele părţi. Dar, dacă am fi avut ceva efecte sonore, trebuie 
că tobele s-ar fi auzit impresionant în fundal. 

Fetele veniseră pentru puţină odihnă după un accident de motocicletă şi 
pentru a-i face pe plac baroanei, iar noi am simţit că nu puteam spune „nu” 
scrisorii, de dragul aceleiaşi baroane. 

Fetele au stat la soare, s-au plimbat, au cântat la pian, au ascultat 
politicos discuţiile despre creştinism şi au părut distante mare parte din timp. 
Aşa a fost toată săptămâna. 

Apoi, la sfârşitul săptămânii a sosit Priscilla cu câteva prietene de la 
internat - fete care ardeau de nerăbdare să ne întrebe o sumedenie de lucruri 
după lungile lor discuţii cu Priscilla. Aceste fete erau două gemene din Londra. 
Betty şi Gea au fost nevoite să elibereze camerele pentru că nu aveam destule 



 

 

40 

40 

paturi, însă au dorit să vină din nou luni, şi-au spus că vor sta la o pensiune în 
week-end. 

Au venit luni seară, aducând cu ele o evreică pe care tocmai o 
cunoscuseră. Atunci s-a arătat adevăratul lor interes, iar conversaţia a fost 
foarte aprinsă. În ziua următoare, după prânz, au avut aşa multe întrebări 
încât Fran a hotărât că ar fi mai bine să facem focul pentru a putea sta 
confortabil în timp ce continua să răspundă la întrebări. Răspunsurile s-au 
transformat într-un adevărat studiu biblic, iar noi ceilalţi ne-am strecurat afară 
pentru a nu-i întrerupe în timp ce ei stăteau ghemuiţi lângă sobă. 

Eu aveam de frământat şi de pregătit o serie de rulouri, vase de spălat... 
însă rulourile au fost scoase din cuptor cu coaja lucioasă, vasele au fost spălate 
iar în camera de zi încă nu se vedea nici un semn care să arate o scădere de 
concentrare. Am intrat în cameră cu un coş plin de rulouri cu portocale şi chifle 
cu scorţişoară, aburinde şi înmiresmate, şi cu trei ceşti de cafea pe o tavă, şi-
am auzit al optulea capitol din Epistola către Romani fiind explicat. Asta 
însemna că parcurseseră deja primele şapte capitole. În acel moment, 
resentimentele pe care le simţisem ridicându-se în mine din cauză cu fusesem 
nevoită să mă învârt prin casă cu treabă în plus în timp ce fetele acestea „se 
odihneau”, s-au topit dintr-o dată (dacă se poate spune că resentimentele se 
topesc). Asta s-a întâmplat din cauza unui gând spontan: „Sunt convinsă că 
Dumnezeu a trimis aceste fete aici, fie că ele îşi dau seama sau nu.” 

Genele suedeze ale lui Betty au înzestrat-o nu doar cu un păr blond, ci şi 
cu o fire tăcută şi rezervată. Avea o varietate de preocupări: pilotarea unui 
avion, muzica (ştia să cânte la oboi şi era studentă la Conservatorul din 
Lausanne pe vremea aceea), călătoriile şi scrisul. Gea, care locuia cu ea într-un 
apartament din Lausanne, era brunetă şi tare frumoasă (Miss Wichita, Kansas 
a anului precedent). Dansa şi cânta la pian, iar ţelul ei era să ajungă la 
Hollywood. Nici una din fete nu se aştepta să găsească Biblia atât de fascinant 
de interesantă. Dar, dintr-o dată, o mulţime de piese au început să se 
potrivească, iar în acea seară, în timpul cinei, Betty ne-a spus: 

„Înţeleg... înţeleg... nu ar avea sens dacă n-ar fi complet adevărat... Nu 
se poate lua pe bucăţele. Ori totul e adevărat, ori totul e fals.” 

Nu a crezut în acel moment, dar începea să zărească ceva. 
În dimineaţa dinaintea plecării lor, Betty a venit în dormitorul în care eu 

făceam paturile, şi la fel de încet şi de calm cum ar fi zis „am să cumpăr zece 
ouă”, mi-a spus că ajunsese să creadă Biblia, şi că „vreau să-L primesc pe 
Hristos ca Mântuitor chiar acum pentru ca Duhul Sfânt să vină în mine aşa cum 
mi-aţi spus că va veni, ca să ma ajute să înţeleg ce citesc din Biblie.” 

În ceea ce o priveşte pe Betty, cât şi pe Gea (care a scris acelaşi mesaj în 
cartea noastră de oaspeţi, fără să ne spună vreun cuvânt), ambele au 
considerat acel timp petrecut în cabana Bijou ca pe un punct culminant al 
vieţilor lor. Despre Betty veţi mai auzi de-a lungul povestirii. Cât despre Gea, 
ea este azi soţia unui pastor din America central-vestică şi mama a cinci copii. 
Soţul ei nu ar fi soţul ei şi copiii nu s-ar fi născut dacă n-ar fi existat acea 
săptămână petrecută la Bijou. 

Nu... tropetele nu se aud în viaţă cum s-ar auzi dacă am pune în scenă o 
piesă de teatru cu efecte sonore. Dar le putem auzi ecoul slab când privim în 
trecut. 
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Vorbind de efecte sonore... ar fi trebuit să se audă unele foarte speciale 
într-o după-amiază, într-un trenuleţ ce urca din valea vecină. Însă, nu se 
auzea nici muzică, nici bătaie de tobe... nimic nu s-a văzut şi nu s-a auzit când 
domnul Ex. s-a ridicat de la locul lui şi s-a aşezat lângă Fran. 

„Mă scuzaţi, dar sunteţi pastor şi aş vrea să vă pun câteva întrebări. 
Vedeţi, eu sunt agnostic deşi am fost botezat ca Romano-Catolic... Aş vrea să 
ştiu care este diferenţa între doctrina catolică şi doctrina protestantă?” 

O întrebare onestă, dar una destul de simplă. Nimic care să zguduie 
lumea în întrebarea lui. Dar faptul de a pune întrebarea, de a răspunde la ea şi 
efectele ulterioare din viaţa domnului Ex. aveau să rezulte nu doar într-o 
schimbare cu consecinţe eterne pentru el, dar de asemenea, într-o revoluţie 
extraordinară pentru întreaga noastră familie şi lucrare. Avea să atingă şi 
nenumărate alte persoane. Ceva muzică ar fi trebuit să acompanieze acel 
moment! 

Dar aşa cum a fost atunci, doar roţile de pe şinele de oţel se auzeau 
trosnind în timp ce trenuleţul urca cu greu muntele, iar vocea lui Fran concura 
cu zgomotul acesta pe măsură ce explica unele din diferenţele de bază. I-a 
spus că din punct de vedere istoric Biblia este autoritatea în Biserica 
Protestantă, în antiteză cu punctul de vedere al Romei care susţine că Biserica 
este autoritatea supremă. I-a spus de asemenea, despre faptul că Biblia ne 
învaţă că mântuirea se capătă prin credinţa în lucrarea pe care Hristos a făcut-
o când a murit pe cruce, şi că Biserica Romano-Catolică învaţă că mântuirea 
este o problemă de credinţă plus fapte. Purgatoriul este o lucrare de suferinţă, 
însă Biblia nu pomeneşte nimic despre vreun Purgatoriu. 

O săptămână mai târziu Fran s-a oprit să plătească factura electrică. 
Domnul Ex. nu era doar Directorul Şcolii Elveţiene de Schi, ci conducea şi 
compania electrică din Champéry, fiind activ şi în viaţa politică a zonei (apropo, 
Champéry îşi produce necesarul de energie electrică). Factura nu era gata, aşa 
că domnul Ex. a spun că va trece într-o seară să o aducă. 

A venit împreună cu soţia lui, iar în timp ce el şi Fran discutau în engleză, 
eu am vorbit cu doamna Ex. în franceză. Am servit o gustare şi am avut o 
seară cu adevărat plăcută. Înainte de a pleca, domnul Ex. a remarcat: 

„Tot faceţi referire la Biblie. E tare năucitor, nu-i aşa? Cine poate să 
priceapă Biblia?” 

Atunci am scos nişte Biblii, şi au mai stat o vreme pentru câteva 
întrebări, după care au plecat acasă ţinând bine la subsuoară o Biblie în 
franceză. 

Următoarea discuţie cu ei a fost la ei acasă. În timpul săptămânii, domnul 
Ex. citise Luca, Ioan şi jumătate din Faptele Apostolilor. Era dezamăgit că 
nimic nu se petrecuse cu el în timp ce citea şi că „mare parte din ce citesc nu 
înseamnă nimic pentru mine.” Dar avea o grămadă de întrebări. A continuat să 
citească şi să pună întrebări timp de aproape un an şi jumătate. Apoi, într-o 
seară când se afla în sufrageria noastră singur cu Fran, ceva real s-a întâmplat. 

Ce se petrece când cineva devine creştin? 
Isus a spus ceva despre asta odată, unui om foarte religios numit 

Nicodim. Acesta credea deja că există un Dumnezeu şi simţea că slujeşte 
acestui Dumnezeu într-un mod foarte real. Dar Isus i-a spus lui Nicodim că 
pentru a deveni un copil al lui Dumnezeu un om trebuie să se nască din nou. 
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Când scriu aceste rânduri mă aflu lângă o fereastră deschisă către lacul 
Geneva; valurile par sălbatice astăzi, iar frunzele uscate dau buzna peste mine 
în timp ce bat la maşină. O salcie plângătoare cu frunze aurii de toamnă ce 
atârnă încă pe ramuri este biciuită de vânt asemenea pletelor unei fete dintr-o 
maşină decapotabilă în viteză. Ce văd eu? Vântul? Nu; ci efectele vântului care 
mă înştiinţează că acesta este prezent. 

Isus a spus: „Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” 
Ce vor să spună aceste cuvinte care-ţi taie respiraţia? Ele înseamnă că 

există Cineva numit Duhul Sfânt, care influenţează vieţile oamenilor în care El 
vine să locuiască de aşa manieră încât rezultatele se observă, şi pot fi 
comparate cu lucrurile pe care ochii noştri le văd şi simţurile noastre le 
sesizează atunci când stăm în mijlocul vântului.  

Într-un alt loc din Noul Testament ni se spune că exact în momentul 
naşterii – acea naştere din nou despre care vorbeşte Isus – Duhul Sfânt intră 
în persoana care se naşte. Viaţa unui creştin depinde de realitatea naşterii sale 
din nou, de venirea sa la viaţă... viaţa Duhului care este acum în el. 

Ceea ce s-a petrecut cu domnul Ex. în acea seară a fost faptul că s-a 
născut din nou. Ţineţi minte că am spus doar „ceea ce s-a petrecut”, nu „cum 
s-a petrecut.” El credea deja de vreo câteva săptămâni că Biblia este reală, dar 
acum ajunsese la un punct de unde putea să treacă mai departe, să pătrundă 
în cerc. 

Exista o schimbare vizibilă în viaţa lui care nu a fost primită cu strigăte 
de bucurie de prietenii lui. Preocupările sale s-au schimbat prin faptul că mai 
degrabă prefera să studieze Biblia cu o grămadă de cărţi noi în care investise 
decât să stea şi să bea într-o cafenea. Nu mai avea nevoie de „evadare.” Avea 
acum siguranţa că viaţa chiar are un sens şi un scop, şi înseta după ceva cu 
totul diferit. 

A deveni creştin te poate face fericit? 
Depinde de difiniţia ta pentru fericire. Cu siguranţă nu te va face faimos 

sau înţeles... şi cu siguranţă te va băga într-o grămadă de probleme şi de lupte 
pentru că adesea vei fi singur în mijlocul familiei tale şi te vei simţi destul de 
puţin confortabil. Bucuria adâncă, reală, care vine din faptul că ştii că ai a face 
cu Dumnezeul cel viu este ceva la care nimeni nu ar renunţa după ce a 
experimentat-o. 

A deveni creştin nu înseamnă să-ţi schimbi apartenenţa politică sau să te 
alături unui nou club, nici nu înseamnă să adaugi un desert dulce la masa 
copioasă a vieţii. Este ceva care în realitate este atât de aspru şi de dificil încât 
dacă nu este autentic atunci mai bine găseşti o altă soluţie la dorinţa de a-ţi 
face viaţa suportabilă. Nu este foarte la modă să vorbeşti despre adevăr, dar 
din întâmplare, contează foarte mult să ştii dacă există sau nu aşa un lucru 
precum adevărul absolut. 

Hotărârea domnului Ex. din acea seară cu privire la adevărul pe care era 
convins că-l găsise, avea să producă o schimbare în vieţile noastre pe care nu 
o puteam încă prevedea. 

În timpul verii din 1951, când Betty şi Gea au fost cu noi, am făcut o altă 
călătorie în Scandinavia. Serviciile de la biserică au continuat în săptămânile în 
care ne aflam în Champéry. Grădina noastră a rodit oferindu-ne legume pentru 
vară şi ceva în plus cu care am făcut conserve pentru iarnă.  

Oamenii veneau constant să ne pună întrebări.  
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Am scris lecţii. 
Apoi iarna ne-a încolţit din nou. Acum, în locul unui singur pension care 

venea seara pe la noi, aveam trei astfel de şcoli în trei seri diferite, pentru că 
fiecare şcoală era prea exclusivistă ca să permită elevelor sale să se amestece 
cu fetele celorlalte două şcoli. Era mai bine aşa pentru conversaţii, însă 
aproape că mi s-a scurtat mâna făcând câte o prăjitură mare (fără mixer 
electric) pentru fiecare din cele trei seri. Când fetele chiar începeau să fie 
interesate veneau singure la un ceai după-amiaza, sau la o cafea în miezul 
zilei, şi una câte una, câteva dintre ele au devenit creştine. Ţineau leagătura cu 
noi prin corespondenţă. Era emoţionant să vedem dovada adierii Duhului Sfânt 
suflând în unele din aceste vieţi. 

De exemplu Deidre, o fată din Anglia, s-a rugat cu voce tare pentru 
prima dată în viaţa ei când stătea cu noi lângă soba caldă de granit şi a spus: 

„O Doamne, cred că Isus a murit pentru mine. Te rog, nu mă lăsa 
niciodată să alunec.” 

Nu a alunecat deloc. S-a întors şi a continuat patru ani în Şcoala de Arte 
devenind vicepreşedinte al studenţilor, iar în tot acel timp a mers înainte 
neclintită în credinţa ei în ciuda atacurilor pline de sarcasm şi a comentariilor. 
Acum ea lucrează ca artist numai până ce soţul ei va termina cursurile de 
mecanică. El este un pilot creştin. 

O altă naştere în cabana Bijou, s-a făcut cunoscută de această dată 
înainte de vreme. Aşteptam un copil şi cele trei fete luau problema foarte în 
serios pentru că pierdusem deja o sarcină şi nu aveau de gând să mă lase să 
mai pierd una. 

„Noi vrem copilul acesta” au spus ele, şi toate faptele lor au subliniat 
aceste cuvinte.  

Susan a făcut un afiş cu titlul „Ce trebuie să mănânce femeile 
însărcinate”, listând acolo necesarul zilnic de alimente şi vitamine, cu mici 
desene ale fructelor şi legumelor. L-a agăţat într-un loc uşor de remarcat din 
camera de zi. Dacă suspinam sau scoteam vreun „of” din vreun motiv 
oarecare, Debby mă punea imediat pe canapea şi-mi îndesa perne sub 
picioare.  

„Ţineţi picioarele mai sus de nivelul capului. Nu vrem ca bebeluşul nostru 
să păţească ceva.” 

Grija lor pentru mine a fost puţin retezată în timpul lunilor şase şi sapte 
de sarcină deoarece a trebuit să mergem în Spania şi Portugalia în vederea 
conferinţelor şi pentru a începe clase de copii acolo. Se pare că starea mea îmi 
deschidea uşor uşile pentru a vorbi mamelor spaniole şi portugheze, singurul 
inconvenient fiind disconfortul... un termen pe care doctorii adoră să îl 
folosească pentru orice simptom, de la răul de mare la cea mai îngrozitoare 
durere. Copiii au fost nespus de bucuroşi să ne vadă când ne-am întors acasă 
din mai multe motive ca oricând înainte: „mama încă e bine!” au spus ei 
primindu-mă voioşi. 

În dimineaţa zilei de 3 august scâncetul unui copil nou-născut s-a 
alăturat şuierului de vânt făcut de copaci din cauza furtunii de-afară, iar Franky 
a intrat în familie. S-a născut în cabana Bijou, în camera noastră de oaspeţi – 
numită după aceea „salonul”. Fusese pregătită în grabă după ce evacuasem 
oaspeţii în crucea nopţii de 1 august. 
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Doctorul O. merită tot creditul din punct de vedere uman pentru faptul că 
Franky şi cu mine suntem în viaţă, deşi trebuie să admit că un timp nu am 
apreciat umorul doctorului. Încercam să urmez instrucţiunile pentru o naştere 
naturală dintr-o carte, iar el mă tot întreba la ce pagină rămăsesem. Probabil 
că dacă nu ar fi fost o naştere complicată metoda ar fi funcţionat. Dar a fost 
complicată. Franky, care nu a fost niciodată un copil liniştit şi care are 
nenumărate idei originale de a intra în bucluc, a început încă înainte de a se 
naşte, aşezându-se într-o poziţie alandala. Doctorul O. a făcut o treabă 
minunată cu instrumentele sale în timp ce moaşa îmi dădea cloroform pe o 
batistă şi Fran ţinea lampa. Partea Priscillei a fost să stoarcă suc de portocale 
pentru doctor de-a lungul nopţii. A preferat sucul în locul cafelei. 

Copiii au fost încântaţi dimineaţa următoare de minunea de a vedea acel 
copilaş stând în pătuţul lui călduros. Mi-ar fi plăcut să am o poză cu feţele lor 
terifiate când l-au văzut pentru prima dată. Susan întreba mereu înainte de a 
intra în cameră „Mai e acolo?” de parcă s-ar fi aşteptat ca cineva să-l facă să 
se evapore în absenţa ei, în timp ce Debby mergea în vârful picioarelor de 
parcă ar fi mers pe ouă şi nu scotea nici un cuvânt. Doar radia în tăcere. 

Desigur, potrivirea programului unui nou-născut în restul muncii noastre 
a ridicat ceva complicaţii, dar în timpul acelor prime luni Franky era un copil 
liniştit, şi după orele de şcoală avea trei extra-mămici. În acea iarnă am 
continuat să facem tot ce începusem folosind orele liniştite din noapte (de la 11 
p.m. la 2 a.m.) după ce fetele de la şcoli plecau, ajutorul nostru dormea şi nu 
exista nici un pericol ca telefonul să sune; atunci ne ocupam cu scrisul. 

Înainte de a merge la biserică pentru serviciul din ajunul Crăciunului 
(care deja devenise un obicei regulat pe vremea aceea), am efectuat o 
procesiune ciudată de-a lungul pajiştilor acoperite cu zăpadă veche şi acoperită 
de o crustă groasă. Fran era primul, ducând un brăduţ împodobit şi o servietă, 
apoi venea Priscilla cu o cutie mare cu prăjituri, pâine şi fructe, iar Susan urma 
cu o cutie cu mâncare din conserve. Debby, în spatele lor, avea mâinile goale, 
iar eu încheiam plutonul ducând o cutie ce nu trebuia deschisă deoarece 
conţinea o caserolă aburindă cu cartofi festonaţi, o friptură fierbinte, un 
castron cu supă acoperit şi ceva legume. Debby tot îngâna: 

„Uitaţi-vă la mine, ia uitaţi! Pot să merg pe crustă.... nu se sparge cu 
mine!” 

Crusta a fost destul de rezistentă încât să ne susţină pe toţi pentru un 
moment scurt. Apoi s-a spart sub noi şi a trebuit să ne scoatem picioarele prin 
aceleaşi găuri care se formaseră, riscând să ne înţepenim. Am coborât de-a 
lungul pârâului care se varsă în râul cel rapid. Fran şi-a pus bagajele jos ca să 
ne ajute. Am trecut peste mai multe pajişti şi am coborât spre râu deoarece 
cabana la care vroiam să ajungem era situată acolo jos, lângă o grădină în 
pantă. 

„Cum poate doamna aceea bătrână, care are doar o mână bună să 
grădinărească aici?” ne-am întrebat unul pe altul. 

Auzisem că această văduvă, ţărancă bătrână, nu avusese parte niciodată 
în viaţa ei o masă bună, şi ne aflam acum pe drum ca să ne asigurăm că avea 
să aibă totuşi parte măcar de una! 

De mulţi ani ea trăia în acel loc singuratic, după o copilărie nefericită şi o 
viaţă de muncă grea. Am bătut la uşă şi un cap firav s-a ivit prin uşa uşor 
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întredeschisă de la balcon – pentru că ferestrele erau închise bine ca să nu se 
piardă nici un strop de cădură. 

„Da?” 
O lumină slabă s-a aprins pe bătrâna faţă ridată. Uşa s-a deschis mai larg 

pentru a ne primi într-o cameră aşa de întunecată încât pentru câteva 
momente nu am putut vedea nimic. Apoi, treptat am putut zări pereţii înnegriţi 
de fum, pilonii de lemn şi butucul solid din mijlocul camerei, masa dezordonată 
pe care era o jumătate de pâine neagră şi o bucată mică de brânză uscată. 

„Am venit pentru că este timpul naşterii lui Isus. Ştiţi că Domnul Isus a 
venit în lume pentru a suporta pedeapsa în locul acelora care vor crede în El.” 

Copiii au cântat colinde şi am vorbit cu ea în cuvinte simple. Apoi, am pus 
pe masă darurile noastre – felurile de mâncare fiebinţi şi aburinde, micuţa 
plăcintă de dovleac şi rulourile făcute în casă, prăjitura... 

„Dar... dar... dar... este pentru mine? Le pot păstra? Dar... eu nu am 
avut o asemenea masă toată viaţa mea... este primul prânz de Crăciun...” 

Apoi ochii i s-au umplut de lacrimi. Priscilla, care preda deja lecţii în 
franceză de mai mult timp, i-a povestit istoria de Crăciun şi i-a spus cât de clar 
s-a putut acel mesaj care cuprindea „răspunsul.” 

În acea seară după cină, copiii au plecat singuri la colindat şi au împărţit 
cutii cu biscuiţi de casă la diferiţi prieteni. Printre ei a fost doamna 
Fleischmann, văduva germană care cânta acum la orgă şi care locuia singură în 
cabana ei micuţă, familia Marclays, „profesoara” şi „doamna durdulie” de la 
Casa Eden, femeia care ne închiriase o bucată de pământ pentru o grădină de 
zarzavaturi, şi alţii. 

„Sper” a declarat Susan cu pasiune în acea noapte, „sper să putem locui 
în Champéry pentru totdeauna!” 
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C 

CAPITOLUL ŞASE 
 

Revenirea la Cabana Bijou 

 
 
 

 
ând părinţii şi prietenii noştri care veniseră la New York pentru a ne 
vedea plecând au devenit doar o parte din masa celor rămaşi în urmă 
care coborau cu repeziciune pasarela, am năvălit cu toţii spre cea mai 

apropiată scară pentru a găsi un loc la balustradă de unde să prindem o ultimă 
frântură din feţele celor dragi, să le facem cu mâna şi să le strigăm ultimele 
saluturi. Abia atunci când sirena şi-a început seria de semnale am descoperit 
că ne aflam chiar dedesubtul ei, şi că vocea romantică, aspră a sirenei unui 
vapor care-şi anunţă sosirea sau plecarea era de data aceasta doar un zgomot 
înfricoşător care ameninţa să ne spargă timpanele! 

Odată ce bagajele noastre au fost verificate şi găsite toate la bord, după 
ce am semnat de primire pentru „locurile” din sufragerie şi rezervat sezlonguri 
pe o punte interioară în care Franky să nu poată găsi vreo balustradă deschisă, 
ne-am aşezat şi am început să schimbăm impresii cu Betty. Aveam multe de 
recuperat cu privire la viaţa ei şi ea cu privire la viaţa noastră, căci aranjasem 
să ne întâlnim pe vapor; trecuseră doi ani de când fusesem împreună la 
Cabana Bijou. 

Betty şi Gea petrecuseră un an împreună la universitate. Apoi Gea se 
căsătorise, iar Betty mai petrecuse un an într-o şcoală teologică şi începuse să 
scrie cu regularitate o coloană într-un ziar. Acum simţea puternic că era timpul 
să revină în Elveţia pentru o perioadă ca să locuiască cu noi la Cabana Bijou, 
învăţând fără formalitaţi tot ce putea şi ajutând unde era nevoie ca oricare 
membru al familiei. 

Trecusem printr-o iarnă din ce în ce mai ocupată după naşterea lui 
Franky. Fetele de la şcoli veneau în trei seri pe săptămână, Priscilla preda unei 
clase de copii o dată pe săptămână, alţii veneau după-amiază sau seara pentru 
a împărtăşi problemele lor personale sau întrebările spirituale (oameni de la 
hoteluri, profesori sau studenţi), iar noi ne scriam lecţiile pentru clasele răzleţe 
de copii. Fran a făcut o călătorie în Scandinavia de unul singur, pentru că eu 
trebuia să îngrijesc de copilaş şi să am grijă de continuitatea studiilor biblice 
din cabană. Apoi, dintr-o dată, a venit timpul să scoatem geamantanele şi să 
începem să împachetăm pentru a pleca în America, deoarece cinci ani 
zburaseră şi ni se cuvenea un concediu. Ultimele săptămâni s-au transformat 
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într-o grabă imposibilă de a împacheta, dar cu toate acestea nu am vrut 
niciodată să expediem pe cineva care avea nevoie urgentă de ajutor. În 
mijlocul tuturor acestora lui Debby i-a fost scos apendicele, ca o amintire a 
faptului că viaţa nu vine niciodată în mici pacheţele ordonate de ore 
programate fără pauză. 

Iar acum, după 18 luni în America – din mai 1953 până în septembrie 
1954 – ne aflam pe drumul de întoarcere în Europa. Fusese orice altceva 
numai un timp de odihnă nu, pentru că amândoi ne luasem angajamente să 
ţinem nişte conferinţe care ne-au purtat prin toată ţara, iar Fran mai predase şi 
la o şcoală de teologie. 

Mergeam acum înapoi aşteptându-ne la ceva mai degrabă special, cu 
nerăbdarea de a vedea ce va face Dumnezeu. Meditasem şi ne cercetasem 
destul de mult cu privire la cei câţiva ani care trecuseră. Aveam impresia că 
mare parte a creştinismului se răspândea prin reclame intenţionate să 
transmită ceva anume, şi că exista o apreciere foarte puţin veritabilă a lucrării 
supranaturale a Duhului Sfânt.  

Într-o dimineaţă, la masa pentru micul dejun din Cabana Bijou, Fran îmi 
spusese:  

„Presupunând că ne-am fi trezit azi şi am fi găsit tot ce se referă la 
Duhul Sfânt şi rugăciune scos din Biblie – adică, nu scos în sensul în care 
liberalii ar scoate din Biblie, ci să zicem că Dumnezeu ar fi scos cu adevărat din 
Biblie tot ce se referă la rugăciune şi la Duhul Sfânt. Ce diferenţă ar produce 
acest fapt între modul în care am lucrat ieri şi modul în care am lucra azi, şi 
mâine? Care ar fi diferenţa în lucrările şi planurile practice ale majorităţii 
creştinilor? Nu sunt toate planurile pregătite dinainte? Nu este cea mai mare 
parte din lucrare făcută prin talent omenesc, prin vigoare şi păreri deştepte? 
Unde îşi găseşte locul în mod real puterea lui Dumnezeu?” 

Provocaţi prin aceasta am început să ne gândim şi să ne examinăm 
propriile vieţi şi lucrări... şi, L-am rugat pe Dumnezeu să ne dea ceva mai real 
în lucrarea noastră viitoare. 

 
După ce am servit cina în ultima seară petrecută pe vapor Franky a 

început să strige şi să ţipe „Burtica doare, pupă! Burtica doare, pupă!” Părea să 
fie într-o durere aşa de violentă încât m-am întrebat dacă nu cumva are 
apendicită. Apoi a început să verse iar aceasta a alternat cu ţipetele până ce, 
dintr-o dată, s-a simţit uşurat şi a adormit extenuat în braţele mele. Desigur că 
vaporul avea un medic, dar la ora 11 noaptea, în ultima noapte pe vas, cu un 
copil bolnav care tocmai a adormit şi trei alţi copii gata de culcare, omul ezită 
să cheme un doctor necunoscut. Somnul ni s-a părut cel mai bun medicament, 
în special pentru că ne gândeam că ar putea fi rău de mare sau indigestie. 
Dimineaţa a sosit cu urgenţa de a ne strânge lucrurile şi a ne pregăti pentru 
debarcare. Franky părea să fie mai bine; şi-a mâncat micul dejun fericit în 
pătuţul lui deşi avea febră, şi a adormit din nou până ce a sosit timpul să ieşim 
pe punte. 

Le Havre era inundat de o lumină strălucitoare pe când noi ne apropiam 
de docuri şi se evidenţia ca o cameră de studiu gol-goluţă, crem şi cafenie pe 
fundalul unei pete de cer albastru aprins. Când Franky, care era în braţele 
mele a vrut să se dea jos şi să umble mi s-a părut un lucru normal să-l las să 
alerge puţin prin apropiere în lumina caldă a soarelui, departe de mulţime, 
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înainte de a ne alinia ca să ne aşteptăm rândul pentru controlul vămii şi alte 
controale. În momentul acela era complet normal şi la fel de energic cum sunt 
majoritatea băieţilor sănătoşi chiar şi atunci când au febră. A fost ultima dată 
când a mers fără handicap. 

Ferestrele deschise de pe coridoarele lungi şi înguste ale trenului lăsau 
să intre mizerie şi clămpănela roţilor de tren... însă aduceau de asemenea 
imaginea zonelor rurale aproape înăuntrul trenului într-un fel care te făcea să 
te simţi de parcă te-ai plimba pe-acolo. Oricum, întunericul ne-a retezat curând 
legătura cu câmpurile tăcute, cu vitele ce păşteau şi cu şirurile de plopi ale 
Franţei rurale. A fost o călătorie captivantă pentru noi toţi – şi, în acelaşi timp 
un fel de revenire acasă. Franky s-a instalat în poala mea şi a adormit. 

Când am ajuns la gara din Paris, Fran a început să înmâneze valizele 
noastre pe geam unui hamal care aştepta, iar eu l-am învelit cu grijă pe Franky 
într-o pătură ca să nu răcească pe drumul spre un hotel din apropiere. 

„Un somn bun de noapte plus o zi în pat mâine, şi va fi bine probabil 
pentru restul călătoriei,” mi-am zis. 

Franky a privt în jurul său şi a zis solemn, cu aerul celui care face o 
mare descoperire:  

„Ăsta-i Parisul mama, ăsta-i Parisul!” 
Dimineaţa următoare Fran, fetele şi Betty au plecat să viziteze oraşul şi 

să ia ceaiul cu un pastor francez. Franky încă dormea aşa că am tras draperiile 
închise la culoare peste ferestre şi am stat liniştită lângă el până după-amiaza 
târziu când a început să se agite. M-am îndreptat spre fereastră ca să trag de-
o parte draperiile grele şi o dungă din lumina soarelui s-a prelungit pe podea. 
În această undă de lumină Franky se împleticea: Franky, care mersese cu un 
echilibru perfect pe cele două picioare voinice ale sale încă de când avea nouă 
luni. Picioarele sale păreau să-i iasă ciudat din şolduri până ce s-a prăbuşit 
grămadă. 

„Nu pot merge, mami... nu pot merge?!” s-a văitat el cu o voce 
întrebătoare. 

„Oh, Doamne,” m-am rugat.  
„Poate să fie asta? Oh, dacă este, Te rog dă-ne înţelepciune ca să ştim 

ce să facem.” 
L-am adunat de pe jos în braţele mele şi am încercat să fiu calmă de 

dragul lui. „Hai să-nşirăm nişte mărgele, Franky” şi am început nişte jocuri 
silenţioase pe patul cel mare. Nu-l puteam lăsa ca să merg niciunde. Ne aflam 
într-o cameră mică de hotel în apropierea unei gări din Paris. Era aproape 4.30 
după-amiază şi aveam rezervare la tren ca să plecăm dimineaţa următoare 
devreme. Când Fran şi fetele au năvălit în cameră a trebuit să-i las să vadă ce 
se întâmpla cu Franky atunci când încerca să umble. De data asta era mai rău. 
De obicei medicii au păreri atât de diferite. Am preferat să nu intrăm pe mâna 
unuia nepotrivit în acel moment. 

„Să-l sunăm pe doctorul O. din Elveţia şi să-i cerem sfatul.”  
Au trecut câteva ore fără să reusim. Nici un răspuns. 
Apoi Fran a sunat la aeroport.  
„Dacă au locuri în avionul de dimineaţă, tu, Franky şi Debby veţi pleca 

mâine cu avionul. Aşa veţi călători doar o oră în loc de zece.” 
Mai aveau exact numărul potrivit de locuri, aşa că părea că acesta era 

pasul corect de făcut. Sunând „La Maison de la Biblie” din Paris am descoperit 
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că Helen, moaşa creştină pe care o avusesem când se născuse Franky, se afla 
în vizită acolo şi era bucuroasă să vină pentru a mă ajuta să ajung la aeroport 
cu cei doi copii. Din nou, nu am simţit că asta era „şansă” ci un nou indiciu că 
făceam bine plecând în Elveţia cu avionul. 

În Geneva căldura soarelui a îndepărtat orice pericol de răceală, iar 
Franky s-a deşteptat şi a vorbit aşa de aprins încât prietenul nostru, domnul 
B., pe care tocmai îl conoscusem, simţi că băiatul nu poate să fie chiar aşa de 
bolnav. Am condus pe lângă sate liniştite ce păreau adormite şi pe lângă vii 
terasate, ca şi pe lângă lacul albastru care scânteia în soare cu sclipiri 
dansante.  

„Oare e posibil cu adevărat ca ceva să nu fie bine?”  
Părea doar o plăsmuire a imaginaţiei mele.  
Ne-am oprit o dată pentru a telefona doctorului O. dar din nou n-am 

primit nici un răspuns, aşa că domnul B. a condus mai departe până ce am 
ajuns la Aigle. Din nou am sunat, şi apoi, renunţând, am hotărât să sunăm la 
vechiul nostru medic din Lausanne. Ea ne-a dat numele cuiva din Aigle la care 
puteam merge să ne vadă. 

După o examinare completă, inclusiv cu o radiografie a pieptului şi 
testarea reflexelor la genunchi, verdictul a fost dat: 

„O mică atingere a gripei şi ceva oboseală.” 
Vroiam să cred asta, dar ştiam că nu este corect. 
„Dar doctore, cum rămâne cu faptul că nu poate să umble?” 
„Un început de rahitism, asta-i cauza.” 
Aşa că am plecat cu Franky şi o sticlă de medicamente pentru rahitism. 
Am aflat apoi că ceilalţi ajunseseră în Aigle cu trenul, şi că domnul B. se 

oferea să ne ducă sus la Champéry. Se înnoptase deja şi cu toţii aveam nevoie 
să mergem la culcare devreme. 

Nu a fost o întoarcere acasă voioasă, deşi nimic nu a putut diminua 
încântarea fetelor când au zărit primele case din Champéry.  

„Oh, nu arată bine? Nu-i aşa că şi aerul miroase bine? Nu-i acasă?” 
În dimineaţa următoare ne-a fost recomandat un alt doctor – un chirurg 

din Monthey care făcuse un studiu special al poliomielitei după ce fiul său 
murise din cauza acestei boli cu ani în urmă. Telefonul nostru l-a făcut să 
apară într-un timp foarte scurt, iar consultaţia sa a determinat o declaraţie 
imediată:  

„Fiul dumneavoastră suferă de poliomielită care-i afectează acum 
muschii din partea inferioară a spatelui şi piciorul stâng.” 

A ordonat să-i facem băi fierbinţi, cu o durată de câteva ore şi masaj; a 
spus că va reveni curând. 

O convorbire de trei minute cu un medic prieten din America, doctorul 
Kiesewetter, director al unui spital de pediatrie, ne-a adus un sfat încurajator – 
să continuăm să-l îngrijim pe Franky prin tratamentele cu băi fierbinţi făcute 
acasă, dar să-l şi ţinem foarte liniştit pentru câteva săptămâni. 

Acea convorbire telefonică a fost ceva remarcabil. Legătura a fost clară, 
eu am relatat simptomele timp de un minut si jumătate, după care conexiunea 
a cedat. Operatorul şi-a cerut scuze şi a spus că va restabili legătura cât mai 
curând posibil. Au trecut apoi 15 minute. În America, doctorul a folosit acele 15 
minute pentru a suna pe un expert în poliomielită din spitalul său, folosind un 
alt telefon. A obţinut consultaţia pe care o dorea de la acel expert, şi când a 
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revenit la linia pentru Elveţia a putut să ne sfătuiască bazat pe acea 
consultaţie. 

Şansă? Nu prea cred. Noi ne rugasem ca Dumnezeu să folosească acel 
telefon pentru a ne da siguranţa de care aveam nevoie cu privire la 
tratamentul lui Franky.  

Următoarele câteva zile ne-au găsit locuind printre valize pe jumătate 
desfăcute deoarece eu îmi petreceam toate orele în care nu dormeam având 
grijă de Franky, iar în acestea se includeau de multe ori şi ore ale nopţii din 
cauză că se trezea des strigând. Era prea mic ca să-i putem explica ce nu era 
în regulă, şi cum noi ştiam atât de puţine despre poliomielită, abia mai târziu 
am descoperit că acele strigăte din noapte erau accese de dureri musculare – 
foarte puternice. Este îngrozitor să te trezeşti cu un sentiment de durere în 
stomac în timp ce memoria îţi aducea aminte „Oh, da... ştiu ce nu e în rgulă.”  

Ăsta mi-era primul gând de fiecare dată când eram trezită din somnul 
care ştergea orice sentiment pentru un scurt timp. 

Fran a trebuit să plece în sudul Italiei pentru a vorbi la o conferinţă de 
misionari. Plănuisem să mergem împreună, lăsând-o pe Betty să stea cu copii, 
dar, desigur eu nu am mai plecat.  

Chiar când Fran era plecat Franky a avut un al doilea atac, despre care 
se spune că este obişnuit în poliomielită.  

Doctorul din Monthey s-a grăbit să urce dealul sosind noaptea, pentru a 
mă implora să-l las să folosească o injecţie pe care o descoperise pentru 
poliomielită. Insista asupra faptului că Franky deja începea să dea semne de 
paralizie pe partea dreaptă şi că învenţia sa ar fi unica şansă de a o opri. Mai 
fusese folosită doar în cazul a şase alte persoane, dar el însuşi era convins de 
eficacitatea sa. 

„Vă rog, lăsaţi-mă s-o folosesc. Nu-i refuzaţi băiatului posibilitatea 
acestui ajutor. Altfel, s-ar putea să nu mai meargă niciodată.” 

Aşa stăteau lucrurile, şi era aproape miezul nopţii. Eram singură în 
luarea acestei decizii. Limba mi s-a lipit de cerul gurii şi mi s-a uscat gura de 
frică. O injecţie care avea să-l pună pe Franky într-o starea de şoc. O injecţie 
care trebuia administrată sub anestezie. Nu citisem eu undeva că orice injecţie 
este periculoasă în cazul poliomielitei? 

Doctorul se plimba încoace şi-ncolo prin dormitor pe scândurile mari, 
care scârţâiau, spunând:  

„Grăbiţi-vă! Grăbiţi-vă! Nu e timp de pierdut. Eficacitatea injecţiei 
depinde de cât de repede este administrată.” 

Fiica doctorului mi-a şoptit la ureche:  
„Papa chiar crede că asta e cea mai bună soluţie.” 
Am simţit că mi se face rău. Cum să ştiu ce să fac? Dacă murea sub 

anestezie? Am strigat către Domnul în tăcere: 
„Oh, arată-mi ce să fac, Doamne. Oh, Tată, arată ce e cel mai bine 

pentru Franky. Voi face cum zice doctorul dacă nu mă opreşti, Doamne. Nu ştiu 
ce altceva să fac.” 

Deciza a fost luată. Nu cred că am fost de una singură în luarea deciziei. 
Am fost eu inundată de încredere? Nu, n-am fost! Am stat pe locul din spate al 
maşinii simţindu-mă din ce în ce mai rău în timp ce Franky pălăvrăgea aşa 
fericit despre ceaţa de sub noi care arăta ca un ocean.  
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Am ajuns la un spital mic şi liniştit. Masca cu eter a fost pusă peste o 
faţă ce devenea tot mai roşie din cauza ţipetelor şi a fricii, iar eu am fost 
condusă afară din sala de operaţie pe hol. 

Am îngenunchiat lângă el toată noaptea aceea, rugându-mă, veghind şi 
ascultând. De fiecare dată când se trezea primul lui cuvânt era „suc”, iar eu îi 
băgam în gură o sticlă cu suc de portocale stoarse. Sugea puţin şi adormea din 
nou. Doctorul spusese că îi va administra un al doilea tratament dimineaţă. Am 
devenit tot mai speriată cu privire la asta. Dar dimineaţă devreme, când îmi 
citeam Biblia, acolo, alături de Franky, un verset din Cartea Proverbelor m-a 
atins dintr-o dată. Era acest verset: „Inima împăratului este ca un râu de apă 
în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea.” Asta este ceea ce m-a 
lovit! M-am gândit „Dacă Dumnezeu poate să întoarcă inima unui împărat aşa 
cum poate întoarce cursul unui râu, atunci, cu siguranţă Dumnezeu poate 
schimba decizia acestui doctor în direcţia care va fi cea mai bună pentru 
Franky”; şi când I-am cerul lui Dumnezeu să facă asta m-am simţit încurajată 
şi am încetat să mai tremur. 

Câteva minute după aceea doctorul a întrat împreună cu o asistentă, şi 
în timp ce au început să tragă pătuţul spre uşă pentru a-l duce în sala de 
operaţie, medicul şi-a ridicat braţul şi a spus cam tăios:  

„Aşteaptă!”  
Apoi s-a uitat insistent la Franky în tăcere pentru câteva minute şi în 

final a spus:  
„M-am răzgândit. N-o mai facem.”  
A doua injecţie nu i-a mai fost administrată niciodată. 
Franky şi cu mine am petrecut o săptămână în spital. Am preferat să-l 

îngrijesc personal mai degrabă decât să le las pe asistenetele vorbitoare de 
limbă franceză. Între timp, Betty a avut grijă de casă la cabană, fiind o 
încurajare extraordinară pentru cele trei fete la fel de bine precum se ocupa de 
muncile casnice. 

În acelaşi timp, Fran se afla în Pescara, Italia. După una din sesiunile 
conferinţei de acolo a primit un telefon de la depărtare din partea Priscillei 
care-i spunea că eu mă aflam în spital cu Franky. I-a spus că Franky avusese 
al doilea atac şi l-a rugat să vină acasă. În acea noapte a prins trenul de la 
miezul nopţii din Pescara. A călătorit cu trenul de la miezul nopţii până la 
asfinţitul soarelui în ziua următoare ca să ajungă la spitalul în care era Franky. 
A spus că a avut loc o adevărată revoluţie în propria lui inimă când a început 
călătoria, gândindu-se la Franky şi la însemnătatea bolii lui. Oricum, pe măsură 
ce orele se scurgeau el s-a luptat cu ideea de a se încrede în Domnul cu privire 
la lucrurile reale ale vieţii, iar când putea zări deja spitalul în depărtare 
ajunsese la un punct în care putea avea încredere în Dumnezeu chiar şi în 
această privinţă. Nu fusese o bătălie minoră, şi într-un anume fel această luptă 
personală, precum şi rezultatul ei era de asemenea o parte din fundamentul pe 
care Dumnezeu îl aşeza pentru lucrarea ce ne stătea înainte. 

Orice a făcut acea injecţie, Franky nu a paralizat pe partea dreaptă, iar 
apoi a venit ziua când a putut să se ridice, să stea în picioare şi în final să 
meargă. În iarna aceea au continuat tratamentele cu băi şi masaje, iar o mică 
tricicletă a fost cumpărată pentru el ca s-o folosească la exerciţii. Firea lui 
îndărătnică l-a obligat să tot încerce, iar după ce s-a văitat atunci că nu putea 
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merge, n-a mai pomenit niciodată despre aşa ceva, ci s-a hotărât să se ridice 
şi să meargă înainte indiferent de câte ori avea să mai cadă. 

Ca s-o iau puţin înainte cu povestea lui Franky, lăsaţi-mă doar să vă 
spun că în final a rămas cu zero masă musculară în gamba stângă şi muchi ce 
măsoară cam 7 cm în partea din spate a piciorului stâng (10 cm este ideal). A 
trebuit să poarte o proteză, a suferit un transplant de muschi, a avut de 
înfruntat multe aspecte frustrante cu privire la funcţionarea piciorului său. 
Toate acestea nu au fost uşor de îndurat nici pentru el nici pentru noi, dar de-a 
lungul tuturor acestora a existat un număr extraordinar de împrejurări în care 
rugăciunile au fost ascultate, şi rezultate pe care chiar şi Franky, în cele mai 
dureroase momente, le-a recunoscut ca fiind rezultate bune izvorâte din 
tragedie. 

În ciuda handicapului Franky poate acum să patineze şi se află în 
echipele de hochei şi fotbal din liceul său. A câştigat medalia de argint pentru 
schi; poate înnota, chiar pe distanţe destul de lungi. Tot restul trupului său 
este trupul unui atlet. 

Dar deja am anticipat povestea. Prima noastră toamnă înapoi în Elveţia 
– timpul pe care-l aşteptasem cu atâta nerăbdare – a început cu îngrijirea unui 
caz de poliomielită timp de câteva săptămâni. 
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orul întunecat al poliomielitei lui Franky a devenit din ce în ce mai 
mare pe măsură ce i s-au adăugat straturile consecutive ale altor 
nori.  

Într-o zi luminoasă de octombrie, Susan s-a întors de la un tenis jucat 
după ore şi s-a plâns:  

„Cred că mi-am scrântit glezna, doare şi e cam umflată.”  
O zi sau două mai târziu Susan a mers într-o drumeţie şi s-a plâns din 

nou:  
„Cred că mi-am sucit genunchiul... doare aşa tare, şi e cam roşu şi 

umflat.” 
Faţa doctorului O. era gravă după ce a consultat-o.  
„Îmi pare rău să vă spun asta, pentru că se pare că deja aveţi destule 

pe cap, dar Susan suferă de reumatism articular acut şi trebuie să stea la pat 
pentru cel puţin două luni.” 

Ne-am adus aminte de infecţia serioasă în gât pe care Susan o avusese 
în America, în primăvară, şi ne-am dat seama că acolo se afla cauza pentru 
noua ei boală. Cele „două luni” aveau să devină cea mai mare parte a 
următorilor trei ani... când la pat, când pe picioare. 

O scrisoare a fost trimisă către şcoala prin corespondenţă Calvert fiind 
comandat cursul pentru clasa a opt-a pentru Susan; o poliţă din lemn a fost 
construită în afara ferestrei ei pentru a servi drept loc de hrănire a păsărilor ca 
să-i ofere distracţia de a putea urmări păsările din pat, iar îngrijirea ei la pat a 
fost adăugată programului de băi, masaj şi exerciţii ale lui Franky. 

Debby traversa câmpurile de una singura în lunile acelea pentru că 
numai ea mai pleca de acasă la şcoală.  

Priscilla, care absolvise Şcoala Steven din Philadelphia cu un an înainte 
era gata pentru colegiu, dar hotărâse să studieze singură acasă până în 
primăvară, îndopându-se cu franceză şi alte materii pregătitoare pentru 
admiterea la Universitatea din Lausanne. Când Betty a trebuit să plece în 
noiembrie, Priscilla a fost cea care s-a înscris ca asistentă cu jumătate de 
normă. 
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Oricum, Cabana Bijou nu era doar un spital în acele vremuri. Camera de 
zi era în mod constant scena ceaiurilor şi conversaţiilor, ca şi a scrierii lecţiilor. 
Clasele şi serviciile de la biserică au continuat, însă exista o greutate dată de 
norii ameninţători ce planau peste toate acestea. 

Nu primisem încă acel „permis de séjour.” O autorizaţie trebuie obţinută 
din şase în şase luni de către străinii ce locuiesc în Elveţia - după primele trei 
luni petrecute acolo ca turist - iar noi o obţinusem întotdeauna fără întârziere. 
Aveam planificată o călătorie în Finlanda, însă faptul că nu aveam autorizaţia şi 
boala copiilor puse la un loc ne-a determinat să anulăm acea călătorie. Am 
hotărât să folosim timpul „economisit” pentru a face modificările pe care le 
plănuisem pentru cabană, „odată ce vom locui aici pentru cel puţin încă zece 
ani.” 

Ne-a ajuns la urechi zvonul că existau probleme cu autorizaţia noastră 
din cauza domnului Ex. şi a claselor de copii, dar alţii din sat care auziseră 
veştile au dat din cap şi au zis echivalentul a „Aiurea! Nu-i bai!” 

Următoarea ştire pe care am primit-o a venit de la Sion, sediul cantonal 
al guvernului. Era o citaţie pentru Fran în care i se cerea să se înfăţişeze la 
unul din oficiile Biroului pentru Străini de acolo. Priscilla l-a însoţit pentru a se 
asigura că totul va fi bine înţeles de ambele părţi în privinţa limbii, iar unul din 
săteni a spus că va încerca să fie de folos. Oricum, el a fost nevoit să aştepte 
în afara micului birou întunecat pe parcursul interogatoriului. A avut ceva de 
aşteptat, căci interogatoriul a ţinut două ore întregi. Un dosar mare, ce părea 
să cuprindă însemnări despre tot ce făcusem în timpul şederii noastre în 
Elveţia, a fost deschis. I s-au pus întrebări cu privire la serviciile de la biserică, 
orele cu copiii în franceză, clasele biblice, scopul călătoriilor noastre în alte 
state, dacă am vorbit vreodată ceva despre politică, dacă eram acceptaţi de 
ceilalţi protestanţi, de ce oferisem biscuiţi şi ciocolată fierbinte copiilor din 
clase, şi aşa mai departe. După câte a putut Fran să-şi dea seama omul a 
părut să aibă o reacţie favorabilă răspunsurilor lui, şi a spus că va încerca să 
ne obţină o autorizaţie pe cinci ani aşa încât să nu mai fim deranjaţi pe viitor, 
însă vroia numai să „păstrăm discreţia cu privire la interogatoriu” şi să 
aşteptăm ca autorizaţia să sosească. 

Era o îngrijorare neplăcută şi sâcâietoare care tot revenea în minţile 
noastre cu privire la acea autorizaţie pe cinci ani... mai ales pentru că 
achitasem factura pentru tapisarea mobilei – mobilă ce aparţinea cabanei nu 
nouă – trăsesem liniile pentru curent electric, pusesem un sistem pentru apă 
caldă, zugrăvisem, lăcuisem din nou podelele şi altele... toate la costuri demne 
de luat în seamă. 

Cam pe vremea aceea Fran se gândise la numele L’Abri (franţuzescul 
pentru adăpost) ca la un nume ce s-ar potrivi cabanei noastre, după cum 
prevedeam că va decurge lucrarea în viitor. Am trecut în revistă anii petrecuţi 
în Champéry şi ne-am dat seama că deşi nu venisem aici pentru acest motiv, 
totuşi avusesem un număr de tineri în continuă creştere şi alţi oameni care 
apelaseră la noi pentru ajutor spiritual. 

„Hai s-o numim L’Abri pentru ca oamenii aceştia să ştie că sunt 
bineveniţi să revină şi să-şi aducă şi prietenii cu ei.” 

Ne imaginam fetele de la şcoli revenind câţiva ani mai târziu pentru a 
sta la hoteluri sau pensiuni, pentru a schia sau a face drumeţii în timpul celor 
câteva săptămâni de vacanţă presărate cu după amiezi şi seri de studiu biblic 
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sau discuţii la Cabana Bijou ori L’Abri. Când ne simţeam cel mai deprimaţi din 
cauza problemelor ce se înmulţeau, am întocmit un dosar în care arătam ce 
avea să fie L’Abri, indicând pensiuni şi hoteluri la care oamenii se puteau caza 
dacă ar fi vrut să vină la noi pentru ajutor spiritual. 

Apoi au venit dintr-o dată peste noi acele avalanşe şi inundaţii... aşa că 
pentru câteva zile am uitat de orice altceva. Orice altceva, cu excepţia nevoilor 
urgente ale unei familii din India care stătea la un hotel şi pe care am vizitat-o 
în câteva seri deoarece ei nu puteau ajunge la cabana noastră din pricina 
molozului. 

Într-o zi, după ce soldaţii părăsiseră satul şi pericolul de a mai avea loc 
avalanşe încetase, eu mă aflam în faţa maşinii de scris simţind acel semn de 
întrebare stăruitor împreună cu povara asociată acelor incertitudini ce ne 
stăteau înainte cu privire la cei doi copii bolnavi şi o îmbinare de probleme ce 
păreau să ne năpădească. Mi-am proptit Biblia pe clapele de la maşina de scris 
şi L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea ajutorul şi mângâierea de care aveam 
nevoie. Citirea m-a dus la începutul cărţii lui Isaia (nu din cauză că am deschis 
Cartea la întâmplare, ci pentru că acela era următorul paragraf în citirea mea 
la rând). Vedeţi, eu cred că Biblia este pentru viaţa spirituală a creştinului cum 
este o pâine proaspătă, caldă, din grâu pentru viaţa fizică: şi hrănitoare şi 
apetisantă. Există de asemenea timpuri în care Dumnezeu vorbeşte copiilor Săi 
chiar prin cuvintele Bibliei, scrise acolo cu sute de ani înainte... totuşi, având 
aparent un mesaj pentru situaţia din momentul actual. 

Ce vreau să spun când zic: „Dumnezeu vorbeşte”? Aude omul o voce? 
Eu, personal nu am auzit niciodată. Mă refer la asta doar în modul în care 
cineva foloseşte expresia atunci când se referă la cuvinte tipărite ce „transmit”  
omului un mesaj special. 

Să vă relatez ce s-a petrecut în acea zi. Am citit aşa: „Se va întâmpla în 
scurgerea vremurilor, că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai 
înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor 
îngrămădi spre el.” (Isaia 2.2) 

Am avut un puternic sentiment de emoţie. Am citit din nou şi din nou... 
apoi mi-am luat creionul şi am notat pe margine: „Ian. ’55, promisiune... da, 
L’Abri”, pentru că mă învăluise o formidabilă siguranţă că deşi pasajul avea un 
alt înţeles de bază, era folosit de Dumnezeu pentru a-mi transmite ceva. Nu 
am simţit că în mod literal „toate naţiunile” vor veni acasă la noi pentru ajutor, 
însă am simţit că se referea la oameni din multe naţiuni diferite ce aveau să 
vină la casa pe care Dumnezeu o ridica în scopul de a-Şi face cunoscute căile 
către ei. Am simţit că aceşti oameni vor spune altora, şi vor spune cam aşa: 
„haideţi... să mergem pe munte... la casa Dumnezeului lui Iacov; El ne va 
învăţa căile Sale iar noi vom merge pe cărările Lui.” Mi se părea că Dumnezeu 
Îşi pune mâna pe umărul meu într-un mod foarte real şi-mi spune că va fi o 
lucrare ce va fi a Lui, nu a noastră, şi pe care omul n-o va putea nimici. Am 
simţit că lucrarea aceea avea să fie L’Abri. 

Acela a fost un moment emoţionant, foarte strâns legat de sentimentul 
pe care-l avusesem când începusem toate acestea înapoi acasă, peste ocean – 
sentimentul că Dumnezeu va face ceva, căci noi vroiam literal ca El să preia 
vieţile noastre şi să le folosească aşa cum ar fi vrut, nu după propriile noastre 
planuri. 
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Am primit eu atunci o linişte pe care nimic n-o putea perturba? Am 
mers eu înainte cu o pace netulburată? Nu, deloc! De fapt, deşi am spus: „Oh, 
Tată ceresc, vrem planul Tău nu al nostru; vrem o asigurare clară că Tu 
conduci,” am continuat cu imposibilele mele fantezii vii, planificând tot felul de 
lucruri, aşa cum credeam eu că avea să fie L’Abri – toate acele planuri erau 
focalizate pe Cabana Bijou, Champéry şi un loc frumos, plin de iarbă şi ascuns, 
asemenea unui amfiteatru exterior, în care-mi imaginam grămezi de câte 
cincizeci şezând pe iarbă pentru un serviciu în aer liber. Oh, nu, n-am încetat 
să am idei şi fantezii! 

Acum aveţi destul fundal pentru a putea păşi cu noi în bucătărie, în ziua 
de 14 februarie şi pentru a simţi ceva din emoţiile noastre la citirea acelor două 
bucăţi de hârtie care ne înştiinţau că în şase săptămâni trebuie să plecăm! 

Să plecăm? Să plecăm din Cabana Bijou? 
Dar aceasta era casa noastră... nu aveam alta. 
Să plecăm din Champéry? Dar lucrarea nostră era acolo: serviciile de 

biserică, cele trei şcoli de fete care ne vizitau pe atunci şi la care se adăugase 
chiar în acea iarnă o şcoală de băieţi. 

Cum rămânea cu visul nostru despre L’Abri şi despre oamenii care ar fi 
vrut să vină chiar în iarna aceea la schi pentru a fi alături de noi?  

Să plecăm din Elveţia? Unde să ne ducem? Cu ce bani? Cum rămânea 
cu mobila noastră? 

Să plecăm în şase săptămâni?... dar Susan şi Franky nu erau în stare să 
facă vreo călătorie... 

Panică, scepticism, sentimentul că eram prinşi în capcană: „Imposibil” – 
acesta era cuvântul ce avea să persiste în minţile noastre zilele următoare. 

Ne-am îndreptat cu toţii spre camera de zi pentru a sta împreună ca 
familie – cu o adăugire, Eileen. Eileen este o englezoaică agnostică ce stătea cu 
noi pe atunci. Rămăsese fără bani şi hoinărea pe stradă într-o zi întrebând 
dacă nu ar putea ajuta cu ceva în schimbul mesei şi cazării aşa încât să mai 
poată rămâne la schi ceva vreme înainte de a se înapoia în Londra. Schia 
după-amiaza iar restul zilei ajuta în nenumărate feluri, întreţinându-i pe Susan 
şi pe Franky cu povestiri amuzante din experianţa ei ca ghid de călătorii şi 
devenind astfel un membru binevenit în familia noastră. Acum, profund şocată 
de veşti ne-a urmat în camera de zi pentru a vedea ce aveam de gând să 
facem mai departe. 

Fran ne-a zis în timp ce stăteam într-o tăcere uluitoare ce urma 
primelor reacţii de revoltă: 

„După cum văd eu lucrurile există două variante ce ne stau înainte. Ne 
putem grăbi să trimitem telegrame către organizaţiile creştine, către senatorul 
nostru din Washington, etc. în încercarea de a obţine tot ajutorul omenesc pe 
care l-am putea primi, sau, pur şi simplu ne putem pleca pe genunchi rugându-
L pe Dumnezeu să ne ajute. Am spus că vrem să avem parte de o realitate mai 
profundă a puterii supranaturale a lui Dumnezeu în vieţile şi lucrările noastre. 
Mi se pare că ni se oferă chiar acum o oportunitate de a demonstra puterea lui 
Dumnezeu. Credem noi că Dumnezeu poate să facă ceva în birourile 
guvernului cu privire la situaţia actuală aşa cum a putut să facă în trecut? 
Credem noi că Dumnezeul nostru este Dumnezeul lui Daniel? Dacă da, avem 
ocazia să demonstrăm asta chiar acum!” 
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Am ales să ne rugăm în loc să telegrafiem cu frenezie după ajutor, şi 
am îngenunchiat ca familie în prezenţa unui observator curios şi ne-am rugat 
cu toţii pe rând, cu voce tare până la micuţul Franky:  

„Dragă Tată ceresc, Te rugăm arată-ne ce avem de făcut.”  
„Oh Doamne, lasă-ne să rămânem dacă e cu voia Ta.”  
„Dragă Doamne, călăuzeşte-ne!” 
Când ne-am ridicat de pe genunchi Fran a zis:  
„În timp ce ne rugam mi-a trecut prin minte că ar trebui să dăm de ştire 

măcar unuia din prietenii noştri protestanţi elveţieni cu privire la ce se petrece. 
Mi se pare că este neapărat nevoie de asta, înainte ca să înceapă să se 
răspândească zvonuri. Îl voi suna chiar acum pe domnul A. din Lausanne.” 

Reacţia pe care domnul A. a avut-o când i s-au citit la telefon cele două 
foi de hârtie ne-a dat un indiciu cu privire la modul în care va reacţiona 
majoritatea prietenilor noştri elveţieni. Domnul A. este prietenul nostru şi ne 
cunoaşte bine, totuşi iată ce a spus:  

„Îmi pare rău... eu am încredere în dumneavostră... dar mi se pare că 
trebuie să existe vreo greşeală în modul în care înţelegeţi cuvintele. Poate 
franceza dumneavoastră nu este suficient de corectă. Vedeţi, nu pot să cred. 
Nu se poate întâmpla aşa ceva în Elveţia. Să vă spun ce trebuie să faceţi. 
Trimiteţi imediat pe unul din copii la mine cu cele două foi de hârtie, ca să le 
pot citi eu însumi.” 

Am expediat-o pe Susan cu o servietă ce conţinea documentele cu 
primul tren pentru a fi apoi luată cu maşina domnului A. şi îngrijită cu afecţiune 
în casa lor noaptea aceea aşa încât călătoria să nu fie un efort prea mare 
pentru ea. 

În timp ce Susan era pe drum lucrurile au început să forfotească la 
cabană. Trebuia să scriem scrisori către familiile noastre pentru a le înştiinţa cu 
privire la situaţia în care ne găseam, trebuia să sunăm la familia Marclays care 
a sosit imediat să ne viziteze şi să ne compătimescă din cauza „edictului”.  

„Aşa ceva nu se poate întâmpla. Asta nu-i libertate religioasă, şi se 
presupune că noi avem această libertate” – aceasta a fost reacţia lor. 

Am pregătit în grabă câte ceva pentru cină şi am mâncat – am uitat cu 
totul de cina de Valentine’s Day, iar prăjitura specială pe care o făcusem am 
servit-o băieţilor în seara aceea.  

Domnul Ex. a trecut pe la noi ca să ne spună că era scârbit de ceea ce 
se petrecea şi ca să ne informeze că unii din săteni intenţionau să pregătească 
o petiţie prin care să fie schimbat edictul iar noi să putem rămâne. 

„Ei nu-şi dau seama de puterea Bisericii. Dacă Episcopul vă spune să 
plecaţi, chiar şi cel mai libertin avocat ar falimenta – presiunea este prea 
mare.” 

Fran şi cu mine am plecat spre Lausanne cu trenul de dimineaţă în ziua 
următoare. Am primit un telefon de la domnul A. care ne-a spus că văzuse 
hârtiile şi că era întocmai cum îi spusesem noi. A adăugat însă, că tipăritura 
subţire din josul paginii spunea aşa: „Puteţi face recurs în 10 zile.” Data era 
trecută cu cerneală şi mai rămăseseră acum doar 36 de ore din acea perioadă 
de zece zile. „Veniţi mâine dimineaţă în Lausanne” a spus el, „şeful Biroului 
pentru Străini a întocmit un recurs adecvat pentru voi, atât către Sion cât şi 
către Berna, dar trebuie să veniţi imediat să-l semnaţi.” 
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După ce a fost semnat l-am expediat către cele două birouri sub formă 
de recomandate prin poşta rapidă, aşa că au ajuns la destinaţie în timpul legal. 
Astfel, posibilitatea ca recursul să nu fie luat în seamă din pricina unor motive 
tehnice a fost contracarat... am simţit că acest lucru era un răspuns la 
rugăciune. 

Am servit prânzul cu domnul A., iar în acest timp şi domnul şi doamna 
au tot insitatat că aceasta „nu se poate petrece în Elveţia.”  

După amiaza ne-a găsit în Geneva, vizitând Consulatul American, 
pentru a raporta faptul că „am fost daţi afară din ţară.” Când cineva locuieşte 
într-o ţară străină este obligat să raporteze un astfel de incident la consulat. 
Consulul ne-a acordat cu bunăvoinţă o oră şi jumătate din timpul său, însă 
concluzia sa a fost:  

„America nu are nici un fel de tratat cu Elveţia prin care aceasta să fie 
obligată să ţină în teritoriul ei pe vreun cetăţean american. De aceea, America 
nu vă poate ajuta în nici un fel pe cale oficială. Oricum, vreau să raportaţi 
incidentul consulului nostru de la Ambasada din Berna, şi vă îndemn să 
mergeţi imediat acolo pentru o întrevedere.” 

A sunat pe cineva dintr-un alt birou din aceeaşi clădire, şi în scurt timp 
ni s-a înmânat o listă cu trenurile spre Berna care plecau atât în noaptea aceea 
cât şi dimineaţă devreme, plus o scrisoare de recomandare către Consulul 
Ambasadei. 

Primsem o invitaţie la Şcoala Biblică din Geneva pentru cină şi noaptea 
aceea, aşa că am hotărât să plecăm la Berna cu trenul de la 6 dimineaţă. 
Domnul Alexander şi prietenii noştri elveţieni de la Şcoala Biblică au fost 
zguduiţi un timp de veştile noastre, însă reacţia lor a fost să aibă o întâlnire de 
rugăciune cu noi, iar timpul acela de rugăciuni spontane a fost o experienţă 
extraordinară despre realitatea unităţii dintre creştini atunci când ea se 
manifestă aşa cum ar trebui. 

Era frig şi întuneric în dimineaţa următoare în timp ce conduceam spre 
gară la 5.30, iar un imn pe care domnul Alexander îl scrisese îmi tot răsuna în 
cap. Imnul vorbeşte despre cum a fost acuzat Isus de oameni, respins de ei... 
şi continuă vorbind despre cum şi creştinii sunt la fel ca El, respinşi. 

Când trenul a pornit m-am simţit înfrigurată şi deprimată în adâncul 
meu. Ceaiul cald şi rulourile din vagonul restaurant n-au părut să ajute deloc, 
aşa că am mers înapoi pe canapelele cu locuri de lemn şi ne-am liniştit pentru 
momentul în care să citim ca de obicei din Biblie în mod individual. 

Citisem un capitol pe zi din Isaia începând din acea zi în care citisem 
capitolul doi (apoi citeam din Noul Testament şi din Psalmi – un fel de „dietă 
echilibrată” în ce priveşte citirea Bibliei). Acum, în ziua de 16 februarie, fiind în 
tren, am citit capitolul 30.  

Cum pot fi sigură?... ei bine, tot textul este marcat cu sublinieri şi este 
trecută şi data! O să vă redau numai câteva din frazele subliniate pe care le-
am citit în dimineaţa aceea în tren: „O mie vor fugi la ameninţarea unuia 
singur; şi când vă vor ameninţa cinci, toţi veţi fugi, până veţi rămâne ca un 
stâlp pe vârful unui munte”, „Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de 
voi”, „ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El!”, „nu vei mai plânge! El Se va 
îndura de tine, când vei striga; cum va auzi, te va asculta.”, „Urechile tale vor 
auzi după tine glasul care va zice: ,Iată drumul, mergeţi pe el!' Când veţi voi 
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să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.”, „Voi însă veţi cânta ca în noaptea 
când se prăznuieşte sărbătoarea, veţi fi cu inima veselă.” 

Pe măsură ce citeam sentimentul de răceală şi depresie m-a părăsit şi 
am fost umplută cu o căldură a aşteptării şi cu credinţa că Dumnezeu ne va 
călăuzi, că El poate face imposibilul, şi că El ne va arăta calea. Am simţit un 
mare val de mulţumiri ridicându-se către El pentru că ne oferea posibilitatea de 
a-L vedea cu adevărat la lucru, şi m-am rugat:  

„Oh Tată ceresc... Te rog, arată-ne azi ceva din puterea Ta. Dă-ne un 
semn pentru faptul că Tu chiar ne auzi când ne rugăm cu privire la toată 
situaţia aceasta.” 

Am ajuns în Berna cu un sentiment de încredere şi de bucurie. Şi Fran 
găsise asigurări în timp ce citise un alt pasaj din Biblie. Aşa că am împărtăşit 
acest sentiment de siguranţă că ceva bun avea să se întâmple în acea 
dimineaţă în timp ce mergeam prin zăpada măruntă ce ne biciuia feţele şi în 
timp ce aşteptam ca ambasada să-şi înceapă programul. 
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Poate Dumnezeu să rezolve toate detaliile? 

 
 
 

 
m fost conduşi în biroul unui consul tânăr care avea în mod evident ca 
îndatorire să-l scutească pe consulul senior de a fi deranjat cu lucruri 
neînsemnate. Afişa o atitudine de superioritate politicoasă în timp ce 

ne asculta povestea şi ne-a asigurat că un american nu putea face prea multe 
pentru a ne ajuta. 

„Vedeţi?” a spus el, „Elveţia este una din puţinele ţări care nu are un 
tratat care să acopere astfel de probleme cu Statele Unite iar legea lor este de 
aşa manieră încât îşi rezervă dreptul de a expulza pe oricine cu care nu vor să 
aibă a face fără a da vreo explicaţie. Cantoanele sunt supreme şi fiecare 
canton poate face cum doreşte cu privire la acceptarea sau expulzarea 
străinilor. Este ciudat că această decizie este valabilă pentru toate cantoanele. 
Numai în cantonul Valais nu s-a luat încă o decizie finală. De ce nu mergeţi mai 
bine într-o altă ţară ca Franţa?” 

Bătusem atâta drum numai la insistenţele consulului din Geneva. 
Aveam o scrisoare de prezentare pentru cosulul senior (primul în grad după 
ambasador). Ţinând cont de scrisoarea noastră de prezentare consulul ne-a 
spus fără tragere de inimă:  

„Vă voi acorda 10 minute cu consulul principal.”  
L-am urmat pe scări simţindu-ne mai mult ca niciodată ca nişte paria. 
Consulul s-a ridicat şi ne-a salutat, apoi s-a uitat la scrisoare şi a 

început să citească. 
 „Oh!” – întorcându-se către Fran – „văd că sunteţi născut în 

Philadelphia. Şi eu la fel.” 
„În ce parte a Philadelphiei?” 
„Germantown.” 
„Şi eu la fel.” 
„La ce şcoală aţi mers?” 
„Liceul Germantown,” a replicat consulul. 
„Ei bine, şi eu la fel,” a răspuns Fran, „în ce an aţi absolvit?” 
„E deja mult timp de-atunci. De fapt, a fost în 1930.” 
Faţa lui Fran a început să fie brăzdată de zâmbete de recunoaştere în 

timp ce-a exclamat:  
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„Vai, aceea a fost şi clasa mea!” 
Consulul s-a mai uitat odată la numele din scrisoare şi a zis:  
„Vai... Francis Schaeffer!” bătându-l pe spate şi strângându-i cordial 

mâna. 
„Roy Melbourne... bineînţeles...” 
„Francis era secretarul clasei noastre. Am mers câţiva ani la şcoală 

împreună... când stai să te gândeşti...” a spus Roy, întorcându-se către cosulul 
mai tânăr care era acum uimit. „25 de ani de când nu ne-am mai văzut. 
Spune-mi Fran, ce-ai făcut toţi anii aceştia? Eu însumi am umblat prin toată 
lumea. Tocmai am ajuns în Elveţia, în urmă cu câteva luni.” 

Aşa că s-au lansat într-o discuţie despre cunoştinţe comune, vremuri 
vechi şi vieţile lor de atunci încoace... 

În final consulul a spus: 
„Acum, despre ce e vorba aici?” 
Aşa cum era de aşteptat, Roy Melbourne avea de gând să aplece o 

ureche înţelegătoare spre cazul nostru. Povestea a fost spusă din nou oferindu-
ne posibilitatea de a vorbi despre lucruri esenţiale pentru noi cu privire la ceea 
ce noi considerăm a fi adevărat, lucru care a făcut şi mai important scopul 
venirii noastre la Berna. Roy a ascultat cu interes, apoi ne-a dat un birou în 
care să scriem scrisori pentru restul dimineţii iar el şi-a văzut de lucru, aşa 
încât să putem merge la el acasă pentru prânz. Mai devreme, în timpul 
conversaţiei, se scuzase, telefonase soţiei sale şi-i spusese:  

„Aduc un fost coleg de şcoală pentru prânz, dragă, împreună cu soţia 
lui.” 

După prânz a aranjat un interviu pentru noi cu ambasadorul. Doamna 
ambasador, numită Willis, a fost foarte binevoitoare cu noi, ne-a primit în 
frumosul ei birou şi a fost foarte surprinsă de întâlnirea celor doi vechi prieteni 
chiar în acel moment. A ascultat şi dumneaei povestea celor întâmplate şi a 
rămas uimită. Însă faptul că nici un american nu putea face nimic pe cale 
oficială ca să ne ajute era clar. 

Oricum, a spus ea,  
„Merg la o petrecere cocktail în seara asta şi voi menţiona ca din 

întâmplare directorului de la Biroul pentru Străini că este ciudat ca unul din 
foştii colegi de şcoală ai consulului să fie expulzat din Elveţia.”  

Roy Melbourne a spus că va pune şi el câteva întrebări cu privire la 
această problemă. Noi am considerat toate acestea ca pe un răspuns la 
rugăciune din partea unui Dumnezeu care există şi care ascultă pe copiii Săi 
când se roagă. 

S-a rezolvat problema în urma acestor incidente? Deloc. Dar era o rază 
de soare care străpungea norii. Pentru noi, a fost un semn că Dumnezeu ne 
auzise rugăciunea şi că ne amintise de puterea Lui de a lucra pe căi ce 
depăşesc imaginaţia noastră. A fost o încurajare pentru acel moment, dar a 
fost ceva mult mai important decât atât – era un lucru clar la care puteam privi 
înapoi când calea ni s-ar fi părut mai grea... un „semn de aducere aminte” pe 
care omul îl are în urmă pe o cărare este o încurajare până ce următorul 
indicator clar este găsit. 

Am evenit în Lausanne exact la timp pentru a ajunge la nişte magazine 
înainte de 6.30 p.m. când se închideau. La biroul de turism, domnul B. s-a 
înfuriat când a auzit ce păţisem.  
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„Îl voi suna pe bunul meu prieten, directorul Biroului pentru Străini de 
aici din Vaud.” 

Câteva minute mai târziu, în timp ce expediam scrisorile pe care le 
scrisesem în Berna, de la Oficiul Poştal Lausanne, am dat peste domnul F., 
directorul şcolii de fete la care mersese Priscilla. A fost dezgustat şi şocat de 
veşti şi ne-a spus:  

„Îl voi suna pe bunul meu prieten, directorul Biroului pentru Străini de 
aici din Vaud.”  

Era acelaşi om căruia domnul A. îi arătase cele două  documente cu o zi 
în urmă. Aşa că trei dintre „bunii lui prieteni” vorbiseră cu domnul director doar 
în câteva ore. 

Directorul ne-a transmis că era o singură modalitate prin care puteam 
face recurs. Ne trimitea un teanc de formulare verzui pe care să le completăm. 
Oricum, formularele cereau ceva nu puteam doar să scriem acolo. Ni se spunea 
că trebuia să găsim o casă în Cantonul Vaud, şi să facem cerere pentru a locui 
în acea casă. Numele unei case private trebuia înscris pe acele formulare, şi 
trebuia să fie una în care să fi aranjat precis să locuim. Şi aceasta din cauză că 
trebuia să  obţinem aprobarea unui sat sau a unei comune de a locui în acel 
loc, iar ei trebuiau să întrebe oficialităţile prin cel care se ocupa de astfel de 
probleme în canton, apoi cantonul trebuia să facă un recurs la Berna pentru a 
anula edictul. Nu exista nici o altă cale de a putea face recurs. 

Ce imposibilitate părea să fie aceasta! Unde vom găsi o casă? Unde ar 
trebui să căutăm?  De ce ar vrea vreun sat să-şi bată capul ajutându-ne cu 
recursul acesta? Multe erau întrebările descurajatoare care ne umpleau minţile 
în timp ce vagonul de calea ferată cu cremalieră scârţâia şi gemea urcând 
muntele prin întuneric în acea noapte. Am descoperit că Priscilla începea să 
cedeze puţin sub tensiunea de a avea deplina responsabilitate pentru îngrijirea 
copiilor mai mici şi a casei. Telefonul sunase mult şi ea începuse să primească 
reacţii din sat. Tot soiul de rapoarte şi poveşti se zvoneau. Cea care a supărat-
o pe Priscilla cel mai tare a fost un raport fals care spunea că deja fuseserăm  
daţi afară din Lausanne! Nişte provizii proaspete de mâncare uşor de preparat 
cumpărată din magazinele din Lausanne şi povestea a ceea ce se petrecuse în 
Berna i-a înveselit pe toţi copiii. Relatarea acelei poveşti a fost pentru noi în 
noaptea aceea echivalentul unei scurte priviri aruncate înapoi la ultimul 
indicator de direcţie. Se părea că trebuie să facem pasul următor şi să începem 
să căutăm o casă. 

Dimineaţa următoare ne-am pornit pe un viscol orbitor, în costumele de 
schi, pentru a prinde trenul de la prima oră. Vânam o casă într-o ţară care ne 
avertizase că trebuie să plecăm de acolo! Era un sentiment ciudat! Studiasem 
o hartă şi hotărâsem în ce direcţie vom merge. Exact în acest moment 
memoria mea a potrivit acel verset din Isaia. Vorbeam despre visele noastre cu 
privire la cabana noastră care avea să devină un adăpost – L’Abri – pentru 
studenţi şi pentru alţii care veneau în munţi pentru a schia. Se părea că Bijou 
ar fi fost ideală, dar dacă avea să apară o schimbare, trebuia oare să fie 
neapărat într-o altă zonă montană? Atât banii cât şi timpul fuseseră factori 
care ne determinaseră să alegem cea mai apropiată staţiune de schi din 
Cantonul Vaud – adică, cea mai apropiată de Champéry. Acea staţiune era 
Villars. 
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Am coborât pe strada centrală din Villars uitându-ne în jur cu 
curiozitate. Ne-am întrebat câte şcoli veneau aici? Ar putea fi vreo oportunitate 
pentru servicii de capelă aşa cum avusesem în Champéry? După ce ne-am 
interesat puţin la Biroul de Turism am aflat că o doamnă englezoaică ce 
deţinea un hotel ne putea spune ce vroiam noi să aflăm. Curând după aceea 
stăteam în sufrageria drăguţă a hotelului ei cu papuci mari de pâslă (ce erau 
ţinuţi la intrare exact cu acest scop) încălţaţi peste ghetele noastre de schi 
pentru a proteja covoarele persane. Sorbindu-ne ceaiul îi povesteam istoria 
noastră până în acel punct şi-i ceream părerea pentru căutarea unei cabane. 

A insistat să ne întoarcem pentru noapte , a pus un portar să vină să ne 
ducă micile valize într-o cameră dublă, şi ne-a spus că la orice oră vom 
termina de căutat să mergem în marea cameră de zi unde ne va aştepta o 
supă rece, aşa încât să nu fim nevoiţi să ajungem exact când se servea cina şi 
să nu irosim timp preţios. Şansă? Noroc? Permiteţi-mi să vă spun că nici un alt 
proprietar de hotel nu a mai făcut vreodată aşa ceva pentru noi, ca un dar 
pentru nişte simpli străini. Pentru noi a fost un cadou de la un Dumnezeu 
personal care înţelegea că vom avea nevoie de întărire, şi nu doar prin hrană şi 
un loc în care să dormim. 

Curând hoinăream afundaţi până la brâu în zăpadă pentru a ne uita la 
cabanele de închiriat. Erau numai câteva posibilităţi pe listă şi am descoperit că 
chiria pentru una din cele mai mici cabane de vară, mult prea mică pentru 
familia noastră, ar fi fost dublu faţă de chiria pe care o plăteam pentru cabana 
Bijou. Aceasta, am început să ne dăm seama, era o staţiune mult mai scumpă. 
Ne-am croit drum spre alte zone învecinate – Arveyes, Chesières şi apoi 
Gruyon, urmărind fiecare direcţie pe care o primeam. Când ne-am târât în 
sfârşit picioarele de-a lungul drumului principal şi peste un pod înapoi în Villars, 
era noaptea târziu, şi nu găsisem nimic, decât lucruri care subliniau cuvântul 
„imposibil.” Masa rece nu doar că ne aştepta, ci unei chelneriţe i se spusese să 
adauge supă fierbinte şi să ne servească ceai când aveam să sosim. O veioză 
răspândea o lumină primitoare peste acele două paturi care arătau aşa bine cu 
cuverturile îndoite. 

Era un gând încurajator ceea ce spusese Isus în Noul Testament, că 
chiar şi un pahar cu apă rece dat în Numele Lui nu avea să fie uitat de El. 

Următoarea dimineaţă a adus aceleaşi dezamăgiri, aşa că ne-am întors 
la Cabana Bijou pentru week-end simţindu-ne de parcă înfruntam un zid de 
cărămizi. 

La întoarcerea noastră am aflat că un afacerist creştin se oprise să ne 
viziteze. A-l avea la cină după serviciul de biserică, bând cafea şi servind 
îngheţată de casă împreună cu el – a făcut să pară a fi o duminică normală iar 
latura de coşmar a dispărut pentru câteva ore. Două ajutoare necăutate au 
sosit în timpul acelui week-end. Afaceristul ne-a lăsat un plic cu un cec „ca să 
ne ajute în aceste zile”, iar telefonul a sunat aducându-ne la urechi vocea unui 
prieten din Lausanne care ne-a zis că aranjase cu un avocat să organizeze 
anumite lucruri cu privire la cazul nostru, cum ar fi petiţia pe care unii săteni o 
semnau de partea noastră. Dar existau acele foi de hârtie verde şi nici un 
indiciu încurajator de „nume de casă” cu care am fi putut completa acele 
formulare. 

„Vom mai căuta încă două zile şi dacă nu vom găsi nimic, atunci vom 
renunţa la căutare.” 
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De data aceasta primele noastre momente în Villars ne-au adus faţă-n 
faţă cu profesorul C. şi soţia sa.  

„Aţi putea lua ceaiul cu noi şi să ne ajutaţi cu o problemă din vieţile 
noastre?” 

Propria noastră urgenţă de a găsi o cabană părea a fi o nevoie mai 
mare iniţial, dar Fran mi-a şoptit:  

„Dacă au nevoie de noi, putem sta o oră,” aşa că am fost de acord, fiind 
cu ochii pe ceas. 

Familia C. avea un trecut foarte tragic. Profesorul C. era un cehoslovac 
deportat, care fugise în Elveţia cu picioarele goale după ce fusese într-un lagăr 
de muncă forţată. Soţia sa era o elveţiancă ai cărei părinţi o părăsiseră când 
avea 14 ani pentru a merge în Germania în timpul regimului hitlerist, iar ea nu 
mai auzise niciodată de ei de-atunci încoace. Ajunsesem să-i cunoaştem printr-
un incident neobişnuit. 

A început într-o iarnă când Priscilla îşi rodea creionul de frustrare din 
cauza algebrei de anul doi pe care o studia singură, pregătindu-se pentru 
întoarcerea noastră în America şi întrării în anul trei de liceu la Stevens. 

 „N-o pot face,” s-a plâns ea, „nimeni n-a putut. Nu pot înţelege algebra 
de anul doi fără un profesor!” 

„Dar Priscilla,” i-am spus „te-ai rugat pentru asta?”  
Ne gândeam că Dumnezeu ar putea lămuri problema ei urgentă aşa 

încât să poată trece peste bariera care o făcea să se simtă neajutorată.  
„Oh, m-am rugat pentru studiile mele în general, dar nu pentru algebră 

în mod special,” a fost răspunsul ei.  
În noaptea aceea ne-am rugat cu toţii pentru ajutor special de la 

Domnul pentru algebra Priscillei. În ziua următoare a sunat telefonul. Vocea 
avea un accent puternic:  

„Sunt profesor la o şcoală de băieţi şi am tot venit la serviciile 
dumneavoastră de la biserică împreună cu soţia mea. Soţia mea... are nevoie 
de ajutor spiritual. Puteţi sta de vorbă cu ea?” 

Am stabilit cu ei să poftescă la ceai. Când au venit s-a aflat că soţia nu 
înţelegea engleza, aşa că Priscilla a tradus pentru ea în următoarele două ore – 
întrebările ei în engleză şi răspunsurile lui Fran în franceză. Pe la ora 7 s-au 
ridicat grăbiţi în picioare şi au spus că trebuie să plece pentru a supraveghea 
băieţii la cină, însă au întrebat doritori dacă ar putea reveni. I-am asigurat că 
se puteau întoarce după cină pentru a termina conversaţia. În acea noapte 
treducerea Priscillei a continuat până la 1 a.m. când doamna C. a spus dintr-o 
dată:  

„Oh, acum văd...” însemnând că înţelesese şi credea.  
Alte câteva întrebări au adus-o la punctul în care a vrut să se roage ca 

să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru ea prin moartea 
lui Hristos. Iar o jumătate de oră mai târziu soţul ei se ruga cam în acelaşi 
mod...  

„Am tot căutat un răspuns pentru viaţă iar acum este clar pentru mine. 
Vă mulţumim aşa de mult.” 

Apoi s-a întors către Priscilla:  
„Domnişoară Priscilla, ce pot face pentru dumneavoastră? Aţi făcut 

toate acestea posibile pentru soţia mea. Altfel nu ne-am fi putut înţelege!” 
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„Pentru mine? Oh, nimic, a fost bucuria mea să traduc pentru 
dumneavoastră,” a spus Priscilla. 

„Dar eu sunt profesor de matematică – nu vă pot ajuta cu nimic?” 
Puteţi ghici exclamaţia de surpriză al Prisicllei când aproape a strigat: 
„Oh mami... al... algebra mea...!” 
În câteva momente profesorul C. a luat cărţile, a aruncat o privire 

rapidă şi i-a spus că ar fi bucuros să o mediteze de două ori pe săptămână 
pentru a o ajuta să treacă peste materie în următoarele câteva luni. Când 
venea să-i predea câte o lecţie, doamna C. îl însoţea şi cerea să mă ajute cu 
cusutul, călcatul sau orice altceva putea face. Nu doar că Priscilla a fost 
pregătită să intre în clasa ei în acea primăvară la Chestnut Hill, dar şi 
pregătirile mele au primit ajutor într-un mod pe care nu l-aş fi putut 
întrevedea. 

 
Acum, pentru a reveni la întâlnirea noastră neaşteptată cu ei în Villars: 

stăteam cu o mică ezitare în holul unei şcoli cu internat în care ne întâlnisem, 
un loc în care domnul C. avea de luat o decizie cu privire la viitorul său.  
Înainte de a părăsi clădirea pentru a găsi o ceainărie, doamna C. mi-a şoptit 
agitată la ureche, şi cu teamă am luat-o deoparte pentru mai multe explicaţii. 
Era în a şaptea lună de sarcină iar informaţia pe care mi-a transmis-o frenetic 
a fost de ajuns pentru a mă face să alerg la directoarea şcolii. 

„Mă scuzaţi, dar doamna C. are nevoie de un loc în care să se poată 
întinde imediat, cu picioarele aşezate mai sus decât nivelul capului... şi am 
nevoie să folosesc chiar acum telefonul. Simt că este o urgenţă.” 

L-am sunat pe doctorul ei din Lausanne. Mi-a spus să o ţin întinsă şi să-
l sun pe doctorul Méan. L-am sunat iar el a venit imediat. A spus că bebeluşul 
avea să fie născut cândva în noaptea aceea, după părerea sa, şi mi-a spus să 
chem un taxi şi să fac aranjamenetele pentru spital. Următoarele două ore s-
au topit între telefoane şi pregătirea celor necesare pentru a tranforma locul 
din spatele unui taxi într-o ambulanţă potrivită. În final, pe la ora 5 după-
amiază totul era gata iar doamna C. a fost aşezată în taxi cu perne, pături, 
cearceafuri şi prosoape... eu stăteam mai degrabă nervoasă cu un picior în şi 
un picior afară din taxi. Apoi doctorul mi-a spus  

„Acum, doamnă Schaeffer, dumneata stai chiar acolo...” 
Eu? Trebuie sa merg şi eu? Dar cum rămânea cu vânătoarea noastră 

după case? Cum rămânea cu timpul nostru preţios care se topea ca îngheţata 
pe un radiator? 

 „Dar, doctore...” 
„Da doamnă, staţi acolo pentru că desigur că trebuie să veniţi cu noi. 

Nu este nimeni altcineva. Soţul ei trebuie să stea pe locul din faţă... e mai rău 
decât nefolositor acum în starea în care se află. Trebuie să mergeţi!” 

Părea definitiv şi nu aveam nici o decizie de luat. Taxiul a început să 
coboare încet muntele de parcă ar fi condus pe gheaţă... i-am făcut cu mâna 
soţului meu îngrozit, şi am început o călătorie care avea să mă facă să mă simt 
ca Alice în Ţara Minunilor. Pur şi simplu nu părea să fie real. Şoferul taxiului 
părea să simtă că treaba lui în viaţă era să conducă atât de încet pe cât era 
posibil, fără totuşi a se opri de tot... Ne-a luat trei ore ca să facem o călătorie 
care durează în mod normal o oră şi 20 de minute, iar noaptea mea a fost 
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petrecută cu doamna C. Neavând nici o altă familie se agăţa de mine într-un 
mod pe care nu-l puteam respinge. 

Copilul s-a născut la ora patru în dimineaţa următoare, iar când doamna 
C. a fost adusă înapoi în camera ei eu m-am aşezat într-un şezlong din nuiele 
pentru ce mai rămăsese din noapte... punând deoparte câteva minute pentru a 
mă ruga pentru ajutorul lui Dumnezeu în găsirea unei cabane „la timp ca să 
putem completa formularele acelea . Oh, Te rog, Doamne.” 

Copilul cântărea mai puţin de două kg şi a trăit numai două săptămâni. 
Familia C. n-a mai avut niciodată un alt copil. A fost un moment în care aveau 
nevoie de cineva care să fie „familie”, şi chiar în timpul acelei nopţi am fost 
recunoscătoare că am putut ajuta la împlinirea acestei nevoi în acea criză din 
viaţa lor.  Ştiam că nu era întâmplător că îi întâlnisem în acea zi. 

Când a sosit timpul să părăsesc spitalul şi să mă grăbesc să cobor 
dealul spre gara Lausanne, mintea mea a zburat rapid calculând câte ore mai 
rămăseseră pentru vânătoarea de case. Era deja ora prânzului când am ajuns 
eu în Villars mergând pe drumul cel lung prin Bex, şi am sunat la Champéry ca 
să aflu cum stăteau lucrurile acolo. Fran hotărâse că ziua pierdută a fost ultima 
picătură în ce priveşte orice posibilitate de a găsi vreo cabană la timp, şi se 
chinuia să împacheteze cărţi, unele pentru a le depozita, altele pentru a le lua 
cu noi dacă avea să fie nevoie să părăsim ţara. 

„Dar dacă găsesc o cabană pe cont propriu astăzi, te vei întoarce cu 
mine mâine să o vezi?” l-am întrebat. 

„Da, dacă găseşti... cu toate că mă îndoiesc,” a răspuns el. 
Aceasta mi-a stârnit hotărârea de a găsi ceva, şi am început cu 

sentimentul: „Voi găsi ceva! Voi găsi!” Da, m-am rugat, dar într-un mod în 
care aproape porunceam cu lipsă de umilinţă şi un sentiment de mândrie 
spirituală că nu renunţasem şi că aveam destulă credinţă pentru a merge mai 
departe. Oh, nu analizasem asta în acel moment! Am tăiat-o prin zăpadă cu o 
revărsare de adrenalină ce m-a purtat în ciuda faptului că nu dormisem deloc. 
Mă hotărâsem să fac asta fără a avea măcar ajutorul unui agent imobiliar... voi 
găsi ceva! 

Nu ştiu la ce mă aşteptam, dar am simţit că voi găsi exact locul potrivit 
uitându-mă literal la toate cabanele din zonă. Trebuie să recunosc că a mă uita 
la case cu oameni în ele mă făcea să mă simt ca un copil pierdut ce se uită 
lung şi doritor la alţi copii aflaţi în siguranţă în casele lor... şi eram foarte 
aproape să plâng. 

Dintr-o dată am văzut un semn cu cuvintele „pentru închiriat” pe o 
cabană rustică, ce părea bătută de vreme, foarte mare; era o variantă. Am 
întrebat cu privire la reşedinţa proprietarului şi am mers mai departe încă doi 
km şi jumătate la o şcoală din Arveyes unde era directoare proprietara. 

Această doamnă respectabilă mi-a citat preţul şi apoi a continuat să 
spună ceva despre un pian mare, antic, covoare persane... dar preţul a 
întunecat totul şi am izbucnit în lacrimi. Preţul pentru o singură lună era ceea 
ce noi plătisem pentru un an la Cabana Bijou. 

M-am şters la ochi cu batista încercând să-mi justific lipsa de control. 
„Oh, mă scuzaţi, de obicei nu izbucnesc aşa. Dar, vedeţi? Nu am dormit 

deloc noaptea trecută. Am asistat la naşterea unui copil. Acum trebuie să 
găsesc o cabană... (m-am uitat la ceas)... într-o oră, sau, altfel vom fi 
expulzaţi din Elveţia.” 
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Mi-a aruncat o privire compătimitoare şi am citit în ochii ei ceea ce am 
simţit că erau gândurile ei: „Persoana asta e cam depăăţită de situaţie... mai 
bine o dau afară.” Ceea ce a spus de fapt a fost:  

„Sunt convinsă că ai nevoie de o cană cu ceai, draga mea... însă dacă 
mă ierţi, predau o lecţie de franceză acum...”  

Şi înainte de a-mi da eu seama fusesem condusă cu blândeţe la uşa din 
faţă şi apoi pe dinafară. Simţind că mă făcusem cu adevărat de tot râsul am 
mers încet în jos pe cărare prin zăpada tot mai adâncă. Nu aveam unde să mă 
întorc. Dintr-o dată am început să mă rog. 

„Oh, Tată Ceresc, iartă-mă pentru insistenţa mea pe propria mea voie, 
chiar vreau să doresc voia Ta. Te rog, ajută-mă să fiu sinceră cu privire la asta. 
Iartă-mă că am închis uşa cu atitudinea mea în privinţa posibilităţii ca Tu să ai 
un cu totul alt plan pentru următorul pas din vieţile noastre. Oh, Doamne, sunt 
gata să locuiesc într-o mahala dintr-un oraş dacă asta-i voia Ta!” 

Dintr-o dată, în mijlocul rugăciunii mele am simţit un val de credinţă în 
Dumnezeul lui Ilie, Daniel şi Iosif. M-am rugat:  

„Dar Doamne, dacă vrei să rămânem în Elveţia, dacă cuvântul Tău 
pentru mine cu privire la L’Abri înseamnă că trebuie să fim în aceşti munţi, 
atunci ştiu că Tu poţi să găseşti o casă şi să mă conduci la ea în următoarea 
jumătate de oră. Nimic nu-Ţi este imposibil. Dar va trebui să o faci Tu. Eu nu 
pot nici măcar să vorbesc cu cineva fără să izbucnesc...” 

Am coborât pe strada principală chiar în timp ce o grămadă vorbăreaţă 
şi veselă se întorcea de la schi îngrămădindu-se în ceainării. 
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CAPITOLUL NOUĂ 
 

Un Dumnezeu personal 
... Un răspuns specific 

 
 

 
recând prin mijlocul mulţimii fără griji mi-am ţinut privirea în jos spre 
trotuarul înzăpezit, neridicând ochii nici măcar pentru a mă feri de 
schiurile care m-ar fi putut lovi pentru că săltau pe umerii schiorilor ce 

se grăbeau să prindă ceva fierbinte de băut. Am simţit că ochii mei trădau 
plânsul de mai devreme şi nu vroiam să văd pe nimeni. 

Dintr-o dată mi-am auzit numele.  
„Doamnă Schaeffer, aţi găsit ceva?” 
Am ridicat privirea şi l-am văzut pe domnul G., un adevărat agent 

imobiliar cu care discutasem în urmă cu câteva zile. Nu ne arătase nici măcar o 
cabană pentru că spusese că tot ce avea era „de lux” şi cu mult peste limita de 
preţ pe care o menţionasem noi. Eram surprinsă că-şi mai amintea până şi 
numele meu. 

I-am răspuns: 
„Nu, domnule G... nimic.” 
Mi-a replicat spunându-mi să mă urc în maşina lui, a deschis portiera şi 

a zis:  
„Urcaţi! Cred că am ceva ce v-ar putea interesa.” 
Am plecat cu maşina. A oprit pentru a da câteva telefoane şi a trecut 

apoi de Villars, coborând muntele. 
„V-ar deranja să locuiţi în Huémoz?” m-a întrebat el. 
„Huémoz? Unde e asta?” am întrebat. 
Şi-a fluturat mâna în direcţia generală de mers spunând: 
„Oh, acolo jos.” 
Am mai condus în josul muntelui pentru câteva minute... ceaţa estompa 

vizibilitatea, iar oboseala ştergea orice urmă de entuziasm din partea mea. 
Maşina a oprit chiar alături de semnul de oprire din staţia de autobuz şi alături 
de o cutie poştală. Am ieşit din maşină şi am urcat câteva scări din buşteni 
îngropate în zăpadă; deschizând o poartă ne-am croit drum prin zăpada 
neatinsă spre o uşă ce se deschidea de pe o treaptă la acelaşi nivel cu podeaua 
din faţa cabanei. M-am uitat în sus la cabana uriaşă, cu obloanele închise bine, 
cu balcoane lungi la cele două etaje de deasupra, iar apoi am intrat într-o 
cameră întunecată şi prăfuită în timp ce domnul G. deschidea obloanele lăsând 
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să pătrundă lumina; mi-a explicat că nu fusese locuită de foarte mult timp, 
decât sezonier de vilegiaturişti. 

Ne-am plimbat prin cabană împreună: trei etaje transformate în trei 
apartamente; bucătării micuţe, fără sufragerii pentru ceaiuri şi discuţii – dar un 
loc foarte mare într-adevăr şi potrivit. Iată-mă acolo, în cadrul acelei jumătăţi 
de oră, nu pentru că avusesem înţelepciunea sau isteţimea să o găsesc, ci 
pentru că Dumnezeu răspunsese rugăciunii mele. Aceasta credeam că este 
unica explicaţie. 

Am stabilit cu domnul G. să ne întâlnim dimineaţa următoare cu soţul 
meu. Când îl urmăream întorcând maşina ca să ne întoarcem în Villars, mi-a 
trecut ceva prin cap. 

„Oh domnule G., am uitat să întreb... cât este chiria?” 
„Oh, nu este de închiriat” mi-a răspuns, „este de vânzare,” iar maşina a 

ţâşnit mai departe pe drum. 
„De vânzare” îmi repetam plictisitor... „De vânzare! Noi nu avem bani, 

şi chiar dacă am fi fost milionari... cine ar cumpăra o casă într-o ţară fără a 
avea autorizaţia de a locui acolo?” 

Pentru un timp mi s-a părut că asta era ultima picătură. În acel moment 
mi-era oricum rău din cauza oboselii cauzate şi de lipsa de somn şi de lupta 
emoţională. Apoi, când mergeam spre autobuz, şi după aceea la tren am 
început să trec în revistă ultimele zile şi mai ales ultima oră din acea zi. Mi se 
părea că „reperele” şi „indicatoarele” date de rugăciuni ascultate arătau foarte 
clar că Dumnezeu ne condusese până la acest punct. Cu siguranţă El nu ne-ar 
fi adus la o fundătură. Iar următorul pas pe drumul acesta era să revenim şi să 
ne uităm la locul acela ziua următoare. Înainte de a sosi la cabana Bijou eram 
convinsă că Dumnezeu îmi dăduse un semn clar şi că trebuie să merg înapoi 
ziua următoare la acea cabană spre care El ma condusese în acea după-
amiază. 

Când am ajus acasă se discutau cele mai recente veşti pe care ei le 
aveau.  

„Berna ne-a dat o pelungire de timp. Asta înseamnă că putem sta în 
Elveţia până ce problema va fi analizată, însă Sionul a trimis vorbă că nu ne va 
da vreo prelungire, şi că va trebui să părăsim cabana, satul şi cantonul acesta 
până la miezul nopţii de 31 martie. Doctorul lui Franky chiar a telefonat la Sion 
pentru a le spune că sunt doi copii care nu ar trebui să călătorească pentru 
moment din motive de sănătate, însă nu vroiau să ne dea prelungirea decât cu 
condiţia ca noi şi copii să semnăm o hârtie în care să promitem că nu vom 
discuta despre probleme religioase cu oamenii nici în cabană, nici în afara ei.” 

Tot în acea seară am primit un telefon de la avocatul din Lausanne care 
strângea frumoasele scrisori pe care sătenii le scriau în favoarea noastră, şi 
petiţia, şi altele; el ne-a spus:  

„Trebuie să vă grăbiţi să găsiţi o casă, pentru că documentele acelea 
trebuie completate deja într-o zi sau două.” 

Ambele ştiri mi-au accentuat siguranţa că următorul pas era să mergem 
înapoi şi să ne uităm împreună la Cabana Les Mélèzes din Huémoz. I-am 
descris cabana lui Fran, i-am spus că avea 12 camere şi probabil o minunată 
privelişte panoramică, însă nu i-am spus că era de vânzare. Sincer, mi-era 
teamă că va zice că nici măcar nu are rost să ne pierdem vremea şi banii pe 
biletul de maşină ca să ne uităm la o casă de vânzare! 
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În noaptea aceea m-am rugat pasionat exprimându-mi temerile şi 
îndoielile atât cu privire la propria mea sinceritate de a căuta voia lui 
Dumnezeu cât şi cu privire la situaţia în care ne găseam. Nu poţi reda o oră de 
conversaţie cu Dumnezeu într-un paragraf, dar este important să ştiţi că a fost 
o oră nu o propoziţie; este o conversaţie cu două direcţii în rugăciune, iar 
lucrarea pe care Duhul Sfânt o face într-un creştin în timpul rugăciunii este 
reală. În timp ce ceream călăuzirea lui Dumnezeu cu privire la cabana ce 
păruse în după-amiaza aceea a fi un răspuns atât de captivant la rugăciune şi 
care părea acum atât de imposibil, înşiruirea logică a gândurilor mele m-a 
făcut să încep o propoziţie în care aveam de gând să cer ca proprietarul să se 
răzgândească şi să o închirieze. După o perioadă de timp în care mă luptasem 
în interiorul meu pentru ca sinceritatea cu care căutam voia lui Dumnezeu să 
fie reală, am ajuns să formulez această cerere specifică referitoare la cabană. 
Atunci am fost dintr-o dată copleşită de un val de încredere în faptul că 
Dumnezeu poate face orice, nimic nu-I este imposibil. Propoziţia mea s-a 
schimbat şi mi-am încheiat rugăciunea cu o rugăminte hotărâtă, care m-a luat 
prin surprindere în timp ce o rosteam:  

„Oh, Te rog, arată-ne mâine care este voia Ta cu privire la casa 
aceasta, şi dacă trebuie să o cumpărăm trimite un semn care să fie destul de 
clar ca să convingă şi pe Fran şi pe mine... trimite 1000 de dolari înainte de ora 
10 mâine dimineaţă.” 

Dimineaţa următoare, în timp ce mergeam prin stratul proaspăt de 
zăpadă către gară, poştaşul, având coletele şi geanta cu scrisori într-o sanie, 
ne-a înmânat trei scrisori. Le-am deschis în tren în timp ce soarele de 
dimineaţă a alunecat brusc peste coroana munţilor şi şi-a revărsat lumina şi 
căldura peste scaunele de lemn din tren. Una era din Paris, următoarea din 
Belgia... iar a treia era de la un bărbat şi soţia lui din Statele Unite. Domnul şi 
doamna Salisbury urmăriseră cu interes şi cu rugăciune lucrarea noastră de 
ceva vreme, încă de când fuseseră ajutaţi spiritual printr-unul din mesajele lui 
Fran din cadrul unei conferinţe la care participaseră şi ei. Oricum, nu ne 
oferiseră niciodată, în nici un fel vreun suport financiar pentru lucrare, şi nici 
nu erau avuţi. Ştiau că ni se pusese în vedere să părăsim Elveţia şi urmăriseră 
povestea până în acel punct. Doamna Salisbury era cea care scrisese 
scrisoarea: 

„Am să vă spun o poveste care vă va interesa,” a început ea. 
„Cu trei luni în urmă Art a venit acasă de la serviciu cu o sumă de bani 

neaşteptată. Compania hotărâse să plătească primele de asigurare pentru toţi 
angajaţii, iar aceasta se făcea retroactiv pentru aceia care lucraseră la ei un 
anumit număr de ani. Suma pe care a primit-o Art a fost o mare surpriză 
pentru noi. Iniţial hotărâsem că vom cumpăra o maşină nouă; apoi am ajuns la 
concluzia că nu aveam nevoie de o maşină nouă. Următorul nostru gând a fost 
să-i investim cumpărând o căsuţă pe care s-o închiriem. Am mers să ne uităm 
la case, iar în timp ce analizam o căsuţă foarte drăguţă, am văzut brusc semne 
de termite în grinzi. ‚Uite Art’ i-am spus, ‚Nu-ţi aminteşte asta de versetul 
acela din Matei care spune – Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le 
mănâncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă 
comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, 
nici nu le fură.’ Apoi l-am întrebat: ‚Art, ai vrea să luăm banii ăştia şi să-i 
investim literal în cer... mai degrabă decât să-i investim într-o altă casă pe 
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pământ ca să ne mărim veniturile? Ai vrea să-i dai pentru lucrarea Domnului 
de undeva?’ El mi-a răspuns  ‚Da Helen, aş vrea.’ 

Ei bine, asta se întâmpla în urmă cu trei luni, şi de-a lungul acestor trei 
luni L-am tot rugat pe Domnul să ne arate ce vrea să facem cu banii aceia. De 
două sau trei ori aproape că i-am dat pentru vreo cauză, dar de fiecare dată 
ne-am simţit împiedicaţi să mergem până la capăt.  

Noaptea asta am ajuns la o decizie finală, şi amândoi simţim sigur că 
trebuie să vă trimitem vouă banii aceştia... ca să cumpăraţi o casă undeva, 
care să fie întotdeauna deschisă tinerilor.” 

Suma de bani era exact 1000 de dolari! 
Va puteţi imagina că mi-am dat drumul la gură dintr-o dată şi-am etalat 

povestea celor două rugăciuni ale mele, şi faptul că acea casă era de vânzare. 
Când trenul a ajuns la Ollon iar noi am coborât pentru a ne îndrepta spre 
autobuzul galben... amândoi eram convinşi că Dumnezeu ne călăuzea să 
cumpărăm Cabana Les Mélèzes. 

Mai târziu am desoperit că Helen era deja gata de culcare când 
terminase de scris acea scrisoare şi i-a sugerat lui Art să o expedieze în drumul 
său spre serviciu dimineaţa următoare. Oricum, el a simţit o presiune aşa mare 
de a o expedia în noaptea aceea, încât când ea s-a ridicat de la rugăciune i-a 
spus: „Trebuie să o expediem acum!” Aşa că au scos maşina, au condus printr-
o furtună orbitoare până la biroul central al poştei şi au expediat-o chiar 
atunci.  

Desăvârşirea sincronizării dintre sosirea scrisorii şi sincronizarea 
siguranţei pe care eu am avut-o când mă rugam cu siguranţa pe care el a 
simţit-o că trebuie să expedieze scrisoarea... era uimitoare... Apoi afirmaţia ei 
că banii erau pentru a cumpăra o casă „care să fie întotdeauna deschisă 
tinerilor” era aproape o prorocie pentru lucrarea noastră viitoare. Nici ea nici 
noi nu avem cum să ştim în acel moment cât de corectă era acea prorocie. 

Şansă? Coincidenţă? Noroc? 
Pentru noi era un exemplu nemaipomenit de rugăciune ascultată, o 

demostraţie minunată a existenţei unui Dumnezeu personal care-Şi tratează 
copiii ca pe nişte indivizi, personalităţi semnificative... şi tratează cu ei în mod 
individual. 

Ne-am coborât din autobuz în acea staţie care avea să devină în anii 
următori locul obişnuit de sosire şi plecare pentru o mare diversitate de 
oameni. În acea dimineaţă era un loc pustiu, cu o casă mare deasupra şi cu o 
altă casă enorm de mare alături. Din nou ceaţa forma un zid care ascundea 
priveliştea. Domnul G. deschisese obloanele şi curând ne plimbam prin cabană 
cu curiozitate să vedem ce alesese Dumnezeu pentru noi, fără a avea deloc 
sentimentul că noi alegeam ceva. 

„Da, o luăm.” 
Ne-a fost uşor să spunem asta în acea dimineaţă cu emoţie şi siguranţa 

că avusesem parte de un semn incontestabil de la Domnul că acesta era 
răspunsul pe care-l aşteptam. Eram foarte încântaţi şi nici un obstacol nu 
părea important în acel moment. Când ne-a spus că trebuie să obţinem un 
credit de 10000 de dolari şi că va trebui să achităm 7000 de dolari în numerar 
nici măcar n-am clipit... nu în acea dimineaţă. Ne grăbeam să scăpăm, să 
completăm documentele acelea şi să trimitem recursul la birourile potrivite. 
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Am luat primul autobuz înapoi ca să coborâm dealul şi pentru a prinde 
legătura la trenul spre Lausanne; am mers să-l vedem pe avocat, la poliţie şi la 
notar unde ni s-a spus că găsisem cabana exact la timp. Încă o zi şi ar fi fost 
prea târziu! Directorul ne-a ajutat să completăm hârtiile corect şi ne-a spus că 
trebuie mai întâi trimise preşedintelui din Ollon (comuna în care era situată 
cabana noastră). Când i-a văzut numele Fran şi-a amintit că-l întânise deja şi 
că era un prieten al domnului Ex. Domnul Ex. a fost acela care a prezentat 
documentele preşedintelui comunei cu explicaţiile de rigoare. 

Câteva zile mai târziu, unchiul domnului A. ne-a sunat din Lausanne 
spunând:  

„Am înţeles că aţi hotărât să cumpăraţi o cabană. Vreau să vă spun că 
este foarte riscant să cumpăraţi o casă într-o ţară străină în care cunoaşteţi 
atât de puţine despre dreptul de proprietar. Eu sunt notar iar tranzacţiile 
imobiliare sunt o parte din muca mea. Aş vrea să mă ofer să merg şi să văd 
cabana pe care aţi stabilit să o cumpăraţi după care să vă spun părerea mea cu 
privire la ea, ca proprietate.” 

Reacţia mea a fost una de teamă, trebuie să recunosc... M-am gândit:  
„Dacă zice că este o afacere proastă... ce facem atunci? N-am fost noi 

călăuziţi să o cumpărăm?” 
Fran mi-a răspuns că aceasta era o ocazie de a-I cere lui Dumnezeu un 

nou semn, încrezându-ne că Dumnezeu ne va netezi căile. 
„Să ne rugăm ca dacă este bine pentru noi să continuăm cu 

aranjamentele atunci omul acesta să spună că e o afacere bună.” 
În seara aceea, când am auzit vocea domnului D. prin receptor nu 

vroiam să-i aud răspunsul... aşa de tare mă temeam că ar putea fi unul greşit. 
Apoi, vocea sa profundă mi-a adus aceste cuvinte la cunoştinţă, invadându-mă 
cu un sentiment de uşurare:  

„Doamnă Schaeffer, aceasta este cea mai bună tranzacţie pe care am 
văzut-o de ceva timp. Oricum, mai este cineva care este aproape gata să 
cumpere, aşa că trebuie să întocmiţi plata pentru obligaţia contractuală. Asta 
va însemna 8000 de franci. Aveţi destui bani?” 

Am acoperit receptorul cu mâna şi am spus:  
„Oh, Fran, câţi bani avem? Trebuie să încheiem o obligaţie contractuală 

până mâine.” 
Acum pe un pupitru din biroul nostru se afla un mic teanc prins cu o 

clemă... un mic teanc de scrisori care cuprindeau daruri. Acolo se aflau banii pe 
care îi lăsase omul de afaceri, mia de dolari şi alte câteva daruri. 

Un exemplu vă va arăta de ce am simţit că sincronizarea acestor daruri 
nu a fost doar o coincidenţă. Christian din Norvegia, tânărul care ne vizitase cu 
ani în urmă în Champéry, nu ne scrisese niciodată ca să ne spună de ce nu 
revenise la Universitatea din Lausanne, deşi noi îi mai trimisesem veşti din 
când în când. În decursul acelei săptămâni a sosit o scrisoare lungă, povestind 
despre tragedia care schimbase toate planurile sale şi care-i intrerupsese 
educaţia pentru trei ani. Acum, când i se deschidea calea pentru a-şi continua 
educaţia în Scoţia zicea că vroia ca noi să ştim ce se petrecuse. A continuat 
spunând: 

„Am auzit că aţi fost expulzaţi din Elveţia. Vreau să mă rog pentru voi, 
dar vreau să fac mai mult decât atât. Când am stat în Lausanne aveam nişte 
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bani la bancă. Acum trimit vorbă la bancă să vi-i trimită vouă. Vreau să vă 
cumpăraţi  cu ei o uşă care să fie mereu deschisă pentru oameni ca mine...”  

O uşă? În care alt moment din viaţa noastră aşa ceva ar fi avut sens? 
Atât scrisoarea lui cât şi cea de la familia Salisbury conţineau prorocii 

despre lucrarea noastră viitoare care prindeau tot mai multă însemnătate pe 
măsură ce timpul se scurgea. 

Fran a numărat rapid diferitele sume ce ajunseseră la noi în variate 
moduri – fiecare persoană fiind călăuzită să trimită o sumă pe care simţea 
foarte puternic că trebuie să o trimită. Totalul se ridica la exact 8011 franci. 

„Da, domnule D.” am răspuns, „avem destui bani!” 
S-au făcut aranjamentele necesare pentru a încheia obligaţia 

contractuală ziua următoare, şi am semnat nişte documente foarte 
constrângătoare. Am promis să efectuăm plata casei pe 31 mai. Ei au promis 
să ne lase să ne mutăm şi să locuim acolo, „fără chirie”, pentru lunile aprilie şi 
mai, până ce acea plată finală şi ipoteca erau combinate pentru a plăti 
proprietarilor suma întreagă. 

Dădusem 8000 de franci (cam 2000 de dolari) şi spusesem că vom mai 
da încă 5000 de dolari până pe 31 mai, iar în caz contrar, că vom pierde tot ce 
se plătise plus mult mai mult. Aceasta este convenţia rigidă şi obligatorie a 
unei obligaţii contractuale. Era înspăimântător să semnezi aşa ceva. Minunea 
de a avea exact suma necesară şi îndrumarea ce a urmat din partea domnului 
D. ce considera a fi „o bună achiziţie” a făcut posibil ca noi să semnăm acele 
hârtii şi să înmânăm banii cu cea mai mare siguranţă. Abia mai târziu ne-am 
dat seama de proporţiile colosale a ceea ce se făcuse. Însă treptat reperele sau 
indicatoarele din urma noastră s-au intensificat. 
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Un Dumnezeu personal 
... Interesul Său asupra detaliilor 

 
 

 
uţinele scurte săptămâni de martie care au urmat au fost un adevărat 
talmeş-baleş „printre picături”.  
În timp ce împachetam, ne opream ca să vorbim cu sătenii care 

veneau unul câte unul să afle ce se petrecuse. Între discuţiile cu sătenii ne 
pregăteam mesele din fiecare zi. Printre pregătirea meselor aveam grijă de 
tratamentele speciale ale lui Franky. Printre tratamentele lui Franky eliberam 
camerele, dând jos perdelele, scoţând cărţile din biblioteci şi aşa mai departe. 
În timp ce eliberam casa răspundeam la nenumărate telefoane care ne 
aduceau adesea noi imposibilităţi. Printre telefoane pregăteam gustări şi 
menţineam sufrageria prezentabilă deoarece grupurile şcolare continuau să 
vină în trei seri pe săptămână. Printre vizitele lor scriam scrisori fără număr ca 
răspuns la noianul de corespondenţă pe care o primeam. 

Existau servicii regulate la capelă pe care le-am menţinut până în ultima 
duminică. A avut loc şi înmormântarea bebeluşului familiei C. în Lausanne. 
Aveam cereri de lecţii şi ilustraţii pentru clasele de copii, iar acestea trebuiau 
împachetate şi expediate. Viaţa noastră de zi cu zi şi lucrarea nu atinseseră un 
punct mort în care să se oprească şi să aştepte ca noi să le prindem din urmă. 
Acesta este lucrul uimitor în orice timp de schimbare din viaţa unui om. Nu 
există niciodată o fracţiune de timp, mică, ordonată şi etichetată: „Timp în care 
să te ocupi numai de schimbare. Toate celelalte obligaţii sunt suspendate” 

Mâncarea trebuia pregătită, vasele trebuiau spălate, hainele trebuiau 
curăţate, dinţii trebuiau îngrijiţi! Şi cu toate că urmărirea „adevărului” şi a 
„sensului” este ceva pentru care mulţi oameni au de gând să-şi rezerve un 
timp „cândva”, nu există totuşi  acea frântură ordonată de timp care-ţi să-ţi 
cadă în poală cu eticheta: „Oprire deplină înainte pentru contemplarea şi 
căutarea sensului în Univers.” Finalul vieţii vine pur şi simplu şi te loveşte 
atunci când nu te aştepţi. 

În mijlocul tuturor acestora avocatul din Lausanne ne-a spus să nu 
facem planuri pentru a ne muta în cabana Les Mélèzes, ci să aşteptăm decizia 
cu privire la autorizaţia noastră. Trebuia să aşteptăm într-un „loc neutru”, pe 
care el l-a hotărât a fi un hotel dintr-un alt canton. Asta a făcut ca strângerea 
lucrurilor noastre să devină o mare incertitudine pentru câteva zile. 
Împachetam pentru a merge direct într-o altă cabană, sau împachetam pentru 
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a stoca jumătate din lucruri şi a duce valizele într-un „loc neutru”? Vă puteţi 
imagina sentimentul din ce în ce mai puternic pe care l-am avut când am 
primit această informaţie şi care spunea că trăim într-un vis urât. 

Cu două zile înainte de data mutării, sau „data evacuării”, am primit 
răspuns la rugăciunea noastră. 

„Puteţi merge înainte şi vă puteţi muta în cabana cea nouă ca să 
aşteptaţi acolo răspunsul final.” 

Răspunsul acesta a venit prin faptul că domnul Buchser din Lausanne a 
vorbit cu directorul din Berna, iar acesta a vorbit cu diferiţi oameni implicaţi în 
problemă, obţinând astfel o permisiune oficială. Dintr-un punct de vedere 
omenesc lucrurile ar fi putut s-o ia în orice direcţie. 

Noaptea în care nişte reprezentanţi ai unei firme de mutări au venit să 
se uite la lucrurile care trebuiau mutate ar fi putut să fie uşor filmată pentru o 
comedie! Chiar arătau ca Stan şi Bran. Un om înalt şi slab împreună cu unul 
scund şi gras se plimbau pe-acolo examinând lucrurile într-un mod foarte 
neprofesional, făcând remarci irelevante şi punând întrebări care sunau ca şi 
când ar fi avut de gând să plasese acele obiecte într-un muzeu mai degrabă 
decât să le mute într-o altă cabană pentru noi. 

Îşi puneau câte un deget sub obiecte precum frigiderul, soba, o cutie cu 
cărţi, o valiză, fără a le clinti, de parcă le-ar fi cântărit – un deget dedesubt 
apoi o clătinare înţeleaptă din cap! Fetele erau gata să izbucnească în râs 
înainte de plecarea lor. Când au ajuns la concluzia bine analizată că ne-ar 
putea muta ne-am hotărât asupra datei (31 martie!) şi au promis că vor fi la 
noi la ora 7 dimineaţa. 

Cu două zile înainte de data mutării telefonul a sunat din nou; erau cei 
de la firma de mutări.  

„Ne pare foarte rău, dar este imposibil să vă mutăm... în orice caz, nu 
este posibil acum. Am uitat de avalanşe. Drumurile către voi sunt îngustate, 
podurile nu rezistă, câmpurile sunt numai noroi din cauza dezgheţului... aşa că 
nu vă putem muta.” 

„Dar noi trebuie să ne mutăm. Nu putem alege o altă dată...” 
Nimic din ce le-am fi spus nu i-ar fi făcut să-şi schimbe concluzia. Nu 

puteau să ne mute şi cu asta basta. 
Eileen se obişnuise cu faptul că ne adunam cu toţii în sufragerie după ce 

apărea o nouă problemă aşa că a venit după noi înăntru şi de data aceasta. 
Trecuseră numai câteva momente de când Îi mulţumisem lui Dumnezeu pentru 
soluţia cu privire la „unde” puteam să mergem pe 31, iar acum... „cum” aveam 
să mergem acolo? Din nou ne-am rugat fiecare. Înainte de a termina telefonul 
a sunat din nou. 

Era domnul Buchser de la agenţia de voiaj Kuoni. 
„Cum merg lucrurile, doamnă Schaeffer? Sunteţi gata de mutare?” 
„Oh, domnule Buchser,” am răspuns eu, „avem o nouă problemă... 

compania de mutări zice că nu ne mai poate muta din cauza stării drumurilor şi 
cărărilor de după avalanşe. Nu ştim ce să facem în privinţa asta.” 

„Am un prieten, domnul Schneider, care tocmai pune bazele unei noi 
companii pentru mutări. Îl voi suna. Este un tip foarte uşor adaptabil. Va avea 
el o idee.” 

Domnul Schneider a venit în acea seară cu tânărul său fiu şi cu un câine 
mare. S-a uitat rapid şi eficient peste ceea ce cuprindea cabana, luând notiţe. 
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În timp ce stătea lângă Franky care era învelit în pătuţul lui gata de culcare, a 
început o conversaţie cu el care a fost un alt răspuns la rugăciune, unul foarte 
blând pentru nevoia unei persoane foarte micuţe. 

Franky fusese teribil de supărat din cauza butoaielor cu bucăţi de hârtie 
pe care le umplusem treptat cu vase, căci împachetasem câteva pe rând, 
printre picături, şi chiar şi mai supărat că dădusem jos perdelele, tablourile şi 
cărţile din biblioteci. 

„Ia zi, Franky băiete,” a zis domnul Schneider, „îţi plac jeep-urile?” 
Ochii căprui ai lui Franky s-au mărit şi-au devenit mai intenşi decât de 

obicei când a răspuns: „Oh da... ador jeep-urile.” 
„Cum ţi-ar plăcea să mergi cu al meu?” 
Din nou acei ochi căprui s-au mărit de emoţie şi învoire. 
„Vezi tu, m-am gândit la un plan ca să mutăm toate lucrurile astea la 

casa familiei tale din Huémoz. Drumurile care coboară spre cabana asta nu 
sunt accesibile, dar eu am un jeep Land-Rover şi acela poate traversa orice. 
Voi transporta lucrurile cu jeep-ul peste câmpuri până la camionul meu care va 
trebui să rămână sus, pe strada din sat. Jeep-ul va trebui să facă multe 
drumuri peste câmpuri iar tu poţi sta pe locul din faţă ca să mă ajuţi!” 

Din acel moment Franky abia aştepta să ne mutăm. Puteţi s-o numiţi 
coincidenţă, şansă sau noroc... dar eu am simţit că a fost un detaliu foarte 
special din partea unei Persoane Infinite care are o diversitate nelimitată şi 
puterea de a se îngriji de cele mai mărunte detalii. 

După o săptămână de ploaie, ziua mutării a început cu un cer parţial 
acoperit, însă nici o picătură de ploaie n-a căzut în ziua aceea. Două drumuri 
au fost făcute de jeep-ul mic şi robust ce căra cutii şi mobilă peste câmpurile 
cu hârtoape până la camionul aflat pe drumul din sat înainte ca oamenii să ia o 
pauză pentru micul dejun cu cafea, pâine, unt, brânză şi dulceaţă servite într-
un amestec de farfurii şi pahare lăsate în urmă şi împrăştiate pe o masă în 
mijlocul sufrageriei – un fel de „finală” ridicolă a distracţiei care avusese loc în 
acea cameră! 

Cei patru oameni durdulii la care se adăugau Hermann, Fran şi Norbert 
Marclays au cărat obiectele la jeep toată dimineaţa, iar jeep-ul s-a dus şi s-a 
întors cu o încăpăţânare hotărâtă să termine cu obstacolele pe care avalanşele 
le puseseră în drum. Franky a fost oaspetele fericit al locului din faţă la fiecare 
drum al jeep-ului, făcând pe grozavul din cauza importanţei locului său, 
rezemându-se de un perete şi stând picior peste picior pentru a bea un pahar 
cu lapte imitând perfect un muncitor care bea cafea! Primul camion încărcat a 
plecat înainte de amiază pentru a merge la Huémoz – Fran, Norbert, Debby, 
Franky şi câţiva din oameni umplând jeep-ul care-l urmărea îndeaproape. 
Capota jeep-ului era lăsată în jos iar ei făceau cu mâna oamenilor aflaţi pe 
străzile satului şi aceia care erau „pentru” noi răspundeau. 

Susan mersese deja la Huémoz cu o zi înainte împreună cu doamna 
Fleischmann, care insistase să meargă pentru a ajuta la pregătirea paturilor şi 
ceva de mâncare la venirea noastră. Oricum, pentru Susan a fost prea mult şi 
a ajuns să aibă o nouă criză începându-şi şederea în Cabana Les Mélèzes 
înapoi în pat. 

Asta însemna că rămâneam Eileen, Priscilla, Rachel (proprietară şi ea a 
Cabanei Bijou) şi cu mine să terminăm cu ultimele împachetări şi cu curăţenia, 
dând ultimele telefoane şi făcând ultimele vizite înainte de sosirea jeep-ului şi a 
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camionului pentru a pregăti al doilea transport. Întunericul s-a lăsat înainte ca 
noi să fim gata de plecare, iar de data aceasta jeep-ul avea capota trasă 
pentru a fi puţin mai cald în timpul drumului. Când am trecut pe lânga cabana 
doamnei de la care cumpăram ouă ea a ieşit afară cu ochii plini de lacrimi ca să 
ne ureze drum bun. Apoi am ajuns la cabana lui Rachel iar ea a ieşit cu o mică 
sacoşă cu schimburi pentru noapte deoarece se oferise să vină cu noi câteva 
zile ca să ne ajute, sacrificând preţiosul ei timp de lucru, şi călătorind curajoasă 
cu noi, în timp ce mai aveam numai câteva ore înainte de termenul evacuării 
noastre. Trecând peste râul Rhône din valea vecină, am ieşit într-o jumătate de 
oră din Valais şi am intrat în Vaud. „Darea noastră afară” devenise o realitate 
palpabilă. Era o emoţie ciudată pe care o simţeam când ne uitam înapoi peste 
râu, realizând că nu fusese hotărârea noastră, şi că pentru moment nu ne-am 
fi putut întoarce nici dacă am fi vrut! 

Ne-am trezit în dimineaţa următoare de 1 aprilie 1955 pentru a admira 
„priveliştea” noastră pentru prima dată. Şi ce privelişte alesese Dumnezeu 
pentru noi! Era o încântare extraordinară să te uiţi afară la tot ce ni se dăduse 
fără ca noi să fi ales. Chiar înainte, sau imediat după o perioadă ploioasă 
adesea apare o zi ce aceea, când aerul este aşa de curat încât totul pare mai 
mare. Am aşezat o măsuţă de lemn care se afla într-unul din balcoane în colţul 
etajului de mijloc; pe ea am pus o faţă de masă alb-albastră, farfurii albe, 
olandeze, căni şi farfurioare, şi toată mâncarea pentru micul dejun. Acolo am 
stat în bătaia soarelui cald pentru a sorbi peisajul împreună cu ceaiul. 

Ne puteam uita de-a lungul Văii Rhônului numărând 14 sate şi orăşele 
aflate la poalele muntelui sau punctate pe unul din malurile râului Rhôn. Dacă 
ne uitam în sus şi dincolo de zonele locuite ale versantului, puteam vedea 
vârfurile stâncoase, acoperite de zăpadă ale Dents du Midi (vechii noştri 
prieteni), un gheţar scânteietor şi multe, multe alte piscuri. Ţinându-ne ochii la 
nivelul piscurilor puteam zări vârfurile zimţate de granit, acoperite cu zăpadă 
ce păreau să se amestece sub cerul albastru catifelat, cu rotocoalele lânoase 
de nori albi. Munţii ne înconjurau din trei părţi. Am observat că în spatele 
cabanei nu erau piscuri ci păşuni abrupte acoperite cu iarbă ce se pierdeau în 
pădurile de pin, stufoase şi întunecate. Chiar lângă gardul viu din faţa casei 
care mărginea peluza era o pantă de vreo 7 metri până la drum, aşa încât 
atunci când oprea autobuzul de dimineaţă îl puteam vedea de la masa pentru 
micul dejun.  

Autobuzul face legătura cu trenul, iar din Aigle se poate merge direct în 
Lausanne, Geneva şi de acolo la Londra, Paris, etc., direct... sau, dacă se 
merge în direcţia opusă, trenul din Aigle merge de asemenea direct la Milan şi 
alte puncte sudice! 

În acea dimineaţă ne-a uimit faptul că în locul unui drum lung şi obositor 
până la gară, acum aveam acces direct la mijloacele de transport chiar de sub 
scările noastre de la intrare. Ne-a uimit pentru că devenea aşa simplu pentru 
noi însă nu ştiam că această locaţie perfectă din punct de vedere al 
transportului va fi de asemenea foarte utilă pentru mulţi, mulţi vizitatori care 
aveau să apară! 

Aveam „Rugăciunea de familie” după micul dejun (în timpul acela citeam 
ceva din Biblie, ne rugam şi, uneori, mai cântam şi câte-o cântare). Familia 
noastră era formată atunci din noi şase, plus doamna Fleischmann, Rachel şi 
Eileen. Asta însemna că fără a ne da noi seama L’Abri începuse odată cu primul 
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nostru prânz în cabana Les Mélèzes unde am avut ca primi oaspeţi o muziciană 
germană, o ţărancă elveţiancă, o fostă asistentă medicală şi o fostă membră 
Wren2

Cele două camere de la parter erau dormitoare, fiecare având câte o 
chiuvetă, o sobă burtoasă, un pat, o lustră cu abajur din catifea ros de molii şi 
nişte perdele dintr-o dantelă murdară strânse de o parte şi de alta a 
ferestrelor. Cei care ne-au ajutat cu mutatul au adus valizele şi cutiile şi au 
umplut aceste două camere. Muncind din greu Fran a reuşit să scoată toate 
valizele şi cutiile, paturile şi restul de mobilă dintr-una din acele camere, a 
găsit 12 scaune cu spătar şi le-a aşezat pe trei rânduri; a găsit o masă pe care 
a pus-o în faţa rândurilor de scaune şi a descoperit în pod un paravan vechi din 
lemn cu care a înconjurat vechea chiuvetă ruginită. Şi presto! – aveam un loc 
numai bun pentru un serviciu religios. Aşa că în prima noastră duminică acolo 
am ţinut un serviciu religios la care au participat cei trei oaspeţi, familia 
noastră şi domnul Ex., care a venit special pentru acea oră. Rachel a plecat 
plângând în hohote din cauză că nu ştia când ne va revedea. Doamna 
Fleischmann ne-a părăsit în dimineaţa următoare. 

. 

Eileen se aştepta să plece cu autobuzul de ora opt luni dimineaţă, însă 
ea şi cu mine am stat de vorbă până în zori, aşa că şi-a amânat plecarea pe 
mai târziu. Agnosticismului ei prinsese o nouă formă când mi-a spus:  

„Mi se furnică pielea când aud despre toate lucrurile minunate din Biblie 
la studiul de familie. Întotdeauna am crezut că creştinii sunt oameni obtuzi, 
nefericiţi... dar voi toţi păreţi aşa de entuziasmaţi cu privire la creştinism... şi 
viaţa voastră se poate numi oricum, numai obtuză nu! Raiul şi viaţa veşnică 
sună foarte reale când vorbiţi voi despre ele, şi mă gândesc: de ce nu mă 
grăbesc şi eu să primesc aşa ceva? Apoi ceva mă trage înapoi. Pot simţi o luptă 
care se dă în interiorul meu, pe care n-o înţeleg foarte bine. Ştiţi, eu nu sunt 
disperată cu privire la nimic. Îmi place viaţa aşa cum este şi nu m-am simţit 
nefericită sau în nevoie, şi... ei bine... cred că îmi place independenţa pe care o 
am. Nu vreau să fac voia altcuiva şi să renunţ la voia mea. Mă tot gândesc că 
dacă accept asta, poate voia lui Dumnezeu va fi ca eu să plec undeva în inima 
Africii ca acea Doris care a fost pe-aici săptămâna trecută. Şi n-aş vrea să mă 
aflu în situaţia de a nu avea destulă apă!” 

Mai târziu, Eileen ne-a scris din Anglia:  
„Mi-e greu să-mi găsesc locul, şi pentru prima dată în viaţa mea nu-mi 

mai place Londra. Îmi citesc Biblia, dar foarte nesistematic – de obicei, în timp 
ce fac altceva – când despachetez sau gătesc, când ceva e gata să se ardă. De 
asemenea, am avut conversaţii cu diferiţi prieteni cărora le expun vederile 
voastre cu mult zel şi puţină înţelepciune... şi apoi mă întreb dintr-o dată: 
până la urmă eu de-a cui parte sunt?” 

Eram cu toţii foarte încântaţi de Eileen. Este o persoană pe care încă ne 
aşteptăm s-o vedem „primind” – pentru că deocamdată n-a făcut-o. 

Dar, revenind la acea săptămână de aprilie. Acum eram singuri: fără 
telefon, fără echipament electric (Huémoz avea pe vremea acea o tensiune 
electrică de numai 130 de volţi, iar toate aparatele noastre aveau nevoie de 
220 – aşa că nu puteam să băgăm în priză nici măcar un fier de călcat), fără 
ajutor, cu toate lucrurile împachetate sau ascunse; şi, dintr-o dată am început 

                                                 
2 Wren = Woman’s Royal Navy Service (Serviciul auxiliar al marinei militare engleze, compus din femei) 
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să simţim impedimentul extraordinar pe care această evacuare avea să-l aducă 
în viaţa noastră de zi cu zi, lăsând la o parte lucrarea. 

În week-end-ul de Paşte Priscilla a mers la Geneva pentru a participa la 
o conferinţă biblică, iar noi ceilalţi am rămas la cabană pentru că Debby avea 
nişte julituri de la o căzătură cu bicicleta, Susan se „târa” pe-acolo iar Franky 
fusese deja prea activ în ultima vreme. Încurajarea pe care o primisem când 
am avut un loc în care să ne mutăm în ziua evacuării începea să scadă şi o 
povară s-a lăsat peste noi când ne gândeam la tinerii din şcolile din Champéry 
cu care nu mai puteam servi ceaiul, şi la oricine s-ar fi dus la capelă aşteptând 
să aibă loc un serviciu de Paşte. După micul nostru serviciu de Paşte din 
vechiul dormitor cenuşiu înseninat puţin de narcisele galbene aduse de doamna 
Marclays, am mers la plimbare pe una din cărările ce aveau să ne devină mai 
târziu atât de cunoscute tuturor, întrebându-ne dacă aveam să locuim aici cu 
adevărat! 

O altă problemă ne-a lovit sub forma unei intoxicaţii alimentare care ne-
a afectat pe toţi luni; cauza au fost evident prăjiturile cu cremă care înlocuiseră 
prăjitura mea obişnuită de casă. Susan a fost atât de grav bolnavă încât m-a 
implorat să-i promit că atunci când va muri îi voi trimite ochii la un spital din 
New York (a cărui adresă mi-a dat-o cu mare grijă)... aşa încât cornea să fie 
dată cuiva care avea nevoie de ea! 

Marţi, Fran a hotărât ca în ciuda greţurilor pe care le avea să meargă în 
Lausanne şi să se întâlnească cu Priscilla pentru a o ajuta să se înscrie la 
universitate, iar dacă tot era acolo a decis să-i facă o vizită şi domnului R. la 
departamentul de poliţie. Acolo a descoperit că întregul caz al autorizaţiei 
noastre fusese pus în mâinile Comitetului de Educaţie şi Religie, şi că ei erau 
aceia care trebuiau să facă o recomandare către departamentul poliţiei cu 
privire la cazul nostru! Mai multe complicaţii! Departamentul nu ne-ar fi 
telefonat niciodată ca să ne anunţe despre asta, dar când Fran a mers acolo 
personal, l-au sfătuit să meargă şi să se întâlnească cu preşedintele comitetului 
care se ocupa de problemă. S-a făcut o programare pentru următoarea 
sâmbătă după-amiază, iar apoi Fran a dat pe neaşteptate peste domnul A., 
care a insistat ca cineva să ne însoţească sâmbătă şi să ne ajute să explicăm 
situaţia domnului preşedinte. 

O coincidenţă? Una sincronizată cu mare precizie, ni s-a părut nouă, mai 
ales că mai târziu am putut vedea importanţa pe care a avut-o potrivirea 
fiecăruia din aceste detalii. 

Între timp primisesem o scrisoare de la doamna Fleischmann care oferea 
răspuns la întrebarea care ne stăruise în minte fiecăruia cu privire la ce se 
petrecuse la micuţa capelă în prima duminică de Paşte când noi lipsisem. 

Spunea că se deşteptase cu un sentiment presant: „Trebuie să mă duc 
la micuţa biserică, să cânt la orgă şi să mă rog pentru familia Schaeffer.” 

S-a îmbrăcat, a stat şi şi-a studiat lecţia biblică despre înviere pe care 
noi i-o dădusem în germană, apoi a simţit că „acum e timpul” – cu un simţ al 
datoriei foarte puternic – aşa că luându-şi Biblia, lecţia şi o carte de cântări s-a 
grăbit să coboare cărărea abruptă în direcţia bisericii pentru a ajunge „la timp”. 
Singură în biserică ea a intrat în cămăruţa laterală pe care noi o foloseam 
„între sezoane”, a aprins cele două radiatoare electrice, s-a aşezat şi a început 
să cânte imnuri. Dintr-o dată uşa s-a deschis şi oamenii au început să intre... 
tot mai mulţi oameni... până ce au fost 40! Erau oaspeţi englezi din hotelurile 
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în care uitaseră să dea jos de pe tabelele cu anunţuri afişele despre serviciile 
de la  capelă! 

Draga şi timida doamnă Fleischmann, care nu predase vreodată nici 
măcar o lecţie de şcoală duminicală, s-a gândit:  

„Au venit la biserică. Trebuie să aibă parte de ceva. Îl voi ruga pe Duhul 
Sfânt să-mi spună ce să fac şi ce să spun” – şi s-a ridicat în picioare ca să 
explice de ce nu exista pastor! 

După ce a enunţat uimitoarea informaţie le-a spus că îi va ajuta să aibă 
o slujbă în ciuda faptului că engleza ei era departe de a fi perfectă.  

„M-am rugat în engleză şi apoi în franceză – pentru că văzusem o 
familie de francezi care era prezentă – apoi am cântat cu toţii; am cerut unei 
doamne drăguţe din Anglia să citească din cartea lui Ioan, pentru că m-am 
gândit că Cuvântul lui Dumnezeu trebuie pronunţat corect. Apoi am luat cele 
două foi cu studiul biblic despre înviere pe care mi l-aţi dat voi şi le-am tradus 
în engleză şi în franceză. Apoi am cântat din nou şi am avut un timp de 
rugăciune. Am vorbit apoi despre cât de necesar este să-L consideri pe acest 
Isus înviat ca fiind Salvatorul tău personal... apoi am cântat o mică 
binecuvântare în germană, pentru că nu aveam pastor care să dea 
binecuvântarea.” 

Debby, Susan şi cu mine am fost copleşite pe măsură ce citeam 
scrisoarea aceasta... şi am spus: 

„Ce poveşti emoţionante trebuie să fie ascunse în inima Chinei, a Rusiei 
şi în multe alte locuri, poveşti ce vor fi povestite cândva în ceruri, unde sunt 
sigură ca va fi timp din belşug pentru a urmări firul ţesăturii Lui.” 
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CAPITOLUL UNSPREZECE 
 

Inima împăratului  
este în mâna Domnului 

 
 

 
ând Priscilla s-a întors acasă după prima ei săptămână la universitate 
a fost întâmpinată de strigătele de bucurie ale lui Franky: 
„Ai venit cu autobuzul cel galben? Eu trebuie să merg cu al treilea 

autobuz.” 
Pe atunci vorbea mereu despre „al treilea autobuz” dintr-un motiv 

cunoscut numai de el. 
În acea săptămână am primit un telefon din Lausanne care ne-a adus 

vestea că o decizie favorabilă fusese luată de către Comitetul de Educaţie şi 
Religie, aşa că mai urcam o treaptă. Acum mai rămânea ca celelalte autorităţi 
să se decidă, apoi întregul dosar avea să ajungă la Berna pentru hotărârea 
definitivă a Guvernului Federal. Veştile acestea ne-au dat un sentiment 
temporar de uşurare, deşi ştiam că încă existau multe posibilităţi de a se 
ajunge la o concluzie negativă. Era cel puţin ca şi când trăiam cu o sabie 
atârnată deasupra capului. 

Nu am făcut nici o schimbare în cabană; nici măcar nu ne-am pus 
telefon până ce problema autorizaţiei nu avea să se clarifice. Lipsa telefonului 
însemna că trebuia în mod constant să merg la casa alăturată cu 20 sau 60 de 
centime în mână pentru a folosi telefonul vecinilor. Am descoperit că aceste 
două fete bătrâne aveau o pensiune, iar una dintre ele făcea broderii care erau 
fotografiate pentru o revistă. Schimbam câteva cuvinte cu ele de fiecare dată 
când mă duceam, iar Debby căuta frecvent ajutorul lor pentru greutăţile pe 
care le întâmpina în efectuarea temelor, deoarece Priscilla nu era acasă, iar ea 
era singura noastră „autoritate” în materie de limbă franceză în acea perioadă. 

Într-o după-amiază, cele două domnişoare m-au întrebat dacă aveam 
de gând să stăm mai multă vreme şi de ce fusesem nevoiţi să venim în 
Huémoz. Am simţit că era corect faţă de ele să la spun pe îndelete toată 
povestea. 

În timp ce le povesteam ele dădeau din cap şi se uitau una la celaltă 
schimbând priviri şocate.  

„Dar... dar... va trebui să spunem fratelui nostru despre toate acestea.” 
„Da, da... cu siguranţă îi vom spune. Îl vom suna în seara aceasta!” 
„Aşa ceva nu poate fi tolerat! Cu siguranţă trebuie să rămâneţi.” 
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Le-am mulţumit cu căldură şi am plecat acasă puţin nedumerită, deloc 
impresionată, gândindu-mă: 

„Dragele doamne vor să facă tot posibilul să ajute, iar fratele lor este 
probabil acela care ‚repară’ mereu toate problemele din viaţa lor...” 

Gândul ăsta mi-a dat un sentiment de căldură pe care îl simţi atunci 
când cineva îţi acordă cu adevărat atenţie – dar atât. Când Alice, doamna 
poştaş, ne-a adus corespondenţa în dimineaţa următoare, am întrebat-o: 

„Apropo, cine este fratele celor doua doamne care locuiesc în Beau 
Site?” 

„Dar nu ştiţi?” m-a întrebat ea în loc de a răspunde. 
„Este domnul Chaudet, capul securităţii naţionale. Este unul din 

Consiliul Celor Şapte!” 
Am fost destul de impresionată şi mi-am tras respiraţia cu o exclamaţie 

de surpriză. 
„Serios? Păi atunci chiar ar putea să facă ceva.” 
„Cu siguranţă că ar putea; el este unul din preşedinţii alternanţi ai 

Elveţiei.” 
Elveţienii nu au alegeri generale pentru preşedinţie deoarece ţara lor 

este condusă de un consiliu ales format din şapte bărbaţi. Aceştia şapte conduc 
fiecare câte un departament de stat, cum ar fi apărarea naţională, educaţia şi 
religia, sănătatea şi aşa mai departe. Sunt ceva în genul unui Cabinet, şi devin 
preşedinţi prin rotaţie. Este cu adevărat foarte democratic. Pe atunci domnul 
Chaudet era preşedinte! Deci surorile mă anunţaseră foarte calm că îl vor suna 
pe preşedinte pentru a-i povesti cele întâmplate! 

Elveţia are 22 de contoane, aşa că numai şapte dintre ele au un om în 
Consiliul celor Şapte.  

Fiecare canton are multe oraşe şi sate.  
Satul Huémoz avea pe atunci 70 de case. 
Având toată ţara la dispoziţie, ce coincidenţă că noi am aterizat exact în 

casa alăturată de reşedinţa surorilor unui om ce făcea parte din Consiliul celor 
Şapte! 

Coincidenţă? Şansă? Noroc? 
Nouă ne vorbea despre Acela care a putut despica Marea Roşie, despre 

Acela care a putut închide gurile leilor! 
Un bătrân puţin adus de spate, cu părul cărunt şi ochi albaştri 

scânteietori trecea în fiecare zi pe drumul din spatele casei noastre în timp ce 
eu întindeam rufele. Cu o lopată şi o greblă se îndrepta către grădina lui de 
zarzavaturi - un petec de pământ aflat la o distanţă oarecare de cabana lui. 
Vorbeam unul cu celălalt iar uneori se oprea pentru o conversaţie mai lungă. 
Într-una din zile m-am gândit că ar fi corect din partea mea să-i fac o vizită şi 
să-i povestesc despre ceea ce ne adusese în acest loc, mai ales că Alice îmi 
spusese că el era un pastor pensionat, şi unul din oamenii respectaţi ai satului. 
Nu doar că fusese timp de mulţi ani pastor, dar acest om blând, iubitor de 
natură devenise de asemenea ghid montan total acreditat al Elveţiei, trecând 
în tinereţe testele dificile pentru a fi calificat să conducă tineri pe înălţimi fără a 
mai avea nevoie să angajeze un ghid costisitor. Şi aşa s-a făcut că acest pastor 
antrenase un bărbat din Champéry ca hamal al său, şi ajunsese să iubească şi 
să aibă încredere în acest om. Când i-am spus povestea noastră reacţia sa a 
fost aceea de a-l suna pe vechiul său hamal, care devenise între timp el însuşi 
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ghid, pentru a-l întreba ce părere are despre cazul nostru. Acel ghid din 
Champéry s-a dovedit a fi un drag prieten, domnul Avanthey, care i-a oferit un 
raport favorabil cu privire la noi şi i-a spus fără nici o urmă de îndoială că 
aveam mulţi prieteni în Champéry ce erau destul de amărâţi cu privire la 
expulzarea noastră! 

Pastorul s-a întors către noi în stilul său prevăzător, un zâmbet lin i s-a 
înfiripat mai întâi pe buze, apoi în ochi, şi a spus: 

„Îi voi scrie nepotului meu despre aceasta. Îi voi spune întreaga istorie, 
aşa încât să poată acorda atenţie cazului vostru.” 

Şi cine era nepotul lui?  
Era şeful de la departamentul Biroul pentru Străini din Berna. El era 

acela care trebuia să-şi dea semnătura finală de aprobare pentru tot ce era de 
semnat cu privire la autorizaţia noastră. Am aflat mai târziu, prin pastor, că 
acest om nu fusese la serviciu când a sosit la biroul său edictul împotriva 
noastră, şi că asistentul său, care era romano-catolic îl semnase în locul lui. 
Acel om avea autoritatea de a semna actele când superiorul său lipsea. Însă un 
lucru cu o asemenea importanţă şi atât de contrar procedurii normale nu ar fi 
trebuit în mod normal să fie semnat fără ca şeful departamentului să ştie de el. 

Acest pastor era vecinul nostru... la numai două uşi pe una din laturile 
cabanei Les Mélèzes! Cine ar fi putut alege o asemenea cabană situată între 
rudele unor asemenea oameni?  

Coincidenţă? Şansă? Noroc? Din nou, lăsaţi-mă să vă spun că noi 
credem că a fost miracolul unei rugăciuni ascultate din partea unui Dumnezeu 
personal. 

Câteva zile mai târziu una din domnişoare a venit pe la noi emoţionată, 
spunându-mi imediat ce am deschis uşa:  

„Oh, am primit de la fratele nostru o scrisoare care tocmai a ajuns, şi el 
spune să vă transmitem că s-a uitat peste cazul vostru ieri şi că este o 
chestiune stabilită acum... veţi sta mai departe aici! Ca urmare puteţi trimite o 
telegramă prietenilor voştri americani şi familiei voastre ca să nu mai fie 
îngrijoraţi.” 

Nu ni s-ar fi putut oferi un cuvânt mai important ca acela, însă a trebuit 
să aşteptăm până pe 21 iunie înainte de a avea în mâinile noastre autorizaţia 
propriu-zisă, iar paşapoartele ne-au fost returnate cu o ştampilă de culoare 
mov pe care scria „ANULAT, ANULAT, ANULAT” şi care fusese aplicată peste 
codul numeric de pe pagină, care în alte împrejurări ar fi însemnat expulzarea 
noastră din ţară şi restricţia de a fi revenit în acea perioadă de doi ani. 

ANULAT!  
Ce biruinţă! 
Greutăţile acestei perioade nu fuseseră doar nesiguranţa cu privire la 

rezultatul final al edictului dat împotriva noastră, sau nesiguranţa apropierii 
momentului în care trebuia făcută plata finală pentru cabana noastră... ci 
sentimentul care ne tot bântuia ... că ne aflam într-un fel de închisoare cu 
privire la lucrarea noastră. 

Paşapoartele noastre se găseau în mâna poliţiei (şi acolo au rămas până 
pe 21 iunie); din acest motiv şi din cauza lui Franky şi a Susanei a trebuit să 
tot anulăm acea călătorie în Finlanda. Chiar nu ne-am putut întoarce în 
Champéry în acea perioadă, aşa că nu puteam reveni pentru a continua 
grupurile de discuţii pe care le ţineam seara, nici pentru a participa la biserică 
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duminică dimineaţa. Aici, în Huémoz, se părea că nu avem nici o legătură cu 
internatele şi nici nu erau copii care să-şi manifeste dorinţa de a veni pentru 
lecţii biblice. Cum avea să fie lucrarea noastră?  

În ciuda răspunsurilor palpitante care se îngrămădeau exista totuşi 
această întrebare supărătoare şi sâcâietoare:  

„Pentru ce ne aflăm aici? De ce ne-a adus Dumnezeu în cabana Les 
Mélèzes din sătucul Huémoz?” 

După ce Priscilla a ascultat la telefon veştile emoţionante despre 
mesajul de asigurare al domnişoarei Chaudet din partea fratelui ei din Berna, 
abia aştepta să-şi poată revăsa propriile veşti şi să ne pună o întrebare. 

„Oh mama, am cunoscut o fată din America, cu o înfăţişare foarte în 
vogă, arăta cam ca Grace Kelly3

Era furtună vineri când Grace şi Priscilla au sosit şi am rămas fără 
curent electric în toată cabana. Au venit şi alte două fete, Dorothy Jamison, 
fiica unor prieteni de-ai noştri din Los Angeles, şi Ruth, o prietenă de-ai ei de la 
universitate cu care făcea căţărări. 

, o persoană care se ţine deoparte de restul 
lumii. Nici nu mi-am închipuit co o voi cunoaşte. Apoi, ieri pur şi simplu a venit 
la mine după ore şi a început să vorbească despre limba franceză. Dintr-o dată 
mi-a zis: ‚Tatăl tău e pastor, nu-i aşa?’ Nu ştiu cine i-ar fi putut spune asta. ‚Eu 
însămi sunt tare răvăşită şi nu am nici o credinţă... iar familia mea nu are nici 
un fel de stabilitate... şi... aş vrea să pot sta de vorbă cu tatăl tău.’ Am băut o 
cafea împreună şi în timp ce vorbeam mi-am dat seama ca întrebările ei 
izvorâte din hinduism şi budism (pe care le studiază aici, în Lausanne, cu un 
profesor oriental) chiar au nevoie de răspunsurile lui tata. Oh, aş putea să vin 
cu ea acasă în week-end? Ştiu că e încă e mare dezordine în cabană dar nu 
cred că asta o va deranja!” 

În acea vineri noapte am stat cu toţii în jurul mesei din sufragerie până 
ce lumănările s-au topit de tot. I-am dat lui Franky să mănânce sus în camera 
lui în pauzele dintre felurile de mâncare pe care le serveam oaspeţilor (un 
obicei pe care l-am început atunci şi pe care l-am păstrat timp de mai mulţi 
ani, deoarece discuţiile din jurul mesei erau foarte uşor deranjate de un băieţel 
vorbăreţ, iar el avea nevoie de linişte şi de o poveste de noapte-bună), iar 
după desert am dispărut ca să-l pregătesc pe Franky de culcare şi ca să spăl 
vasele. Oricum, a fost suficient timp pentru ca să revin exact în miezul 
discuţiilor pentru că acestea s-au întns până la ora 2 a.m., chiar acolo în jurul 
mesei. 

Sâmbătă după-amiază în timpul prânzului s-a întâmplat acelaşi lucru. A 
început o conversaţie, întrebările s-au revărsat în mod spontan şi natural – 
întrebări izvorâte din religiile orientale, din diferite filozofii, din filozofia care stă 
în spatele pieselor de teatru moderne şi în spatele artei... iar răspunsurile erau 
date cu atenţie şi precauţie, punând în evidenţă concluziile logice ale variatelor 
filozofii şi apoi ajungând la răspunsuri pe care sistemul de învăţătură biblică le 
dă unor probleme cu care filozofii s-au luptat de-a lungul secolelor. 

Grace a fost uluită de faptul că noi chiar credeam că Biblie este 
adevărată.  

„Vai, dar eu am crezut că credinţa în Biblie a ieşit din discuţie odată cu 
Evul Mediu. Nu ştiam că cineva o crede ca fiind adevărată... cel puţin nu în 
zilele noastre.” 
                                                 
3 Grace Kelly = actriţă americancă 
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Week-end-ul a continuat cu plimbări şi mese. Sâmbătă seara am făcut 
un foc afară, undeva pe o mică terasă cu pietriş ascunsă sub o ridicătură de 
pământ. În jurul acestui prundiş există o zonă ierboasă ce formează un fel de 
semi-cerc, astfel încât locul era ideal pentru a ne ghemui să pregătim tartine 
(hot dog), iar mai târziu să ne aşezăm şi să stăm de vorbă în jurul focului. Pe 
vremea aceea la nivelul solului exista ceva ca o verandă deschisă cu bolovani 
de pavaj unde am întins o masă în stilul unui bufet. 

„Pe vreme bună” ne-am gândit, „ne va oferi un loc pentru discuţii şi va 
rezolva cel puţin problema unei mese din week-end care trebuia pregătită în 
acele cuptoare mici.” 

Când Grace a revenit la universitate a spus că a simţit că lumea ei se 
întorsese cu susul în jos, aşa că o evita pe Priscilla. Apoi a început s-o caute şi 
să pună mai multe întrebări; de asemenea vorbea cu alţi studenţi. Curând, şi 
alţi studenţi discutau cu Priscilla despre creştinism, şi încă o fată a dorit să vină 
la cabană pentru week-end, o fată din zona de sud a Statelor Unite care 
încercase să găsească puţină pace făcând pelerinaje la moaştele din Spania, cu 
toate că provenea dintr-un mediu protestant. Următoarele fete care au venit 
erau din Germania.  

Şi aşa a tot continuat. 
Între timp, două artiste tinere, fete care câştigaseră ca premiu călătorii 

prin Europa, s-au oprit pentru a petrece un week-end la noi, şi între schiţarea 
unor scene din sat şi a munţilor îşi petreceau timpul punând întrebări şi 
ascultând răspunsuri; fie vorbeau cu Fran, fie se ţineau după mine prin 
bucătărie – fie discutau cu Susan, ceea ce era o experienţă surprinzătoare. 

Pe măsură ce sfârşitul lunii mai se apropia un lucru a devenit clar în 
minţile noastre. Dumnezeu ne adusese în acest sătuc, la aproximativ 1000 m 
altitudine pentru a avea o cabană care să fie L’Abri, sau Adăpostul: nu ca un 
loc în care oamenii să vină pentru a petrece serile, aşa cum ne imaginasem noi 
la Champéry, ci ca un loc în care ei să vină şi să rămână pentru un sfârşit de 
săptămână sau câteva zile aşa cum vine cineva la o casă deschisă pentru 
oaspeţi; un loc în care să existe timp pentru a pune întrebări şi a medita la 
răspunsuri în timpul plimbărilor pe munţi, în timpul petrecut la masă sau în 
momentele degajate petrecute în bucătărie. Acesta nu fusese planul nostru dar 
când ne-am rugat şi I-am cerut lui Dumnezeu să ne arate pentru ce ne 
adusese în Huémoz a devenit clar ca El chiar ne arăta, zi după zi şi week-end 
după week-end. 

Cu opt zile înainte de 30 mai aveam exact 4915,69$ pe termometru. 
„Termometrul” era un un desen făcut pe un carton de Priscilla şi Susan. 

Fiecare dar primit pentru plata cabanei era marcat pe acest desen, iar noi toţi 
am devenit din ce în ce mai interesaţi să vedem „ce va face Domnul.” Că va 
face ceva nu aveam nici o îndoială, cu o credinţă bazată pe certitudinea 
semnelor şi indicatoarelor trecute. Era limpede pentru noi că Dumnezeu era 
Acela care nu doar că ne condusese la această cabană dar şi Acela care ne 
călăuzise să promitem că o vom cumpăra şi Acela care ne aşezase în mod 
uimitor în acel loc în care să primim ajutorul de care aveam nevoie cu privire la 
obţinerea autorizaţiei. Cu siguranţă că El n-o să ne părăsească în acest 
moment esenţial când aveam nevoie de suma exactă de bani. Dacă aveam 
dreptate crezând că El avea un scop special aducându-ne la această cabană, 
atunci această cerere „imposibilă” pe care I-o aduceam în rugăciune ca suma 
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exactă de 7366$ să fie în mâinile noastre pentru plata finală, va primi un 
răspuns. A devenit puţin tensionat uneori, însă chiar nu a existat un potop de 
îndoieli în acea perioadă. Vedeam că El deja ne arătase că întreaga problemă 
nu se afla în mâinile noastre. În acele ultime zile fiecare corespondenţă aducea 
cu sine o nouă „săritură” pe cadranul termometrului şi noi pricini de bucurie. 
Unele erau „salturi” foarte mici şi părea omeneşte din ce în ce mai imposibil, 
însă în momentele acelea aveam o pace interioară uimitoare, înainte de a 
vedea răspunsul. „Pacea lui Dumnezeu” despre care Biblia spune că „întrece 
orice pricepere”, este ceva minunat de trăit. Este cu adevărat pacea Lui şi nu a 
noastră, un lucru supranatural. Până la urmă „supra” vrea să zică  
„deasupra”... şi efectiv este ceva „deasupra” sau ieşit din comun. 

Sâmbătă, ziua de naştere a Susanei a fost sărbătorită cu tartine coapte 
la care au luat parte şi doi copii din sat care au făcut nişte ochi mari de tot 
pentru că nu mai văzuseră o asemenea procedură înainte. Iar duminică, chiar 
când terminasem de servit cina, autobuzul cel galben s-a oprit, iar din el au 
ieşit trei doamne care s-au îndreptat spre treptele casei noastre. Una era 
doamna Fleischmann, care căra o geantă cu preţioasele ei economii, într-
adevăr „bănuţii văduvei” strânşi pe pricipiul „dacă trebuie să împrumuţi 
mâine?” Celelalte două erau din Florida, Lakeland şi tocmai sosiră în Geneva cu 
avionul împreună cu alte 350 de doamne pentru o convenţie a Clubului 
Femeilor şi pentru un tur al Europei. Rămăseseră destule de la cină pe care le-
am încălzit şi am pregătit o a doua masă.  

Vorbind cu doamnele în timp ce mâncau Franky a adormit, Priscilla 
vorbea cu una din artiste, Susan discuta cu doamna Fleischmann iar Fran a 
reuşit să tragă concluziile conversaţiilor din cursul săptămânii pe care le 
avusese cu Phyllis, cealaltă artistă care trebuia să plece cu autobuzul următor. 

„Nu ştiu exact ce însemna creştinismul pentru mine înainte, dar ştiu ce 
reprezintă pentru mine acum,” a spus ea cu sinceritate când L-a acceptat pe 
Hristos ca Mântuitor şi s-a rugat.  

Faţa ei radia când s-a urcat în autobuz, însă nu radia mai tare ca 
sentimentul de bucurie pe care l-am avut din cauza acestei „naşteri noi” în 
cabana Mélèzes, cu numai 24 de ore înainte de termenul când trebuia s-o 
achităm!  

Puteam noi să avem vreo îndoială că Dumnezeu ne arătase că va folosi 
L’Abri pentru scopurile Sale şi că El va face posibilă achiziţionarea casei 
necesare? 
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CAPITOLUL DOISPREZECE 
 

Răsplata credinţei 

 
 

 
ra un soare înviorător în dimineaţă de 30 mai 1955 când Franky şi cu 
mine ne grăbeam să coborâm în sat ca să cumpărăm pâine proaspătă 
pentru micul dejun, iar eu simţeam un val de emoţie interioară pe 

măsură ce momentul „ultimei corespondenţe” se apropia. „Fetele `mericance” 
cum le numea Franky pe doamnele din Florida (spre încântarea lor) serveau 
micul dejun cu întârziere pe balcon când a sosit Alice. 

„Uitaţi! Uitaţi! Uitaţi!” striga Alice cu obrajii îmburojaţi şi cu ochii 
dansând de încâtare. 

„O grămadă de scrisori. Vedeţi?” 
Era atât de emoţionată deoarece ştia că ne rugasem pentru banii de 

casă, şi mai ştia şi că Fran şi Priscilla vor lua autobuzul de ora 2 spre Aigle ca 
să achite cabana. Era 11 dimineaţa. 

Grăbindu-ne înapoi la masa de pe balcon unde se servea micul dejun 
am împărtăşit conţinutul uimitor al celor 15 scrisori cu doamna Fleischmann şi 
doamnele din Florida pe măsură ce cecurile cădeau din plicuri şi citirea 
scrisorilor dezvăluia poveşti despre cum oamenii fuseseră călăuziţi să trimită 
diferite sume de bani. Cele 15 daruri din acea dimineaţă au însumat 814$ care 
se adăugau la total. 

Am coborât cu toţii în dormitorul de la parter care era folosit acum pe 
post de cameră de zi ocazională, iar acolo am avut o întâlnire cu rugăciuni de 
mulţumire şi recunoştinţă.  

N-avea cum să fie posibil... dar se întâmplase! 
Cu două luni înainte Priscilla scrisese pe termometru: 
 
„Iar Numele Lui va fi: MINUNAT, SFETNIC...” – Isaia 9.6 
 
Aceste cuvinte fuseseră puse pe muzică de Handel în „Mesia” şi-am fi 

fost în stare să le cântăm în acea dimineaţă cu un sentiment extraordinar! A 
fost un moment de adâncă emoţie. 

Întâmplător, doamna Fleischmann nu a fost nevoită să ne împrumute 
un singur penny din economiile sale şi nici nu a fost nevoie ca cineva să mai 
adauge ceva la sumă. 

Se făcuse deja seară când am auzit restul povestirii din acea zi.  
În Aigle, când doamnele au schimbat trenurile iar Fran şi Priscilla se 

pregăteau să plece pentru a merge la biroul notarului, doamna K. i-a spus lui 
Fran cu o sinceritate şi o spontaneitate cu adevărat reale: 
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„Am făcut ceea ce mi-aţi spus.” 
Poate sună ca o poveste „siropoasă” dar nu este. Este doar o 

demonstraţie a modului în care Dumnezeu subliniază uneori evenimente atunci 
când noi ne-am rugat cu sinceritate pentru călăuzirea Lui. 

Asta a părut să ne spună ca din partea Lui: 
„Eu am ales cabana aceasta, Eu v-am călăuzit s-o cumpăraţi, Eu v-am 

trimis suma de bani necesară pentru tranzacţia de azi şi aşa am de gând să 
folosesc cabana asta: ca să ajut oamenii care au nevoi spirituale!” 

Primul lucru care li s-a înmânat când au ajuns la biroul notarului a fost 
un plic distribuit în mod special. Conţinea o scrisoare de încurajare din partea 
domnului Ex. cu mulţumiri pentru tot ce primise din punct de vedere spiritual 
precum şi un dar – „înăuntru este ceva care-mi va asigura o mică contribuţie la 
achiziţia casei care va avea loc azi.” După ce toate cheltuielile au fost 
adăugate, inclusiv taxele şi onorariul notarului, s-a ajuns la un total care s-a 
potrivit exact cu suma pe care o aveam şi 3$ peste. 

Faptul că suma nu a fost prea mare a fost la fel de uimitor ca si faptul 
că ne-au ajuns banii. Gândiţi-vă pentru un moment. O perioadă de peste 2 
luni, aproximativ 157 de daruri sosite din zone împrăştiate pe toată faţa 
Pamântului. Nici o persoană nu s-a putut consulta cu cealaltă ca să vadă dacă 
darul lui sau al ei va duce la suma de care era nevoie în final. Cel mai mic dar 
a fost de 1$, şi în afară de acel prim dar de 1000$, cel mai mare a fost de 
225$. Suma finală a fost de exact 7343,30$. Noi ne gândisem că vom avea 
nevoie de 7366$ în care se includeau toate comisioanele, însă câteva din 
comisioane au fost mai mici decât ne aşteptasem noi, aşa că la finalul tuturor 
calculelor ne-au rămas 3$ în plus. Banca ne-a dat ipoteca, iar ratele care ne 
rămâneau de achitat lunar erau mai mici decât orice chirie pe care am fi avut-o 
în acea zonă montană. Destul de surprinzător a fost că după aceea nu am mai 
primit nici măcar un singur dar! Începând cu acea zi nici un alt dar nu a mai 
sosit cu destinaţia cumpărării casei. 

Întreaga experienţă a acelor săptămâni şi rezultatul final a fost pentru 
noi o demonstraţie a ceea ce Dumnezeu poate face ca răspuns la rugăciune. 
Însă nu a fost o demonstraţie şi atât. Nu avea menirea de a fi doar ceva spre 
care să ne putem întoarce privirile şi să spunem: 

„Ştim pentru atunci am avut parte de răspunsuri specifice la 
rugăciune... Pe vremea aceea...” 

Tinerii veneau la sfârşiturile de săptămână. Nu s-au oprit ci numărul lor 
a crescut săptămână după săptămână. Aceşti tineri căutau răspunsuri pentru 
viaţă: 

„Există vreun scop în viaţă?” 
„Are Universul vreun sens?” 
„De unde vine personalitatea?” 
Proveneau din medii foarte diferite, dar aproape fără excepţie erau atei 

când ajungeau la noi. Majoritatea din ei fie simţea că nu există nici un fel de 
dumnezeu, fie nu era sigură dacă Dumnezeu există sau nu. Primeau răspunsuri 
la întrebările lor. Răspunsuri atente, lungi şi precaute având o bază 
intelectuală. Era oferită de asemenea o învăţătură pozitivă, bazată pe Biblie. 

Pe lângă aceste conversaţii şi discuţii se mai petreceau şi alte lucruri. 
Oamenilor le era greu să „se scuture” de modul în care trăiseră până atunci. Ei 
erau acolo în timp ce noi ne rugam pentru unele lucruri pe care ei să descopere 
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mai târziu că le primiseră în dar. Aşa cum Alice, fata de la poştă care se 
implicase în aşteptarea intensă a unui răspuns cu privire la autorizaţia noastră 
de şedere, şi cu privire la cumpărarea casei, primise pe deasupra alte lucruri. 
Primeau (nu prin noi, ci prin răspunsurile pe care Dumnezeu le dădea 
rugăciunilor) o dovadă a faptului că Dumnezeu există... o demonstraţie a 
faptului că El e aici. Era o combinaţie pe care noi nu o puteam planifica, n-o 
puteam inventa, dar pe care Dumnezeu o dădea. Era o îmbinare care nici n-ar 
fi putut fi „plănuită” sau „expusă” ca un exponat... trebuia să fie reală. 

Acum, noi simţeam că Dumnezeu foloseşte toate acestea nu doar 
pentru a-i ajuta pe tinerii care veneau şi plecau pe atunci, dar şi pentru a ne 
spune câte ceva despre viitor. El ne oferise o serie de indicatoare şi semne de-
a lungul drumului... dar acele semne nu ne conduseseră numai la a rămâne în 
Elveţia cu o altă locaţie, ci ne conduseseră spre o cu totul altă lucrare. Ne dăm 
seama acum că lucrarea care a devenit L’Abri nu ar fi fost niciodată posibilă 
dacă nu am fi fost complet dezrădăcinaţi, şi dacă în acea dezrădăcinare nu ne-
am fi hotărât să ne rugăm pentru soluţia şi călăuzirea lui Dumnezeu la fiecare 
pas de pe cărare pe măsură ce aceasta o tăia spre teritorii necunoscute. 

Pe 4 iunie, la numai 4 zile de la primirea ipotecii, am ajuns la o decizie. 
În loc să lăsăm ca achiziţionarea cabanei să devină un mare „punct” la ultimul 
paragraf dintr-un capitol al vieţii noastre am simţit că trebuie să fie totodată 
deschiderea unui nou capitol. Aşa că ne-am aşezat şi am hotărât să ne 
retragem din bordul de misiune sub care slujisem până atunci şi de la care 
primisem un salariu lunar. Am afirmat că noi credem că Domnul ne călăuzeşte 
să punem bazele „Comunităţii L’Abri.” 

Înnebunisem? Cu responsabilităţile pe care tocmai ni le luasem de a 
plăti rate lunare la casă, cu o fiică la universitate şi trei copii acasă, din ce ne 
aşteptam să trăim? Cu ne vom hrăni? 

Asta simţeam că suntem îndrumaţi să facem: să-I cerem lui Dumnezeu 
ca lucrarea noastră, şi vieţile noastre să fie o dovadă a faptului că El există; nu 
doar pentru şase săptămâni, nu pentru trei luni, ci pentru atât timp cât El va 
continua să ne călăuzească să trăim în felul acesta. Am stabilit următoarele 
principii pe baza cărora aveam de gând să întemeiem „Comunitatea L’Abri”: 

 
1. Am hotărât că ne vom ruga ca Dumnezeu să trimită la noi oamenii pe 

care-i va alege El, şi să ţină la o parte pe oricine ar veni numai pentru a schia 
sau a profita de o uşă deschisă. Am simţit că numai Dumnezeu putea alege 
persoanele potrivite care să vină pentru că numai El cunoaşte inimile. Aceasta 
era pentru noi la fel de mult o rugăciune pentru un miracol precum era şi 
cererea după lucrurile materiale. 

2. Am hotărât că ne vom ruga ca Dumnezeu să trimită săptămână după 
săptămână, lună după lună suficienţi bani ca să ne putem îngriji de nevoile 
noastre ca familie şi pentru surplusul de mâncare şi alte lucruri necesare 
pentru aceia pe care El îi va trimite la noi după ajutor. Am simţit că atât hrana 
spirituală cât şi cea fizică ar trebui oferită gratis ca oricărui oaspete al casei. 

Să vă explic.  
Când unul din membrii familiei voastre invită pe cineva la voi acasă 

pentru un sfârşit de săptămână, îi prezentaţi o notă de plată la sfârşitul 
şederii? Desigur că nu. Fiecare persoană care venea în L’Abri era oaspete al 
Priscillei sau cineva care mai venise de câteva ori înainte şi care de asemenea 
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se simţea „de-al casei”. Toată intimitatea unei „uşi deschise” ar fi fost distrusă 
în momentul în care am fi pus un preţ pe ea, şi am fi transformat-o într-un fel 
de hotel, cămin studenţesc sau vreun fel de centru de conferinţe creştine. Am 
simţit că senzaţia relaxată pe care o aveau oamenii şi deschiderea cu care erau 
gata să pună întrebări se datora în parte faptului că locul nu avea aerul unei 
instituţii, şi am vrut să păstrăm lucrurile aşa dacă era cu putinţă cât mai mult 
timp. 

3. Am hotărât că nu vom avea un plan, ci ne vom ruga pentru 
călăuzirea directă a lui Dumnezeu, pe diferite căi, cu privire la a ne da un plan 
de lucru. Eram doritori să avem mereu doar o mână de oameni care să pună o 
sumedenie de întrebări cu pasiune şi să aibă o gândire serioasă, dar dacă asta 
avea să se schimbe sau să se dezvolte în vreun fel, am spus că vrem o dovadă 
a faptului că Dumnezeu este capabil în secolul 20 să ofere un plan proaspăt şi 
unic, care nu are nevoie să meargă pe urmele paşilor care spun „aşa se face de 
când lumea!” Printre alte aspecte, eram convinşi că în modul acesta lucrarea 
va fi pregătită pentru orice nevoie a viitorului şi nu doar pentru nevoile 
trecutului. 

4. Ne-am rugat de asemenea ca dacă va creşte lucrarea, Dumnezeu să 
ne trimită lucrătorii pe care I-a ales El mai degrabă decât să ne străduim noi să 
facem reclamă şi să aducem oameni care să ne ajute. 

De obicei lucrarea creştină este schiţată de comitete şi borduri reunite 
pentru acel scop. De obicei grupurile sunt adunate prin vreun tip de reclamă 
intensă făcută prin afişe, anunţuri radio şi altele. De obicei este o goană de a 
face pe cât mai mulţi oameni să se adune împreună în orice locaţie disponibilă, 
iar numerele au mare importanţă. 

Aşa că a nu face reclamă, ci doar a te ruga ca Domnul să trimită pe 
aceia pe care I-a ales şi să îndepărteze pe alţii, este un mod total diferit de a 
face lucrurile. Nu spunem că toată lumea ar trebui să lucreze aşa, noi spunem 
doar că simţim că am fost călăuziţi de Dumnezeu să facem aşa ca o dovadă că 
El poate să aducă oamenii într-un loc – chiar un loc micuţ, izolat cum e un sat 
de munte necunoscut – şi îi poate aduce numai pe aceia pe care El vrea să-I 
aducă acolo pentru a-Şi împlini planul. 

De obicei banii pentru cauzele creştine se strâng prin colecte făcute în 
biserici şi conferinţe misionare pentru a împlini nevoile sau datoriile. Oamenii 
sunt chemaţi să dea iar nevoile le sunt comunicate. Uneori sunt presaţi. 
Probabil că ştiţi cum se cer banii, uneori chiar foarte insistent. Organizaţiile 
caritabile au metode variate de a obţine promisiuni de bani; la fel stau lucrurile 
şi cu organizaţiile creştine. Nu spunem că aceşti oameni greşesc, nici nu-i 
criticăm. Noi spunem doar că numai a te ruga pentru bani este ceva diferit de 
modurile obişnuite prin care sunt strânse fonduri. 

Ce se întâmplă când te rogi? Dumnezeu este atotputernic în orice 
domeniu. El poate face lucrurile printr-o diversitate de metode, dar un mod în 
care El lucrează este  să „se mişte” în tărâmul minţii omeneşti. Dumnezeu 
poate pune o idee în mintea unei persoane. El poate face pe cineva să simtă un 
„impuls” sau o „convingere” puternică de a face ceva. Aşa că atunci când ne 
rugăm pentru o anumită sumă de bani, Dumnezeu poate face o persoană să 
pună mâna pe carnetul de cecuri şi să ne trimită acea sumă, sau poate face un 
grup de oameni să trimită părticele neregulate din acea sumă ajungând în final 
la suma exactă. S-ar putea să nu credeţi că El face aşa ceva însă eu vreau 
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doar să spun că atunci când vorbesc despre rugăciunea pentru bani, la aşa 
ceva mă refer. 

Totuşi, de obicei rezultatul este că alte făpturi umane oferă „donaţiile”, 
însă nu li s-a cerut aceasta, şi nu au primit un plic pe care să-l completeze, şi 
nu au fost presaţi de alţi oameni să dea. Ei dau pentru că simt că Dumnezeu îi 
conduce să dea, şi adesea, faptul de a fi călăuziţi le oferă un sentiment de 
emoţie pentru că au comunicat cu Dumnezeu, în acelaşi fel în care se întâmplă 
când „răspunsul” la rugăciune soseşte şi ştii că Dumnezeu a auzit şi a acţionat 
în spaţiu, timp şi istorie. Ştii atunci că acea comunicare nu a fost o comunicare 
iluzorie de tip psihologic, pierdută în aer, ci că ai contactat o Persoană care ţi-a 
răspuns! 

În multe cazuri este un lucru bun să ai un plan ordonat pentru o 
lucrare. Oamenii îşi planifică lucrările pentru câţiva ani în viitor. Planifică o 
şcoală, un mod de a atinge o ţară întreagă, oraş cu oraş, plan în care intră 
totul, de la vânzarea de asigurări la religie. Aşa se face în mod normal. S-ar 
putea să spuneţi că în mediile umane de peste tot a avea un plan omenesc 
pregătit dinainte este „lucrul bine făcut”: partea deşteaptă, partea inteligentă. 

Însă din nou, lăsaţi-mă să spun că noi nu credem că e ceva în neregulă 
cu oamenii care lucrează după acel plan, numai că în dorinţa noastră de a fi 
folosiţi în lucrarea noastră, vieţile noastre ar trebui să fie o dovadă a faptului 
că Dumnezeu există şi are de-a face şi cu asta. De fapt, este una din 
„implicaţiile” de bază. Dacă Dumnezeu există El este Acela care are inteligenţa 
infinită, înţelepciunea infinită, ştiinţa infinită, judecată infinită. El va şti cum să 
planifice o lucrare, cum să folosească vieţi mult mai bine decât orice fiinţă 
umană. Am simţit atunci că ar fi posibil să ne punem vieţile individuale şi 
„lucrarea” nostră din viitor în seama planificării Sale. Am simţit că ar putea fi 
posibil ca El să ne comunice zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună 
acest plan al Lui pentru noi. 

Ne aşteptam noi să avem un tipar? Nu.  
După cum aţi văzut în povestirea acestor câteva săptămâni uneori nu 

aveam nici cea mai vagă idee ce avea să urmeze în următoarele câteva ore, ce 
să mai vorbim de următoarea săptămână. Aceea a fost o perioadă intensă, 
mult mai intensă decât de obicei, însă am avut a sumedenie de surprize 
neaşteptate cu privire la modul în care Dumnezeu a planificat L’Abri. Am văzut 
creşteri pe care nu le-am fi putut anticipa vreodată. Nu pot accentua îndeajuns 
faptul că noi chiar nu am avut idee despre ce stătea înaintea noastră, 
exceptând sentimentul că Dumnezeu începea să ne trimită oamenii care aveau 
nevoie de ajutor. 

Şi iată-ne aşadar la începutul lui iunie 1955, o familie compusă din şase 
persoane. Un bărbat, o femeie, o fată de aproape 18 ani, o fată de numai 14 
ani, o fată care tocmai îşi sărbătorise a 10-a zi de naştere şi un băieţel care 
avea să facă trei ani abia în august, locuind într-o cabană la marginea 
drumului, într-un sătuc pe care maşinile îl străbăteau în grabă în drumul lor 
spre staţiunea de schi situată mai sus. 

Tocmai şi-au tăiat legăturile cu orice organizaţie care i-ar putea ajuta. 
Lucrarea lor este aceea de a se ruga ca Dumnezeu să trimită oamenii aleşi de 
El şi să primească pe aceşti oameni, având grijă de ei când veneau în calitate 
de oaspeţi. Se vor ruga pentru ca nevoile lor financiare să fie rezolvate. Au 
aruncat la gunoi sute de cutii de tablă şi sticle aflate pe proprietatea neîngrijită 
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şi au sădit o grădină care ar putea să le ofere ceva alimente prin luna august. 
Altfel însă, nu dispun de nici o altă sursă de venit. 

Ce se va întâmpla? 
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CAPITOLUL TREISPREZECE 
 

Derularea planului 

 
 

 
hiar în acea săptămână a sosit familia C. pentru a se odihni câteva 
zile. Tensiunea provocată de moartea copilului lor fusese amplificată 
de o dezamăgire foarte mare: permisiunea pe care mama domnului 

C. o primise în Cehoslovacia ca să vină şă-şi viziteze nepotul fusese revocată, 
pentru că nu mai era nici un nepot. Am simţit că aveau nevoie de un adăpost 
special în acea perioadă. 

Şi ce săptămână s-a dovedit a fi aceea! 
Vineri, la ora mesei sufrageria era plină (în acea perioadă consideram că 

o masă sau o sufragerie plină era alcătuită din 10 sau 11 persoane – mai târziu 
am ajuns să numim aceasta „o mică familie”). Când eram pe punctul de a goli 
un castron cu ouă bătute într-o tigaie încinsă pentru a face omletă în timp ce 
ceilalţi serveau supa, s-a auzit un ciocănit la uşa din faţă. Erau două fete din 
Virginia. 

„Haideţi cu mine în bucătărie” le-am invitat eu, „şi putem sta de vorbă 
în timp ce fac omleta. Care ziceaţi că vă sunt numele? Anne şi Mary?” 

Din acea zi până astăzi n-am vorbit niciodată despre una din acele fete 
fără să o pomenesc şi pe cealaltă. Anne şi Mary erau atunci şi aşa sunt şi 
acum! 

Anne şi Mary veniseră în Basle, Elveţia pentru a începe o şcoală de 
ergoterapie4

„Putem reveni în august şi să aducem vreo asistentă interesată care nu 
este creştină?” 

 la marele spital de acolo. Ambele erau creştine şi dorinţa lor nu 
era doar să predea ergoterapia ci să se angajeze în conversaţii serioase cu 
studenţii, asistentele, oricine cu care ar fi intrat în contact, deoarece ele 
credeau cum credem şi noi că adevărul lui Dumnezeu chiar contează; de 
asemenea credeau că Biblia este reală. Am împărtăşit „poveşti” despre ce 
făcusem şi despre ceea ce facem. Au exclamat: 

 
Ideea aceasta a dat drumul unui întreg „ghem” de fire care vor fi ţesute 

în cadrul şi pe lângă cadrul povestirii despre lucrarea noastră şi despre o 
diversitate de proiecte din alte zone duse la îndeplinire de oameni ale căror 
vieţi au fost schimbate. Anne şi Mary au revenit, asistenta le-a însoţit şi a 
devenit creştină. Au adus de asemenea studente de-ale lor, fete daneze, 

                                                 
4 Ergoterapie = Metodă de tratament a unor boli psihice în care munca depusă de bolnav constituie factorul activ al 
vindecării. 
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englezoaice, elveţience, nemţoaice, americance, evreice - toate atee. Veneau 
cu maşina plină de fiecare dată şi din cauza spaţiului limitat am fost nevoiţi să 
punem saltele pe podeaua din camera de zi în timpul acelui prim an, iar 
duminica să strângem rapid culcuşurile pentru a rearanja camera pe post de 
„biserică.” 

Ele au simţit că primiseră răspuns la rugăciune prin faptul că noi eram 
acolo, şi prin faptul că un loc precum L’Abri ajunsese să existe exact atunci 
când ele aveau nevoie de el pentru ceea ce sperau să facă. Şi noi am simţit că 
venirea lor şi legăturile pe care le aveau cu personalul medical ce le înconjura 
era un răspuns la rugăciune, odată ce-I cerusem lui Dumnezeu să aducă la noi 
pe aceia aleşi de El. Ne-am minunat văzând cât de evident putea să fie că nu 
noi plănuisem toate acestea, ci fusese planificat de altcineva. 

Permiteţi-mi să urmăresc firul principal din acest complex de fire pentru 
a vă arăta la ce mă refer. După trei ani Anne, Mary şi Rosemary (o 
ergoterapeută ce devenise creştină în L’Abri) au simţit că ar trebui să predea 
conducerea şcolii autorităţilor Elveţiei deoarece existau deja elveţieni gata să 
ducă mai departe lucrarea. Rosemary s-a întors în California pentru a ocupa un 
post, iar Anne şi Mary au venit în L’Abri pentru a fi voluntare temporar; doreau 
să beneficieze de timp în care să se roage pentru călăuzirea Domnului cu 
privire la ce ar trebui să facă mai departe. Amândurora li se ofereau  funcţii 
interesante şi profitabile în alte ţări, dar ele vroiau să fie sigure că făceau voia 
lui Dumnezeu. 

În timpul pe care fetele l-au petrecut cu noi marea cabană vecină – 
despre care poate vă aduceţi aminte că v-am spus că era goală când am văzut 
noi pentru prima dată Les Mélèzes – a fost scoasă la vânzare. Nu stătuse 
nelocuită între timp. O organizaţie Romano-Catolică o cumpărase şi o folosise 
ca sanatoriu pentru copii. Adesea, tartinele noastre prăjite şi conversaţiile erau 
acompaniate de cântarea miselor ce se auzea de alături. Asta era o problemă 
pentru care am început să ne rugăm. Apoi casa a fost scoasă la vânzare... 

Era un spaţiu imens. Iniţial fusese un mic hotel. Anne şi Mary s-au uitat 
la ea. Ne-au spus că era uimitor pentru ele deoarece se rugaseră pentru ceva 
specific cu privire la care ele simţeau că era o nevoie în Elveţia. Se rugaseră să 
poată întemeia o casă pentru copiii ce suferă de paralizaţie cerebrală. Se 
gândeau că o nouă terapie de care aveau ştiinţă ar fi un mare ajutor din punct 
de vedere fizic pentru aceşti copii, şi aveau de asemenea o mare dorinţă de a-i 
ajuta pe micuţii handicapaţi din punct de vedere spiritual. 

„Ne întrebam dacă ar fi posibil să avem un asemenea amplasament 
undeva aproape de voi, aşa încât nu doar copiii ci şi asistentele şi celelalte 
ajutoare de care am avea nevoie să poată beneficia de ajutorul spiritual din 
L’Abri. Iar acum... să existe o cabană de vânzare chiar uşă-n uşă cu voi... nu vi 
se pare a fi un fel de semn?” 

Nu aveau bani deloc, dar erau convinse că dacă Dumnezeu vroia ca ele 
să-şi asume responsabilitatea pentru acest proiect, şi dacă El vroia ca aceasta 
să se întâmple în această cabană vecină cu noi numită Bellevue, atunci va face 
să fie posibil. Cu toate acestea n-au stat degeaba pe bară aşteptând. S-au 
rugat cu sinceritate şi au făcut tot felul de cercetări cu privire la condiţiile 
medicale necesare şi la legile implicate în fundarea unui asemenea 
amplasament. Mi-este imposibil să vă spun întreaga lor poveste pentru că ar 
deveni o povestire în ramă...! 
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Numai aruncaţi o privire împreună cu mine la o după-amiază de 
primăvară, ca să vă faceţi o idee. 

Anne şi Mary se rugaseră pentru o anumită sumă de bani necesară 
pentru prima rată pe care s-o primească până la o anumită dată. Pe lângă 
aceasta se rugaseră ca altcineva să vină şi să fie voluntar în L’Abri în locul lor 
înainte ca ele să facă vreun pas decisiv în a ne părăsi. 

În acea după-amiază de primăvară a sosit suma de bani, iar în 
corespondenţa pe care draga de Alice ne-a adus-o era o scrisoare scrisă în 
cabina de bilete a unui teatru din Anglia. Venea de la o balerină care devenise 
creştină la cabana noastră cu un an înainte şi care acum insista: 

„Vă rog, pot veni la cabană ca voluntar? Voi face orice... voi freca 
podelele... orice... am ajuns la concluzia că acesta nu e locul în care să pot 
creşte şi să ajung la profunzime în viaţa mea spirituală. Chiar nu cred că voi fi 
în stare să ating pe alţii aşa cum sper continuând ceea ce fac acum.” 

Anne şi Mary stăteau pe prundişul de afară discutând despre faptul că 
banii sosiseră. Alice, doamna poştaş, tocmai se oprise să vorbească cu ele 
pentru câteva minute când eu am ţăşnit afară fluturând scrisoarea cu 
mâzgăleala îndrăzneaţă a lui Linette: 

„Uite... uite... uite... aici e răspunsul vostru. Linette vrea să vină. Ea 
este persoana în care Dumnezeu a lucrat ca să vă înlocuiască, deşi ea habar nu 
are că voi v-aţi rugat pentru o asemenea persoană!” 

Da, povestea lor ar face o întreagă altă carte: pregătirea acelui loc 
imens, munca grea, grea de tot, viaţa de sacrificiu pe care au trăit-o îngrijind 
de pacienţii lor nu în timpul „orelor de spital” ci în timpul „orelor de mamă”... 
un tip de îngrijire 24 de ore din 24. Rosemary a refuzat o ofertă extraordinară 
în San Francisco pentru a veni şi a le ajuta să poate deschide centrul. Cele trei 
fete încă sunt acolo, împreună cu asistentele, alţi terapeuţi şi alte ajutoare. Au 
17 copii cu paralizie cerebrală, cu vârste cuprinse între 6 luni şi 20 de ani care 
provin din Elveţia şi alte ţări, cu diferite grade de handicap. Copiii au fost 
ajutaţi din punct de vedere fizic şi spiritual devenind o „familie” bine închegată. 
Locul s-a schimbat şi a fost din ce în ce mai bine echipat odată cu trecerea 
anilor, însă munca grea şi cea mai grea încă continuă. Ea nu reprezintă o 
propunere de afaceri. 

De ce fac fetele acest lucru? Pentru că cred cu adevărat că Dumnezeu 
le-a călăuzit în acea direcţie ca fiind planul Lui pentru ele, precum şi din cauza 
grijii calde şi pline de dragoste pe care o au pentru acest grup de copii 
nevoiaşi. 

 
Însă stând acolo şi servind omleta cu salată în timp ce Anne şi Mary mă  

ajutau să împart porţiile pe masă în acea zi, la scurt timp după ce ne 
hotărâsem să-I cerem lui Dumnezeu să facă din lucrarea noastră o dovadă a 
existenţei Lui, nu ştiam nimic din toate acestea; totul era un „viitor ascuns” 
pentru noi la vremea aceea. Când Anne şi Mary s-au grăbit spre maşină 
temându-se că vor întârzia la o întâlnire pe care o aveau programată, le-am 
spus doar atât: „Ne vedem în august!”, după care am revenit la slujba de 
spălare a vaselor. 

Priscilla a dat buzna câteva ore mai târziu cu patru fete venite de la 
universitate pentru week-end: Liza, Grace, Margaret şi Evelyn. Discuţia din 
jurul mesei s-a întins până după miezul nopţii, iar în privinţa aranjamentelor 
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pentru dormit... un cuplu american a primit camera gen cuşetă cu paturi 
suprapuse, fetele de la universitate au luat dormitorul cu patru paturi, 
altcineva a stat într-o cămăruţă din capăt care are un pat îngust de o 
persoană, o fereastră mare, o uşă exterioară spre colţul unde se lua micul 
dejun pe balcon şi uşi din sticlă înspre hol... practic nu avea prea mult spaţiu 
liber, însă avea o vedere nemaipomenită; a mai fost nevoie să închiriem şi o 
cameră la pensiunea alăturată în care să se poată odihni familia C.  

Cam aşa a început prima noastră săptămână! 
Mai târziu, în iunie, autobuzul galben a adus două persoane care erau 

aparent împreună. Ulterior am aflat că tocmai se cunoscuseră în Aigle; Karl, un 
tânăr care venea dintr-o bază militară americană aflată în Germania încerca să 
cumpere un bilet spre Huémoz, însă pentru că nu avea franci elveţieni şi nici 
nu ştia franceza avea ceva probleme. A apărut John şi s-a oferit să-i plătească 
biletul, aşa că s-au îndreptat spre micul tren împreună, făcând o mare 
descoperire: aveau aceeaşi destinaţie! 

Karl, un băiat creştin din biserica noastră din St. Louis, venea să ne 
viziteze pentru prima dată în Europa. John, un băiat din Elveţia crescut în 
Scarsdale, New York, având cetăţenie americană, fusese întrebat întâmplător 
de Grace: 

„De ce nu vii cu mine la Huémoz în week-end-ul acesta? Acolo locuieşte 
o familie tare drăguţă de americani, un fel de societate... O să-ţi placă.” 

Apoi, când l-a întâlnit la tren a fost numai pentru a-i spune într-o 
răsuflare: 

„Tu mergi înainte” (trenul tocmai pornise) „eu vin mai târziu cu Dick pe 
motocicleta lui.” 

Aşa că astea erau toate informaţiile pe care John le avea. 
Fran i-a întâmpinat la poartă crezând că ei amândoi ştiau despre L’Abri 

şi le-a zis: 
„Haideţi să ne plimbăm şi să stăm de vorbă.” 
Au început să meargă şi s-a pomenit ceva despre creştinism, iar John s-

a trezit cu o întrebare foarte nevinovată: 
„Oh, eu nu cred că creştinismul are vreun suport din punct de vedere 

intelectual. Nu consideraţi aşa domnule Schaeffer?” 
A avut parte de un răspuns de două ore care trebuie că l-a luat prin 

surprindere. Aceea a fost prima întrebare pe care a pus-o viitorului său socru. 
Ochii albaştri ai lui John au devenit meditativi şi plini de interes pe 

măsură ce week-end-ul acel se scurgea, şi a ascultat cu încordare răspunsurile 
date unui ateist la o tartină prăjită servită în acea noapte. Îmi amintesc că mă 
uitam în jos spre acel grup aşezat pe plăpumi uzate în jurul focului de tabără, 
cu o lanternă veche care dădea atâta lumină cât să se poată citi versete dintr-o 
Biblie deschisă atunci când era nevoie. Stăteam într-un loc de unde să-l pot 
auzi pe Franky strigând pentru că nu eram convinsă că adormise şi mă rugam 
pentru cei adunaţi acolo jos, ca Dumnezeu, care putea privi pătrunzător în 
minţi şi inimi, să le dea „lumina” ca „ochii lor să înţeleagă.” 

Aceştia au fost „ochii” despre care a vorbit John atunci când a scris în 
cartea noastră de oaspeţi seara următoare: 

„Ochii mi s-au deschis spre o lume nouă în care sper să locuiesc cu o 
credinţă viitoare!” 
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John este tipul de persoană profundă. A luat cele 25 de studiil biblice 
fundamentale şi le-a examinat atent în acea vară, iar noi nu l-am văzut până 
când a cedat. Era noiembrie când a venit împreună cu alţii de la universitate şi 
în timpul unei plimbări pe drumul Panex, cu pinii înălţându-se în jurul lor, i-a 
spus lui Fran: 

„Am pus piciorul în prag.” 
Asta însemna că luase o decizie definitivă şi într-un sens foarte real îşi 

pusese piciorul în cercul vieţii după ce şi-l trăsese afară din cercul morţii. Biblia 
spune că a crede în Domnul Isus înseamnă a avea viaţa veşnică, ceea ce este 
antonimul morţii. 

Să vă aduc pe scurt la zi cu privire la povestea lui John. El şi Priscilla au 
absolvit amândoi Universitatea din Lausanne, apoi John a studiat în St. Louis 
obţinând două titluri în teologie (în numai 4 ani), în timp ce Priscilla, care deja 
devenise soţia lui, preda limba franceză la o şcoală de fete. Acum amândoi, 
împreună cu micuţele lor fetiţe Elisabeth şi Rebecca, locuiesc într-o cabană 
situată pe drumul din spatele cabanei noastre, ajutând în lucrarea L’Abri, 
cabana lor fiind plină de cele mai multe ori, ca şi a noastră. 

Se poate observa o continuitate în desfăşurarea planului lui Dumnezeu, 
o continuitate care nu s-ar fi regăsit în propria noastră planificare dacă am fi 
încercat să schiţăm noi înşine o asemenea lucrare. Mi se părea că aşa cum se 
dezvoltau lucrurile, atât ca întreg cât şi cu privire la răspunsurile individuale la 
rugăciune, indicau spre o Persoană care există şi care este în stare să-Şi 
împlinească promisiunile pe care le face copiilor Săi prin Cuvântul Său. 

Karl Woodson a tot revenit aducând cu el şi pe alţii din armată cât timp 
a stat în Europa. Apoi a venit să fie voluntar în L’Abri pentru o vară. Aceea a 
fost vara în care Alida Meester, fiica unui pastor olandez, s-a oferit voluntară la 
noi. Legând lujeri de mazăre, plivind salata, ducând împreună găleţile de lapte 
în sat, Karl şi Alida au fost una din romanţele din L’Abri care a culminat cu o 
nuntă în Olanda primăvara următoare. Ei sunt acum reprezentanţi L’Abri în 
America, iar Karl este asistentul administratorului L’Abri. John este 
administratorul. 

La sfârşitul acelei luni de iunie ne aflam în cabană de numai trei luni şi 
încă nu modificasem tensiunea electrică. Bâzâitul frigiderului şi al maşinii de 
spălat nu s-au auzit până în septembrie când dintr-o dată prizele au devenit 
folositoare; acum, când băgam în priză un fier de călcat funcţiona. 

Prima noastră voluntară a fost Dorothy Jamison. Ea era în L’Abri în 
primul week-end când Priscilla o adusese pe Grace. Îşi obţinuse diploma de 
colegiu şi lucra pentru un masterat în psihologie, dar simţea că vrea să revină 
pentru a „intercepta” mai multe din acele discuţii şi pentru a lua parte la 
„trăirea prin rugăciune” pe care noi ne hotărâsem s-o practicăm. Se gândise să 
stea pentru câteva luni, dar până la urmă a stat timp de doi ani! 

Al doilea an pe care l-a stat cu noi a fost anul în care Hurvey Woodson 
(fratele lui Karl) a venit să petreacă un an ca voluntar L’Abri, întrerupându-şi 
studiile teologice pentru un timp pe care el îl considera a fi mult mai profitabil; 
un timp de ascultare a unor discuţii vii cu oameni priovenind din atâtea medii 
şi filozofii, şi pentru un timp în care să discute el însuşi cu oamenii, ajutând 
totodată cu latura practică a lucrării. 

Acel an s-a finalizat cu o nuntă fericită în sufrageria noastră împodobită 
cu 500 de margarete pentru a arăta ca o grădină. S-ar fi putut sfârşi cu o 



 

 

102 

102 

greşeală teribilă: doi oameni care pleacă departe unul de celălalt pentru a nu 
se mai întâlni niciodată; doi oameni care erau îndrăgostiţi unul de altul, dar 
fiecare credea că celălalt nu-l place! Din fericire neînţelegerea a fost 
descoperită şi acea nuntă drăguţă şi liniştită a avut loc, după care s-au întors 
în America împreună. 

Era iulie când Dorothy a venit la noi şi era tot iulie când am devenit 
oficial „Comunitatea L’Abri” având un reprezentant în America. Tatăl meu, Dr. 
George H. Seville, un fost misionar în China care lucrase cu Misiunea Internă a 
Chinei, tocmai se pensionase din postul de profesor într-o şcoală teologică. Ne-
a scris oferindu-se să facă muncă unui „secretar intern” fără a accepta vreun 
salariu pentru aceasta. A spus că i-ar plăcea ca acesta să fie cadoul lui pentru 
lucrarea din L’Abri. Deşi era la cel de-al optzecilea an de viaţă, a preluat munca 
de a se ocupa de orice aspect legal şi de primirea şi transmiterea darurilor. 
Mama mea adresa plicuri şi aranja ca scrisorile să fie multiplicate oferind astfel 
povestirea lunară a lucrării. Începeau „Dragă familie,” având în minte propria 
noastră familie, dar apoi continuau ca şi cum familia se lărgea. 

Faptul că ei erau în stare să facă toate acestea şi aveau cunoştinţele 
necesare cu privire la ce trebuia făcut, părea a fi un alt răspuns specific la o 
nevoie încă înainte ca noi să ne dăm seama de ea. Însemna că nu mai trebuia 
să mergem până în America pentru a ne ocupa de vreunul din toate aceste 
detalii. 

N-ar fi corect să evidenţiez doar punctele înalte ale răspunsurilor la 
rugăciune şi ale asigurărilor fără a prezenta şi unele din luptele şi dificultăţile 
reale care le-au însoţit. Oricine îşi imaginează o viaţă bazată pe hotărârea de a 
trăi oră de oră în realitatea existenţei lui Dumnezeu este o viaţă lipsită de griji, 
fericită şi fără nici o problemă cred că nu a experimentat încă ce este 
realitatea. Biblia ne învaţă că există un război în Univers. Într-o bună zi, în 
viitor, războiul se va sfârşi cu biruinţă. Ziua aceea nu a sosit încă! Experienţa 
noastră prezentă, în timp ce hoinărim prin lume şi prin Univers, presupune 
găsirea unor dovezi despre două Personalităţi aflate în conflict... Dumnezeu şi 
Satan. Satan este nerăbdător să ţină sub puterea sa cât de multe fiinţe umane 
poate, folosind o multitudine de metode. Oricine intenţionează în mod deschis 
să trăiască bazat pe existenţa lui Dumnezeu se va găsi ispitit într-o mulţime de 
moduri. Ispitele sunt fie mari, fie lucruri mici şi sâcâitoare. Cu cât e mai mare 
criza cu atât e mai uşor de obicei să o traversezi, în timp ce cu cât problemele 
sunt mai mărunte şi mai stresante cu atât se aseamănă cu ţânţarii care te tot 
ciupesc până îţi va veni să o iei la sănătoasa. 

Oamenii vin unul după altul. Minunat! Dar asta însemna că viaţa de 
familie era practic inexistentă, cu excepţia acelei familii „lărgite.” 

Franky sărbătorea cea de-a treia zi de naştere bucurându-se de 
împlinirea dorinţelor sale: „Vreau o prăjitură albastră, un corn şi o blenă.” 
Negăsind balena pe care presupuneam că şi-o dorea i-am cumpărat un peşte 
roşu care să plutească în baia lui iar el ne-a întrebat: „Asta-i o blenă?” 

La începutul aniversării a apărut un oaspete cu autobuzul galben de 
după-amiază, aşa că un alt scaun a fost apropiat de masa sarbătoritului. 
Înainte ca totul să se termine, a sosit autobuzul de seară iar Pookie, o fată 
budistă din Siam (care studia în Elveţia) a coborât în fugă scările. O frumuseţe 
orientală fermecătoare, Pookie provenea dintr-o familie proeminentă şi fusese 
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trimisă la o mănăstire. Acum învăţăturile Romano-Catolice şi budiste se 
amestecau în gândirea ei şi aproape a izbucnit în lacrimi când ne-a spus:  

„Chiar vreau să ştiu adevărul; sora mea a devenit atee la universitatea 
din State, dar nici raţionamentul ei nu mă mulţumeşte. N-aş fi venit dacă nu aş 
fi vrut cu adevărat să vă pun unele întrebări!” 

În seara următoare Pookie, celălalt oaspete şi Fran se plimbau şi 
discutau; Priscilla şi Dot spălau vasele, iar eu hotărâsem să fac un lucru rar: să 
mă duc la culcare devreme şi să citesc! Apoi a sunat telefonul şi patru băieţi 
americani au anunţat că în sfârşit nimeriseră satul după ce urcaseră pe 
întuneric o „scurtătură” prin pădurile din Ollon din cauză că unul dintre ei 
înţelesese „5 minute” în loc de „50 de minute” într-o franceză ameţită. Aşa că 
atunci când „discuţia plimbăreaţă” s-a întors au găsit o familie mărită, adunată 
în jurul mesei din camera de zi plescăind prăjituri – şi aşa totul s-a transformat 
într-o seară foarte lungă până la urmă!!! 

Am descoperit curând că L’Abri nu avea să fie ceva uşor... însă noi nu 
cerusem ceva care să fie uşor; cerusem ceva care să fie real! 
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Trecerea primului an 

 
 

 
acea primă vară ne-am rugat pentru un loc în plus faţă de sufragerie 
şi spaţiile exterioare (care curând aveau să devină prea reci), în care 
să putem avea o atmosferă primitoare pentru discuţiile lungi. Nevoia 

reală era de a avea o cameră de zi cu şemineu. Răspunsul a sosit mai repede 
decât ne-am aşteptat noi. 

În inima zonelor sudice din Statele Unite, un specialist în tuberculoză a 
citit câteva din „scrisorile de familie” care povesteau despre L’Abri. Acestea îi 
căzeseră în mână printr-un văr de-al lui care-i cunoştea interesul pentru 
lucrurile legate de creştinism. El însuşi lupta pentru o realitate mai profundă în 
viaţa lui. Două lucruri i s-au întâmplat la scurt timp după aceea. A simţit clar 
că Dumnezeu îi cerea să trimită o anumită sumă de bani pentru L’Abri, care s-a 
dovedit a fi ceea ce noi aveam nevoie pentru a costrui o cameră de zi. Iar în al 
doilea rând, el însuşi împreună cu familia sa a început o lucrare medicală 
neobişnuită şi plină de sacrificii în munţii sudici. 

Câteva zile mai târziu a sosit un alt dar care ne-a sensibilizat. Era 
destinat construirii unui şemineu şi venea din partea doctorului Koop, 
directorul unui spital de copii dintr-un stat estic al Statelor Unite. A spus că 
urmărise povestea L’Abri şi simţise cum propria lui credinţă fusese pusă la 
probă când reţinuse un dar de bani pentru cumpărarea casei „simţind nevoia 
de a mă încrede în faptul că Dumnezeu poate face minunea şi fără mine.” 
Acum scria că vroia să dea acel dar pentru a putea construi şemineul. 

Cu acele două sume de bani în mână am trimis după domnul Dubi, 
tâmplarul, care a început să lucreze cu noi după planul pe care ni-l făcusem 
pentru noua cameră: am dărâmat zidul tranformând cele două dormitoare de 
la parter într-o singură cameră. Faptul că şemineul s-a încadrat în structura 
originală a casei aşa încât să putem amplasa un cămin la un capăt al camerei 
şi faptul că zidul despărţitor nu făcea parte din structura de rezistenţă au fost 
două aspecte care l-au surprins pe domnul Dubi. Detaliile erau foarte 
emoţionante în acele zile! 

Aveam un tavan deformat care trebuia corectat cu placă de fibră şi apoi 
cu grinzi, aveam o podea uzată care trebuia reacoperită cu lemn nou. Trebuiau 
construite biblioteci iar mobila veche şi stricată trebuia refăcută şi acoperită. 
Butoiaşul nostru pentru vase a fost vopsit în maro închis şi transformat într-un 
scaun cu piele roşie devenind scaunul pe care şedea Fran când vorbea ore 
interminabile. Am confecţionat draperii din lână cadrilată şi pernuţe de decor 
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din draperiile pe care le avusesem în camera de zi de la cabana Bijou. Treptat 
a luat fiinţă o cameră cu personalitate. 

În tot acest timp oamenii continuau să vină. Studenţii din Lausanne 
care veneau week-end după week-end au simţit că participaseră la apariţia 
acelei camere prin toate rugăciunile pentru ea şi prin toată munca depusă aşa 
încât au plecat la sfârşitul primului lor an de studiu având impresia că se 
despart de propria casă. 

Au fost oare numai studenţii din Lausanne şi personalul medical din 
Basle în acel an? Să încerc să vă ofer un crâmpei din diversitatea oamenilor 
care veneau fără a prezenta liste plictisitoare.  

Era o zi de august târziu când doamna J. a sosit împeună cu fiul ei, un 
băiat de 12 ani; venise cu dorinţa că băiatul să găsească o realitate puternică 
şi o credinţă care să-l întărească în vederea greutăţilor care îl aşteptau în 
viitor, după cum credea ea. Invitase un student austriac care participase la un 
schimb de experienţă între şcoala austriacă şi o şcoală din oraşul său din 
America. Oricum, în curând Gunther a avut un coleg de cameră. 

Pe 9 septembrie m-am dus să-l iau pe Thomas Laxton care stătea 
agitat în ploaia torenţială când un „Salut!” în stil foarte americănesc m-a făcut 
să privesc în sus uimită în timp ce apa-mi curgea pe faţă. 

„Eu sunt Bill. N-am mai aşteptat autobuzul şi am venit cu autostopul 
din Ollon.” 

Bill, care era născut în acelaşi an ca şi Gunther, însă pe cealaltă 
jumătate a planetei, pe ţărmurile vestice ale Americii, ne scrisese cu câteva 
săptămâni în urmă dintr-o garnizoană a armatei americane din Germania unde 
îşi făcea cei doi ani. 

„Am auzit că aveţi un loc în care pot poposi oamenii şi aş vrea să vin şi 
eu pentru câteva zile.” 

Aşa că Bill cel blond, înalt şi cu ochii albaştri a ascultat răspunsurile 
date la întrebările lui Gunther, a auzit când au sosit fetele din Basle cu o 
maşină plină de persoane şi a fost prezent şi atunci când biblioteca din L’Abri 
s-a mărit în mod impresionant cu 200 de cărţi. 

Deoarece ploaia a continuat şi în ziua următoare un elveţian din Ollon 
s-a oprit pe la noi ca să ne întrebe dacă am vrea să mergem cu el pentru a 
vedea cabana bunicilor lui care era situată pe drumul din spate cabanei 
noastre. Spera s-o cumpărăm pentru a împlini nevoia de a avea mai mult 
spaţiu (acela a fost unul din momentele în care răspunsul lui Dumnezeu a fost 
‚nu’ deoarece nu a sosit nici un leu pentru o a doua locuinţă.) Pe lângă faptul 
că dorea să ne arate cabana avea de gând să ne prezinte cărţile creştine ale 
bunicului său: 200 de volume vechi dar bine păstrate care ne demonstrau că 
cu ani în urmă această familie de englezi-elveţieni locuise pe acel drum din 
spatele cabanei noastre crezând cu tărie acelaşi adevăr şi cumpărând, citind şi 
împrumutând cărţi oamenilor care vroiau să-şi adâncească cunoştinţele despre 
Biblie. 

Bill ne-a ajutat să cărăm cutiile cu aceste cărţi prin ploaia ce se 
strecura printre frunzele aceloraşi copaci care văzuseră aceste cărţi fiind cărate 
în sens opus de către o altă generaţie care habar n-avea că pregăteşte o 
bibliotecă pentru L’Abri. 
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Ceaţa şi ploaia nu s-au risipit destul de mult pentru a-i oferi lui Bill o 
privelişte a munţilor înainte de a pleca, însă el văzuse lucruri cu mult mai 
importante şi la plecare ne-a spus: 

„Vai... sunt cu siguranţă foarte bucuros că am găsit un loc în care toate 
întrebăril omului primesc un răspuns... şi cu siguranţă voi aduce mulţi prieteni 
aici!” 

Această remarcă, dusă mai departe a adus un val de G.I.5

Prin noiembrie micul nucleu de studenţi interesaţi din Universitatea 
Lausanne l-a întrebat pe Fran dacă n-ar fi posibil ca o dată pe săptămână să 
coboare în oraş pentru a forma acolo un grup de discuţii. Acela a fost începutul 
celui mai neobişnuit grup de discuţii şi celui mai deosebit studiu biblic. 

 care veneau 
în timpul celor „trei zile de permisie” cu vechea maşină a lui Bill, iar unii dintre 
ei au plecat acasă din Germania fiind creştini. 

Au găsit o cămăruţă în spatele unei cafenele – fără ferestre, deoarece 
cafeneaua era contruită cu faţa spre acelaşi deal pe care se află clădirea 
universităţii şi a catedralei. Pătrunsă de zgomotul unui automat muzical 
camera nu era ideală în nici un sens al esteticii, dar avea o atmosferă prielnică 
discuţiilor studenţeşti. La o primă vedere nu era nimic ecleziastic la acea 
cameră care să poată speria pe cineva. Oamenii veneau aducându-şi propriile 
sandvişuri şi cumpărând cafea sau altceva de băut şi stăteau acolo fie în 
meditaţii profunde, fie dezbătând intens o problemă timp de trei ore, de la 11 
a.m la 2 p.m. – pe vremea aceea era perioada prânzului. În anii următori 
orarele s-a schimbat, reducând acel timp la numai 2 ore. Acolo erau cei dintâi 
care veniseră în L’Abri şi alţii cu care stătuseră de vorbă. În prima lună au 
venit oameni din Statele Unite, Olanda, Germania, Anglia, Canada, Grecia şi 
Portugalia. Pe măsură ce timpul a trecut s-a ajuns ca 12 ţări să aibă câte un 
reprezentant la întâlnire. Erau oameni ce proveneau din multe medii religioase 
sau non-religioase. Erau existenţialişti, umanişti, evrei liberali, romano-catolici, 
protestanţi liberali, agnostici şi mulţi alţii. Unii dintre ei erau foarte beligeranţi. 

„Deci chiar credeţi că toate miturile acelea s-au întâmplat cu adevărat? 
Luaţi Biblia ca punct de plecare?” întreba unul dintre ei. 

Iar replica lui Fran suna pe atunci cam aşa: 
„Stai puţin, trebuie să o iei mai de la rădăcină... în primul rând e vorba 

de sensul personalităţii în Univers. Să ne imaginăm că Universul este format în 
întregime din corpuri solide şi apă. Ei bine, atunci vom avea peşti ce trăiesc în 
acea apă timp de secole. Apoi unul dintre aceşti peşti dezvoltă din întâmplare 
plămâni care au nevoie de aer. Se poate numi aşa ceva progres? Este asta o 
îmbunătăţire? Nu! Peştele se va înneca pentru că nu s-ar mai încadra în mediul 
său de viaţă. 

Voi credeţi că puteţi explica Universul aşa cum vă convine. Aveţi o 
explicaţie adecvată care să vă arate originea a ceea ce cunoaşteţi cel mai bine, 
şi anume originea vouă înşivă? De unde a apărut personalitatea în Univers? De 
unde s-a ivit aprecierea frumosului, posibilitatea de a distinge binele şi răul? 
De unde vine moralitatea? Ce anume, în afară de atracţia biologică îl face pe 
un bărbat să spună unei femei ‚Te iubesc’ şi asta să aibe sens pentru el? 
                                                 
5 G.I. = abreviere ce se referă la  membri ai armatei americane sau la elemente ale echipamentului lor;  
iniţialele pot proveni fie de la sintagma „Government Issue” - Probleme Guvernamentale, fie de la sintagma 
„galvanized iron” - fier galvanizat (se referă mai ales la echipamentul soldaţilor pe câmpul de luptă), fie de la sintagma 
„General Infantry” – desemnând infanteria armatei americane. În timp s-a ajuns la folosirea iniţialelor ca termen generic 
pentru soldaţii americani din timpul celui de-al doilea Război Mondial. 
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Să nu întrebăm în primul rând dacă Biblia este adevărată. Să vedem 
mai întâi care sunt întrebările fundamentale şi să aflăm ce oferă sistemul biblic 
pe post de răspunsuri la acele întrebări.” 

Acesta ar fi putut constitui începutul celor trei ore! 
Mai târziu, în noiembrie, o altă părticică din planul Domnului ne-a fost 

dezvăluită atunci când Alice ne-a adus o scrisoare în corespondenţa de după-
amiază. Am luat-o şi am mers în sufragerie unde doamna Marclays şi cu mine 
coseam, făcând perdele pentru camera de zi ce începea uşor să ia formă. 

„Ia uitaţi doamnă Marclays, o scrisoare din Anglia de la o agenţie de 
turism care întreabă dacă vom ţine serviciile religioase obişnuite din Champéry 
pe perioada vacanţelor. Spun că vor îndruma un grup numeros să vină în 
Champéry pentru sărbători şi că ar aprecia să existe servicii în limba engleză.” 

„Oh doamnă Schaeffer, trebuie să veniţi! Îl voi întreba pe soţul meu ce 
părere are despre asta.” 

Noi înşine nu ne-am fi gândit să cerem permisiunea de a reveni pentru 
a ţine servicii religioase atât de curând. Însă această ocazie era ceva ce nu noi 
căutasem; era o cerere dintr-o sursă complet inofensivă – o agenţie de turism 
care nu ştia că fusesem daţi afară din sat. Am adus scrisoare înaintea 
Domnului. 

O zi sau două după aceea pastorul pensionar ne-a făcut „din 
întâmplare” o vizită cordială.  

„Doamnă Schaeffer, mi-a şoptit o vrăbiuţă că munciţi prea mult şi am 
venit să vă dojenesc puţin.” 

Apoi mi-a zis: „Ce se mai aude din Champéry zilele astea – ceva nou?” 
I-am spus despre cererea pe care o primisem din Anglia, iar el mi-a 

răspuns cu o siguranţă mai mare ca a doamnei Marclays: 
„Ah, trebuie să mergeţi, aveţi toate drepturile să vă duceţi; este în 

interesul libertăţii să vi se permită să mergeţi. Resimt aşa de puternic situaţia 
aceasta încât voi scrie către Sion o scrisoare în care le voi aminti de libertatea 
de care romano-catolicii se bucură în cantonul nostru protestant. Sunt 
cunoscut în Sion.” 

A dat din cap nerăbdător să ajugă înapoi acasă pentru a începe să 
compună scrisoarea. 

N-am făcut nimic cu privire la situaţia aceasta în afară de faptul că ne-
am rugat. Oricum, multe persoane au spus diferite lucruri iar în final situaţia 
aceea a ajuns la urechile Consiliului Celor Şapte din regiunea Champéry. 
Domnul Ex. a părăsit camera deoarece a simţit că s-ar putea discuta mai liber 
fără ca el să fie prezent, aşa că şase din cei şapte au ajuns să voteze. Şi s-a 
hotărât aproape în unanimitate, în ciuda părerilor contradictorii, că ne puteam 
întoarce pentru a ţine servicii religioase în timpul perioadei de sărbători. 

Când au sosit veştile s-a dezlănţuit aşa o dănţuială şi aşa nişte 
înghiontiri în familia noastră... 

„Ai văzut? Capela nu va rămâne în întuneric în nici o perioadă de 
sărbătoare. Serviciile religioase continuă să se ţină fără întrerupere încă din 
1949. Era imposibil, dar se întâmplă!” 

Singurul lucru care a umbrit entuziasmul copiilor a fost că Susan nu 
putea merge cu noi – stătea din nou la pat ţintuită de un alt atac de febră 
reumatică. 
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Călătoria spre Champéry am făcut-o într-un taxi Volkswagen; am 
cântat colinde cu toată inima pe parcursul întregului drum şi ne-am oprit 
pentru o rugăciune de mulţumire înainte de a trece Rhônul în Valais. Când am 
ajuns am găsit biserica plină de fum şi pe femeia de serviciu grăbindu-se să 
deschidă ferestrele ca să iasă fumul şi să intre aerul rece de afară; lăsa uneori 
să se facă curent şi umplea soba cu cărbuni ca să vadă dacă nu cumva făceau 
mai puţin fum! Doamna Marclays ne-a întâmpinat emoţionată arâtându-ne o 
grămadă de ramuri de brad care ne aşteptau să decorăm sala, asigurându-ne 
că va reveni cu câte ceva „pentru ora 4” (o oală de ceai, o pâine, ceva unt şi 
gem); ne-a zorit spre o cameră pentru ceai unde am servit masa de prânz 
înainte de a ne apuca de treaba de după-amiază care consta în pregătirea şi 
montarea lumânărilor pe grinzi, aşezarea ramurilor verzi prin capelă şi altele. 

Pe la ora 5 după-amiază capela era curăţică, fumul aproape că 
dispăruse iar focul ardea fără a se simţi vreo diferenţă prea mare faţă de aerul 
rece de afară, deşi flacăra lumânărilor dădea impresia de căldură. Karl 
Woodson a stat în spatele bisericii înmânând imnuri scrise pe foi, Debby şi Dot 
aprindeau lumânările iar Priscilla era pregătită să cânte la armoniu pe măsură 
ce oamenii intrau. A fost emoţionant pentru noi să vedem din nou tinerii 
englezi cu vârste de liceu venind în grupuri împreună cu profesorii lor, unii fiind 
acolo cu întreaga familie; ici-colo apăreau erau risipite şi persoane vorbitoare 
de limbă franceză. Când a intrat ultima persoană în timpul primului colind se 
aflau acolo 175 de oameni. Am simţit cu putere că era ca şi cum am vedea un 
miracol. 

În ziua de Crăciun am putut să avem tradiţionala deschidere a 
cadourilor de familie alături de un foc aprins în noul şemineu din piatră 
cenuşie; Susan stătea întronată pe o canapea care era aproape echivalent cu a 
sta în picioare iar Franky comenta cu entuziasm despre toate lucrurile, de la 
jucării la salopete, pe măsură ce deschidea cadourile. 

„Exact de asta aveam nevoie!” 
Karl s-a gândit că un dar pe care ni l-ar putea face în timpul şederii lui 

la noi ar fi o schimbare în lipsa lui de activitate care i se părea atât de 
plicitsitoate în armată, iar aceasta s-a transpus în revopsirea culorii murdare, 
maron-gălbuie a bucătăriei în culorile galben-pai şi alb care i-au dat un aspect 
curat. Într-o noapte chiar a muncit până dimineaţă ca să poată termina înainte 
de a pleca de la noi. 

Într-o seară vijelioasă de ianuarie a sunat soneria iar când am deschis 
uşa au intrat împreună cu o rafală de vânt doi străini care ne-au spus că erau 
trimişi de o tânără creştină elveţiancă, ce ne cunoştea. Am aflat apoi că ambii 
erau profesori în acelaşi internat din Villars, şi că începuseră să ţină un studiu 
biblic în fiecare marţi seară în apartamentul unuia dintre ei. Ne rugau să 
participăm şi noi iar pe Fran îl rugau să-i ajute cu predarea. Al treilea profesor, 
care lua parte la studiul biblic dar pe atunci el însuşi era agnostic, a întrebat 
dacă ar putea aduce şi elevi de la şcoală în camera noastră de zi într-o după-
amiază din săptămână pentru a primi învăţătură biblică. 

Pe măsură ce săptămânile se scurgeau au fost dăţi când ni s-a 
întâmplat pur şi simplu să nu avem destule pături sau sticle cu apă fierbinte 
pentru a face faţă frigului, însă ne-am descurcat punând haine groase peste 
puţinele pături pe care le aveam. Aceia care dormeau în camera de zi aveau 
privilegiul de a se bucura de căldura pe care şemineul o făcea în timpul 
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discuţiilor lungi de seară. Minunea minunilor era că deşi aveam numai 7 paturi 
în care se putea dormi, plus saltelele şi canapelele din camera di zi, se părea 
că exista un „control” al numărului de persoane care puteau veni odată, aşa 
încât, fără nici o programare făcută de mâna noastră era întotdeauna posibil să 
ne îngrijim de numărul de persoane care venea, chiar dacă uneori devenea 
complicat şi trebuia să muncim mai mult. 

După nouă luni de şedere acolo am început să ne rugăm pentru un 
spaţiu mai mare. 

Într-o sămbătă de februarie, dimineaţa pe la 4.30 a sunat telefonul.  
„Bună, sunt Dot. Uite, avem vreo două urgenţe de la schi. Sun din 

biroul doctorului Clerc.” 
Inima mi s-a înmuitat. 
„E vorba de Sophie şi de Manuel. Sophie şi-a rupt piciorul şi aproape în 

acelaşi timp Manuel şi-a sucit nişte ligamente. Sunt aici la doctor unde Sophiei 
i se va pune piciorul în ghips, iar Manuel face un tratament electric. O să venim 
acasă în curând cu o ambulanţă.” 

Ne-am grăbit să umplem sticle cu apă fierbinte pentru două paturi – 
patul din cămăruţa de o persoană pentru Sophie, şi cel din dormitorul cu patru 
paturi pentru Manuel (unde mai stăteau John şi Bruce). Curând şoferul 
ambulanţei împreună cu Fran şi Dot o aduceau pe Sophie înăuntru; piciorul ei 
avea un ghips mare şi voluminos care trebuia susţinut de o scândură de călcat 
înclinată de la nivelul patului (începând cu zona şoldului ei) până la înălţimea 
mesei de la capul patului. Aceasta a fost prima mea experienţă în care am 
învăţat cum să îngrijesc un pacient cu piciorul rupt... iar Dorothy şi cu mine am 
avut onorea de a face pe asistentele în săptămâna aceea! 

Doctorul Clerc venea zilnic să vadă ce-i fac pacienţii şi să-i administreze 
lui Manuel tratamentul electric cu o maşinărie care ne inspira un sentiment de 
respect. Franky a fost copleşit de bucurie pentru că i s-a dat şansa de a fi 
„asistentul” doctorului în timpul gărzilor sale! Ne-am gândit că Dumnezeu avea 
un motiv special de a-i reţine pe aceştia doi în L’Abri într-un mod aşa 
neobişnuit, şi ne-am rugat ca deşi Sophie era dezamăgită că nu va mai putea fi 
prezentată Reginei Angliei la data stabilită pentru acest moment important al 
vieţii ei, să poată vedea într-o bună zi că această dezamăgire a avut un rol 
foarte special pentru ea. 

Manuel era un student portughez, un aristocrat cu păr şaten, ondulat, o 
bărbă lungă la fel de ondulată (îngrijită cu meticulozitate), ochi mari, căprui şi 
sprâncene întunecate. 

Când l-a văzut pentru prima dată Franky mi-a şoptit:  
„Mami, acesta e ‚Manuel din groapa cu lei?’”, crezând că era tocmai 

personajul din Vechiul Testament. 
În aceasta a treia săptămână pe care o petrecea la cabană a auzit ceva 

care l-a făcut să ne scrie în cartea de oaspeţi: 
„Sper să pot găsi limpezimea de care am nevoie şi puterea de decizie 

pentru problemele cu care mă confrunt în timp ce navighez prin această 
disperare şi nelinişte.” 

Ne-am rugat şi pentru el ca această şedere prelungită în mod 
surprinzător să poată fi ceva pentru care să fie recunoscător mai târziu. 

Dimineaţa următoare am avut parte de un serviciu religios destul de 
ciudat pentru că am pus scaunele în holul de la etaj, plus câte două în fiecare 
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dormitor, astfel încât pacienţii care stăteau la pat să poată participa la slujbă. 
Fran a stat pe hol şi a predicat ca de obicei deşi erau nişte mirosuri chinuitoare 
care veneau de la cuptorul din bucătărie ceea ce a făcut să fie şi mai greu să-l 
ţin pe Franky liniştit. Rezultatul acelei slujbe a demonstrat că aşezarea nu este 
cel mai important lucru. Nu vă puteţi imagina ceva mai rău decât nişte ferestre 
de sticlă murdare şi ceva muzică de la orgă; totuşi doi oameni au ajuns să 
înţeleagă clar mesajul central al Bibliei despre cum se pot „naşte” în familia lui 
Dumnezeu, iar Bruce şi Anne (doi adolescenţi de la un internat din Geneva) l-
au căutat individual pe Fran şi au discutat cu el despre subiectul acesta. 

Două zile mai târziu Anne ne-a sunat din Geneva şi ne-a spus: 
„Bruce şi cu mine vrem să ştim dacă domnul Schaeffer poate veni la 

Geneva joi după-amiază. Avem doar opt alte persoane de la şcoală, dar aceştia 
opt au o mulţime de întrebări de pus şi ne-am gândit că ne-am putea întâlni 
într-o ceainărie pentru o discuţie.” 

În numai două zile aceşti creştini „nou-născuţi” stârniseră interesul la 
numai opt alte persoane! Câţi creştini au parte de o realitate care dă pe 
dinafară de entuziasm astfel încât ceilalţi să devină foarte curioşi dorind să afle 
care erau veştile atât de îmbucurătoare? 

Telefonul a mai sunat într-o altă zi din săptămâna aceea. 
„Eileen vrea să vorbească cu tine mami,” a spus Debby. 
Am mers la telefon. 
„Doamnă Schaeffer. Vă amintiţi de tânăra doctoriţă care a venit să vă 

viziteze într-o seară de februarie anul trecut în Champéry? Este aici din nou, şi 
i-am spus că aveţi un loc în Huémoz unde oamenii vin pentru ajutor spiritual; 
se poate să vină şi ea?” 

În momentul următor Jennifer însăşi era la telefon. 
„Sunteţi sigură că nu este nici o problemă dacă vin?” a spus ea cu o 

voce subţirică care mi-a amintit puternic de ochii ei mari, căprui, de părul ei 
blond strâns la spate şi de aspectul ei înviorător de fetiţă. Mi-am adus aminte 
de umbletul ei drept, graţios şi de mişcările ei rapide. 

Când am revenit la ceilalţi le-am spus: 
„Vă aduceţi aminte de simpatica doctoriţă din Anglia despre care toţi 

am crezut că arată ca o adolescentă şi pe care am cunoscut-o anul trecut în 
Champéry? Ei bine. Vine la noi mâine; tocmai a ieşit din spital după ce a avut 
poliomielită.” 

Pe lângă muschii de la picior care-i fuseseră afectaţi, spatele şi mâna 
dreaptă avuseseră de asemenea de suferit. O pasăre frumoasă, încântătoare... 
dar cu o aripă frântă: asta era în mintea mea în timp ce o urmăream pe 
Jennifer chinuindu-se să-şi determine mâna dreaptă să facă acele lucruri pe 
care ea vroia să le facă pentru a ne ajuta. Cum avea să rămână cu lucrarea 
delicată pe care mâna ei o făcuse la secţia de urgenţă în afecţiunile craniene, 
având în vedere că fusese chirurg? 

„Vedeţi... când o să-mi caut de lucru va trebui să găsesc ceva foarte 
diferit în domeniul medical... ceva ce se poate face cu un program de la 9 
dimineaţă la 5 după-amiază.” 

Jennifer era o „liberală” în alegeri. Inteligentă, cu o cunoaştere vastă pe 
care îşi baza alegerile, ea nu părea că va ajunge uşor la vreo schimbare 
majoră care s-o aducă pe o poziţie în care să accepte învăţătura biblică aşa 
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cum este ea. Deschiderea în înţelegerea ei a părut să înceapă atunci când 
stăteam de vorbă lângă foc într-o seară. Dintr-o dată a spus:  

„Trebuie să recunosc că atunci când văd o persoană murind... îmi dau 
seama că ceva s-a dus.” 

Noi înşine simţeam că parcă ne aflăm undeva pe margine privind o 
lucrarea supranaturală, lucrarea Duhului Sfânt, pe măsură ce ea ajungea la o 
convingere adâncă a faptului că Biblia este reală. Şi la fel de simplu ca şi un 
copilaş a acceptat ceea ce Hristos făcuse pentru ea. 

Primul ei mare răspuns la rugăciune a fost un serviciu: să predea 
anatomia la Universitatea din Oxford. După ce şi-a pus viaţa în mâna lui 
Dumnezeu a văzut cum El a folosit-o acolo, în Oxford, iar mai târziu în propria 
ei casă din Anglia, unde împreună cu soţul ei Tim şi cei doi copilaşi au un 
cămin creştin cu un impact extraordinar asupra cercului social de acolo. 
Poliomielita poata paraliza muşchii şi poate strica planurile iniţiale ale cuiva, 
dar nu poate paraliza planul lui Dumnezeu pentru viaţa copiilor Săi. 

Vizite suprapuse, atât de multe noi „uşi” larg deschise printre o 
diversitate largă de tipuri de persoane: e oare posibil să fie din nou 14 
februarie? Da... era aniversarea acelei zile când ni se spusese că trebuie să 
părăsim Elveţia ... cu 12 luni în urmă. 
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CAPITOLUL CINCISPREZECE 
 

Dumnezeu îşi trimite oamenii 

 
 

 
cesta era doar primul an al experimentului – sau al demonstraţiei – cu 
privire la ce s-ar întâmpla dacă ne-am ruga ca Dumnezeu să aducă 
oamenii după bunul Lui plac, să-i ţină la distanţă pe alţii, să trimită 

mijloacele financiare necesare pentru a ne îngriji de noi înşine şi să ne 
descopere planul pe care-l are pentru noi. Desigur, nu pot lista toate 
persoanele care au venit şi să vă povestesc ce s-a întâmplat cu fiecare în 
parte. Dar vreau să vă aduc puţin în atmosfera a ceea ce s-a petrecut acolo cu 
adevărat. 

A fost acolo Sandy, care la o primă privire poate părea doar o micuţă 
blondă, ameţită şi vorbăreaţă... dar care este în realitate un „geniu.” A început 
să ni se alăture la sfârşiturile de săptămână, a ajuns să creadă şi a adus o aşa 
varietate de oameni apoi, încât ar suna ca Naţiunile Unite dacă i-am pune pe 
toţi pe o listă! 

A fost acolo Murray despre care n-am putea vorbi fără să nu-l numim 
„bunul vechi prieten Murray.” Era fiul unui psihiatru strălucit, având el însuşi o 
judecată aparte şi ţintea către aceeaşi profesie. Odată a exclamat:  

„Ce schimbare! Ce schimbare! Majoritatea studenţilor vine în Europa cu 
ceva credinţă şi se întoarce acasă cu o gândire existenţiaslistă. Iar eu... eu am 
venit fără nici o credinţă şi mă duc înapoi ca un creştin care crede Biblia... Ce 
transformare!” 

A fost acolo Liselotte, o secretară elveţiancă, ce locuia în acelaşi pension 
cu John şi care a descoperit că putea participa la grupul de discuţii de la 
cafenea în timpul pauzei de prânz. Stătea lângă şemineu într-o noapte şi ne-a 
spus: „Oh, acum înţeleg...” Şi ea a priceput şi a crezut! 

A fost acolo Roger, de la acelaşi internat din Geneva, provenind dintr-un 
mediu ştiinţific creştin şi care a strigat la fel de emoţionat precum un 
cercetător care descoperă o nouă ţară:  

„Oh, înţeleg tot! Se potrivesc toate ca piesele unui mozaic. Vai cât este 
de minunat!” 

A fost şi Barbara care stătea în cameră cu un zâmbet ciudat pe faţă 
atunci când Franky a zărit o prăjitură cu îngheţată care venea pe post de 
desert şi a strigat: „Hai să cântăm ‚La mulţi ani!’ cuiva pentru prăjitură...” iar 
apoi, după ce şi-a învârtit privirea peste meseni, a adăugat: „Hai să cântăm 
pentru Barbara!” După ce cântecul s-a stins Barbara a spus: 
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 „Franky nu-i departe de adevăr. Într-un fel este ziua mea pentru că 
tocmai am încetat să mă mai lupt cu ideea de a crede şi L-am acceptat pe 
Hristos ca Mântuitor al meu. Azi am fost născută din nou.” 

A mai fost o norvegiancă, Helen, care era recunoscută ca fiind scepticul 
grupului din care făcea parte. Se întreba ce se va întâmpla când va merge 
acasă şi va argumenta în favoarea creştinismului în loc să se împotrivească 
oricărei religii? 

A mai fost ateea Justine, din Olanda, care declarase că nu ar putea 
niciodată să creadă şi care a ajuns mai târziu să aibă certitudinea că 
creştinismul este real. 

Toate acestea şi multe altele se petreceau în timpul lunii mai din anul 
1956, o lună care cu un an înainte fusese atât de dramatică şi nesigură. 

Viaţa nu era uşoară deloc. Se părea că or să existe mereu stive întregi 
de vase de spălat, o succesiune extraordinară de mese care trebuiau pregătite, 
cearceafuri nesfârşite de întins, scrisori fără număr de scris, ore interminabile 
de conversaţie care erau prioritare oricărei alte activităţi – pentru că aceşti 
oameni erau trimişi la noi cu un scop. 

Oricine ar fi tentat să spună: „Grozavă treabă să te rogi pentru bani. 
Cred că n-o să mai muncesc şi o să încep să mă rog” – nici să nu glumiţi cu 
aşa ceva! Amintiţi-vă că noi ne-am rugat numai pentru suficientă hrană, 
pentru adăpost şi lucrurile strict necesare vieţii, iar „orele noastre de muncă” 
nu erau întocmite după nici o „regulă sindicalistă.” N-a fost şi nici nu este o 
viaţă uşoară în vreun sens al cuvântului „uşor”, dar a fost extraordinar de 
captivant să vedem realitatea comunicării cu Dumnezeu, să vedem realitatea 
replicilor Lui, răspunsurile Lui cu privire la lucrurile materiale şi cu privire la 
mintea şi inima fiinţelor umane. 

La 1 aprilie am împlinit un an de când ne aflam în cabană, dar nu 
încheiasem un an de existenţă pentru L’Abri. Aşa că următoarele evenimente 
se încadrează tot în primul an. 

O telegramă semnată simplu „Jane” ne informa că două prietene ale 
unei misionare numită Georgia, din Italia, aveau să sosească pentru a rămâne 
la noi pentru sfârşitul de săptămână din preajma Paştelui. 

Când Debby şi cu mine am păşit în casă sâmbătă după-amiază după ce 
fusese la cumpărături în Villars ceaţa s-a strecurat înăuntru pe lângă noi, însă 
înainte să putem închide uşa Priscilla ne-a şoptit cam tare:  

„Au venit... şi ghici ce? Nu sunt numai nişte cântăreţe gospel, sunt 
artiste de operă. Duceţi-vă şi întâmpinaţi-le!” 

Jane cea înaltă şi impresionantă, o soprană de efect cu un entuziasm 
inimos, de bun simţ care se vedea în multe, multe lucruri s-a aşezat lângă 
şemineu pentru a se încălzi.  

„Aceasta este Anita,” a spus ea indicând spre o persoană micuţă de tot. 
„Este o soprană de coloratură ce ia lecţii de canto în Milan.” 

Mai târziu Jane ne-a spus că ea crezuse că noi aveam un fel de hotel cu 
tentă religioasă unde putea participa la „întâlniri” după cum avea chef. Datorită 
faptului că era în căutarea răspunsurilor pentru viaţă a venit la întâlniri, dar cu 
gândul că se putea retrage dacă se va plictisi. Însă, s-a trezit în mijlocul unei 
familii, nu într-o instituţie, iar de acolo nu avea scăpare! 

Fran a stat de vorbă cu ele în timp ce eu găteam în acea după-amiază; 
după o cină veselă în timpul căreia Jane ne-a relatat mai multe din 
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experienţele ei amuzante legate de operă, m-am aşezat lângă foc şi am 
povestit în întregime despre cum fusesem daţi afară din Elveţia, despre 
miracolul prin care primisem această cabană şi despre cum a luat fiinţă L’Abri. 

Energia şi interesul lui Jane păreau să nu cunoască limite. A ajutat la 
spălarea vaselor, i-a citit lui Franky, a stat de vorbă cu Susan care era ţintuită 
la pat, era entuziasmată de sat, „iubea” mirosul de bălegar, hoinărea prin 
păduri... Optimismul ei o făcea în mod evident să creadă că toate religiile erau 
bune şi că lumea chiar se afla pe drumul spre mai bine. Oricum, asculta cu o 
seriozitate din ce în ce mai mare despre învăţăturile lui Isus. 

„Eu sunt Uşa... Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa, şi nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine!” 

Jane şi Anita aveau de gând să plece luni după-amiază, însă Jane a 
mers la plimbare împreună cu Fran ca să lămurească nişte aspecte; ceva s-a 
petrecut în timpul acelei plimbări, iar ca urmare şi-a amânat planurile de 
plecare până în ziua următoare. N-am ştiut ce se întâmplase cu Jane până 
când am primit o scrisoare din Milan câteva zile mai târziu. Voi cita o parte din 
acea scrisoare: 

„Când mă aflam în Huémoz m-am gândit că poate era din cauza 
altitudinii, aşa că am aşteptat până ce am revenit în Milan ca să văd dacă voi 
mai simţi aceleaşi lucruri. Probabil că telegrama mea de miercuri v-a luat prin 
surprindere, însă nu cred că aţi fost nici pe departe atât de uimiţi pe cât am 
fost eu! Când Georgia ne-a povestit despre voi în cadrul studiului nostru biblic 
şi a menţionat că este posibil să venim în vizită eu am fost cea mai puţin 
interesată de idee, iar mai târziu chiar am spus categoric că nu-mi voi face 
niciodată timp pentru aşa ceva. Acum, sunt perfect convinsă că am fost 
călăuzită spre L’Abri de o putere exterioară mie însămi, despre care cred acum 
că este Duhul Sfât. El m-a condus mai departe în planul lui Dumnezeu pentru 
viaţa mea. Tot aşa cum cred acum că a fost bine că am pierdut acel autobuz şi 
am avut la dispoziţie orele rămase de care aveam nevoie ca să-L primesc pe 
Isus Hristos ca Mântuitor al meu. Într-adevăr, cred că puterea Duhului lui Isus 
a deschis ochii mei orbiţi către adevărata lumină!” 

Peste vizita Anitei şi a lui Jane s-a suprapus sosirea lui John pentru un 
studi biblic de două săptămâni din timpul vacanţei de Paşte. A venit exact la 
timp ca să ne ajute să scoatem vechiul linoleu de pe hol şi să curăţăm podeaua 
pentru montarea celui nou din ziua următoare. A fost o „comedie” de seară 
pentru că a trebuit să punem soba ţărănească de pe hol în camera lui Debby 
(pentru a avea cădură), un dulap în baie şi a fost nevoie să mergem pe 
plancarde ca să trecem dintr-un prag de uşă la celalalt. Bill, Irv şi „micul Bill” 
au sosit de la garnizoana din Baumholder în ziua următoare iar aceea a fost 
ziua în care Jane şi Anita au pierdut autobuzul; aşa că a trebuit să o mutăm pe 
Dot la etaj, în cameră cu Priscilla şi să le punem pe Jane şi Anita în paturile 
suspendate din camera lui Dot, iar pe cei patru băieţi în dormitorul cu patru 
paturi. Pentru că băieţii erau deja creştini Fran a început un studiu biblic bine 
stabilit ce avea loc dimineaţa, în timp ce băieţii erau aşezaţi în jurul mesei 
pentru micul dejun pe care-l serveau într-un colţ al balconului; după-amiezile 
şi le petreceau săpând în grădinile de zarzavat, având grijă de îngrăşământ, 
greblând şi curăţând iarba şi tăind ramuri uscate pentru foc. 

Acest timp de studiu biblic şi grădinărit s-a întins pe trei săptămâni, cu 
diferite schimbări în privinţa participanţilor. Nu am fi avut spaţiu pentru toţi 16 
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odată, şi ne-am mirat să vedem cum „sincronizarea” a funcţionat fără nici o 
planificare din partea noastră. 

Luna mai a început având cabana plină de accente sudice şi de vocile 
unui trio bărbătesc deoarece trei G.I. veniseră cu întrebările lor: Paul din 
Tennessee, Jim din Mississippi şi Jim din Geogia. Înainte ca ei să plece, Analie, 
prima fată care devenise creştină pe când locuiam în cabana Des Frênes în 
acea iarnă petrecută în Champéry a venit să petreacă cu noi ceva timp de 
înviorare spirituală. Corespondasem cu ea timp de 6 ani pe măsură ce se 
mutase succesiv din sudul Americii în Texas, California, apoi în Germania, iar 
acum urma să meargă în Columbia, toate acestea datorită slujbei pe care o 
avea la o companie aeriană. 

Era o încântare pentru noi să facem din L’Abri o punte de legătură către 
aceia pe care îi ajutasem înainte după cum făcusem din el un loc în care 
oameni complet străini erau aduşi pe atâtea căi diferite. 

Betty Carlson s-a bucurat împreună cu noi pentru tot ce se petrecuse de 
când ea părăsise Champéry, în noiembrie 1954. Aceasta s-a întâmplat când s-a 
oprit pentru o vizită scurtă în timpul unui tur al Europei pe care-l făcea cu un 
artist surd şi cu sora ei. A trebuit să ne luăm rămas bun de la ea şi de la alţii 
care erau adunaţi acolo în acel sfârşit de săptămână pentru că Fran şi cu mine 
am plecat la Roma unde trebuia să schimbăm trenurile ca să ajungem într-o 
zonă costieră unde el trebuia să vorbească la o conferinţă. Când veneam acasă 
de la acea conferinţă am trecut prin Milan ca să fim prezenţi la un eveniment în 
apartamentul Georgiei şi al Mariei Theresa, unde erau adunaţi mai mult de 20 
de tineri pentru a asculta un mesaj al lui Fran despre filozofiile şi religiile lumii, 
şi despre răspunsurile pe care Biblia le dă unor întrebări la care aceste filozofii 
şi religii nu au reuşit să răspundă. Oamenii de acolo erau cântăreţi de operă, 
artişti, muzicieni, tipuri amestecate din mai multe ţări. Jane a mai rămas după 
ce toţi s-au retras povestind despre tot ce se petrecuse în viaţa ei şi despre 
conversaţiile pe care le-a avut cu unii din lumea teatrului cu privire la 
realitatea existenţei lui Dumnezeu. 

Chiar în acel week-end Jane a venit din nou la cabană aducând cu ea pe 
un prieten artist căsătorit cu o jurnalistă de vârf al cărei succes, a cărei avere 
şi faimă adusese numai cinism şi nici o mulţumire. 

În următorul sfârşit de săptămână Anita a revenit cu un cântăreţ de 
operă englez, John, care îşi prezenta argumentele dintr-un punct de vedere 
ateu foarte bine pus la punct. De asemenea, împreună cu ea au venit Dino, un 
antreprenor italian şi Lorna, soţia lui de origine engleză. 

Şi da... mai erau multe alte persoane în ambele din aceste finaluri de 
săptămână... însă eu urmăresc un fir anume pentru a vă conduce spre 
începutul unui nou fragment din lucrarea L’Abri, care a fost iniţiat de asemenea 
înainte ca primul an de existenţă al lucrării să fie finalizat. 

Atât Jane cât şi Anita aveau o mulţime de contacte în Milan, oameni 
care nu aveau cum să ajungă la cabană dar care aveau atât de multe întrebări 
de pus şi de discutat încât l-au rugat pe Fran să vină la Milan pentru a conduce 
un grup de discuţii. Şi aşa s-au pus bazele unui astfel de grup, mai întâi în 
apartamentul celor două fete, Georgia şi Maria Theresa care deja aveau studii 
biblice regulate, şi mai apoi, când ele au plecat din Milan, într-un loc neutru 
unde oameni din lumea teatrului şi persoane care nu aveau a face cu religia nu 
s-ar fi stingherit să intre. 
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Acesta a fost începutul grupului de discuţii din Milan care a continuat la 
fiecare două săptămâni cu o succesiune impresionantă de oameni care veneau 
atât în hotelul în care se întâlneau cât şi la cabană; din cauză că erau de 
diferite naţionalităţi şi veneau acolo numai pentru studii nu se poate spune că 
exista un grup constant. Oricum, treptat s-a dezvoltat un mic nucleu de 
oameni credincioşi. 

Prima zi a noului an, 1959, la trei ani după ce începusem să mergem la 
Milan ca să participăm la grupurile de discuţii, pentru Dot şi Hurvey (a căror 
nuntă v-am descris-o mai devreme) a început o nouă etapă din viaţa lor iar 
pentru L’Abri a început o nouă etapă a lucrării. 

Cu o grămadă de bagaje şi cutii deasupra cărora era aşezat „un picnic 
surpriză” pentru că aveau să servească masa de anul nou pe tren, Hurvey şi 
Dot aşteptau autobuzul cel galben, iar noi toţi stăteam acolo ca să le facem cu 
mâna. Se îndreptau spre Milan fără a avea un apartament în care să se mute, 
fiind puţin temători cu privire la perioada de timp în care s-ar putea să fie 
nevoie să-şi caute o casă. Dimineaţa următoare a sunat telefonul. Era Hurvey 
care ne dădea emoţionanta veste a unui nou mare răspuns la rugăciune. 

„Imposibilul s-a întâmplat din nou şi am găsit un apartament complet 
mobilat şi bine poziţionat – chiar primul pe care l-am văzut. Dino spunea că nu 
vom găsi iar acum deja am încheiat un contract pentru el.” 

Am considerat aceasta a fi un răspuns clar cu privire la faptul că 
mergerea lor în Italia era un pas corect. Au îneput prin a studia limba italiană, 
invitând oamenii la ceai şi discuţii şi ţinând un mic serviciu religios duminica. 

Lucrarea L’Abri din Milan a crescut şi a continuat cu închirierea pentru o 
parte din an a unui amplasament pe un lac folosit în week-end. Acolo aveau loc 
studii şi discuţii mai îndelungate. Avem şi la cabană „Week-end-uri italiene”, în 
care Hurvey aduce câte un grup; uneori vine şi Dot dacă nu rămâne acasă 
pentru a îngriji de cele două mici „adaosuri”, David şi surioara lui Anne. 
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nul acela s-a încheiat cu adevărat abia în iunie. N-am ţinut nici o 
evidenţă însă am notat într-o scrisoare din vara aceea că în timpul 
celor şase săptămâni dintre jumătatea lui iunie şi sfârşitul lui iulie am 

avut 187 de oaspeţi diferiţi care au stat perioade variate de timp. Aceea a fost 
vara în care de obicei udam grădina la miezul nopţii şi uneori sădeam răsaduri 
la lumina lanternei în timp ce discuţiile continuau. Jennifer a venit ca voluntară 
şi a insistat că putea face faţă în ciuda handicapului ei – făcuse progrese 
uimitoare – iar Dot a călătorit cu mama ei. 

Când a sosit timpul ca Jennifer să plece Franky a început să se vaite: 
„M-am zgâriat! Cine-o să mă vindece acum când doctoriţa Jennifer a 

plecat? Adu-o înapoi!” 
Cu toţii ne-am fi dori ca ea să revină... 
În ziua următoare plecării lui Jennifer a sosit un olandez, critic de artă, 

împreună cu soţia lui. Tânjeau după ajutor spiritual şi unicul mod în care 
fusese posibil să vină în acel moment era să-i aducă şi pe copii – cu vârste de 
6, 3 şi 2 ani. Doctorul Rookmaaker a ţinut prelegeri despre Arta Modernă şi 
creştinism care au fost folositoare oaspeţilor, iar el şi soţia lui au câştigat în 
schimb o nouă profunzime a adevărului – atât de nouă şi atât de profundă a 
fost acea schimbare încât a devenit un punct de cotitură în vieţile lor. Legătura 
noastră cu ei avea să aducă un aport mai mult decât oricare dintre noi şi-ar fi 
putut imagina în lucrarea viitoare a L’Abri. 

Din pricina familie Roomaaker, Alida Meester a venit ca voluntară. Ea a 
vorbit cu entuziasm altor tineri olandezi la întoarcerea ei acasă din vacanţă. 
Alţi tineri şi tinere din Olanda au poposit la cabană iar familia Rookmaaker a 
trimis încă şi mai mulţi. Această familie a început un grup de discuţii în casa 
lor. El era atât instructor de Istoria Artei la Universitatea din Leiden cât şi 
critic.6

Pe măsură ce a trecut timpul profesorul olandez l-a zorit pe Fran să vină 
în Olanda pentru a petrece ceva timp de discuţii cu grupul său, gândindu-se că 
aceasta le va fi de folos. Când Fran şi cu mine am reuşit să facem călătoria 
asta, s-au întâmplat câteva lucruri. Fran a petrecut timp nu doar cu grupul 
doctorului Rookmaaker ci şi cu alte adunări, mai ales într-o zonă a 
Amsterdamului unde era un depozit de mobilă în care domnul Van der Weyden 

 

                                                 
6 În prezent este profesor de Istoria Artei la Universitatea Liberă din Amdterdam. 
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aduna tot soiul de studenţi olandezi şi alţi oameni interesaţi. Întrebările şi 
răspunsurile continuau până după miezul nopţii. 

Aceste călătorii olandeze au devenit o treabă obişnuită, o dată sau de 
două ori pe pe an. Familia Meester ne-a primit în casă pentru grupurile de 
discuţii, iar când Alida a părăsit L’Abri pentru a se căsători cu Karl şi a locui în 
America, Mary, fiica familiei Meester a înlocuit-o (până ce a trebuit să plece din 
cauza bolii). Familia Rookmaaker a devenit reprezentanta L’Abri în Olanda, iar 
Coxy, o fată olandeză care se născuse din nou în casa acestei familii a fost una 
din lucrătoare. Olandezii au început să vină ca să ne ajute cu grădinăritul în 
timpul verii şi unii dintre ei au început să se întâlnească împreună în 
Amsterdam ca să facă studiu biblic pe timp de iarnă. 

Multe lucruri au decurs din acele săptămâni în care ni se părea că era 
prea mult să primim o întreagă familie, cum a fost cazul Rookmaaker în spaţiul 
limitat al unei case prin care se perinda un asemenea val de oameni. 

Uneori, când treci prin perioade dificile ţi se pare că greutăţile sunt pur 
şi simplu prea pământeşti ca să merite eforturile. Chinuirea şi persecutarea 
martirilor pentru credinţa lor cel puţin sună dramatic, dar a găti, a servi masa 
(în două încăperi câteodată) fără ca măcar să poţi mâncă şi tu printre picături, 
a curăţa mereu lucruri vărsate sau sparte, a goli tone de gunoi, a curăţa 
aragazul pe care a dat mâncarea în foc sau un cuptor în care ţi s-a ars 
prăjitura... toate astea nu au în ele nimic dramatic sau fermecător! Pentru 
aceia care conduceau discuţiile sau răspundeau la întrebări şi dădeau 
învăţătură L’Abri nu avea un set de ore cu un început şi un sfârşit, şi atât de 
des un oftat de uşurare şi de relaxare la o ceaşcă de ceai era imediat întrerupt 
de sosirea unei noi persoane sau a unui grup de care trebuia să ne îngrijim. 
Domnul trimitea oameni şi lucruri nemaipomenite „izvorau”, însă răspunsurile 
la rugăciuni aduceau cu ele nevoia ca noi să fim gata să acceptăm tot ce 
însemna acel răspuns, atât în ce priveşte lucrarea cât şi în ce priveşte 
entuziasmul. 

Oamenii spun adesea că vor să „trăiască realitatea” sau că vor să 
„experimenteze relaţia cu Dumnezeu, cu supranaturalul.” În zilele noastre 
oamenii ajung chiar să se drogheze pentru a trăi „Experienţa” , căutând cu 
aviditate o relaţie cu supranaturalul; unii tânjesc după un simţ al importanţei, 
după „uniunea cu Universul.” Ce doresc ei este ceva care la care să „te 
conectezi” şi să poţi simţi, la care să poţi privi înapoi şi de care să-ţi aduci 
aminte; însă vor de asemenea multă libertate în ce priveşte folosirea vieţii lor 
în domeniul odihnei, recreerii şi serviciului. Majoritatea oamenilor vrea ca 
riscurile să fie limitate pentru ziua de duminică de la ora 9 la 12, sau pentru 
seara de miercuri de la 8 la 10, sau pentru o perioadă de două săptămâni pe 
care o aleg ei. Aşa stând lucrurile, ceea ce caută ei este fie o „experienţă 
chimică” exotică, fie o satisfacţie religioasă. 

Ce au toate acestea a face cu povestea mea? Doar atât: sunt unii care 
nu sunt creştini dar cărora le-ar plăcea un fel de experienţă supranaturală, 
inclusiv emoţia de a relaţiona cu Dumnezeu în cazul în care El există, dar nu au 
de gând să cerceteze dovezile şi să vină la El pe calea stabilită de El. 

Sunt alţii care sunt creştini, care aproape că sunt invidioşi pe 
răspunsurile la rugăciuni despre care aud, dar care vor răspunsuri specifice la 
cereri specifice fără ca restul vieţilor lor să fie schimbate în vreun fel. Ar vrea 
unele răspunsuri pentru unele domenii şi ar vrea să ştie cum e să fii condus 
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prin îndrumarea lui Dumnezeu în anumite aspecte ale vieţii lor. S-ar putea să 
vină chiar cu două alternative înaintea lui Dumnezeu în rugăciunile lor, şi să 
scoată restul variantelor din ecuaţie. 

Suntem foarte conştienţi de acestea deoarece bătălia interioară de a fi 
sincer înaintea lui Dumnezeu când ceri „arată-mi voia Ta” este cu adevărat 
chinuitoare. Este atât de uşor să te agăţi de anumite lucruri care să steargă 
orice altceva, anulând totul. Iar asta nu este adevărat doar în timpul crizelor ci 
este adevărat oricând cineva cere să i se arate planul lui Dumnezeu. Mulţi 
creştini doresc emoţia unui răspuns de la Dumnezeu, dar nu şi durerea bătăliei. 

Am introdus ideea aceasta pentru că ar fi o imagine total irealistă să 
continui să vă relatez exemple de rugăciuni ascultate fără a vă aminti constant 
că aceasta implică multe alte lucruri. Întreaga persoană este implicată în a fi 
creştin. Întreaga viaţă are a face cu trăirea unei relaţii cu Dumnezeu. Şi viaţa 
reală este implicată, întreaga eternitate este implicată în concluziile şi deciziile 
tale cu privire la aceste aspecte ale vieţii. 

Ne-am rugat pentru cabana de pe drumul din spate de unde primisem 
biblioteca, dar, deşi ne gândeam că ne mai trebuie spaţiu, când a sosit data 
limită nu aveam banii pentru a începe să o cumpărăm. Aşadar, a fost vândută 
altor oameni. 

Soarele invada curtea interioară pavată cu piatră de pe latura vestică a 
cabanei Les Mélèzes într-o după-amiază când Fran şi cu mine ne pliimbam pe-
acolo gândindu-ne la nevoia de a avea mai mult spaţiu unde să se poată 
dormi. 

„Dacă am închide curtea interioară s-ar putea pune aici un pat etajat,” a 
spus Fran. 

„Poate va fi loc şi pentru un fel de canapea încoporată într-un capăt al 
camerei” am adăugat eu. „Va arăta mai mult a cabină de vapor decât a 
cameră... dar hai să măsurăm spaţiul.” 

Fran s-a grăbit să aducă o bucată de cretă şi ruleta împreună cu nişte 
suluri mari de hârtie. Curând podeaua era împărţită în „loc pentru pat” şi 
„posibilitate pentru o uşă către ceea ce va fi un hol.” Hârtia a fost tăiată în 
„ferestre” pe care Lydia şi cu Debby le-au ţinut amabil la locul potrivit în timp 
ce noi examinam de dincolo de grădină.  

„Nu vă strica aspectul casei... de fapt, s-ar putea chiar să-l 
îmbunătăţească.” 

Şi aşa s-a format ideea de a mai adăuga încă trei paturi în cabană. Nu 
mult timp după aceea domnul Dubi a venit pentru a evalua cât ne va costa 
noua cameră. A adus un zidar cu el care avea să aşeze fundaţia, să consolideze 
zidurile de piatră, să construiască o terasă cu dale de piatră (pentru a înlocui 
curtea interioară şi a crea un loc în care să putem mânca afară), şi aşa mai 
departe. 

În acele zile am primit o scrisoare de la unul din membrii „Familiei care 
se roagă” care deja ne oferise un dar „pentru a crea mai mult spaţiu în L’Abri.” 
Esenţa scrisorii spunea că în timp ce se ruga i-a venit în minte că s-ar putea 
adăuga o cameră în cabana Les Mélèzes până va sosi timpul de a-i mări 
capacitatea în alt mod. Ne-am gândit că acesta era un semn de la Dumnezeu 
care ne spunea că acea cameră era în planul Lui. 

Am avut destui bani pentru fundaţie şi pentru a ridica zidurile camerei, 
însă nu şi pentru a face terasa cu dale şi alte lucruri. Am comandat atât cât 
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puteam achita iar zidarul a spus ca va începe pe 8 octombrie. În timpul 
vacanţei noastre din septembrie ne-am rugat foarte special să sosească banii 
pentru a termina camera, pentru a o mobila, pentru a face terasa cu dale, 
coridorul şi trepte spre casă, şi pentru a face rost de suficiente pături şi sticle 
cu apă fierbinte care să încălzească 20 de oameni odată. Ne-am rugat ca 
acestea să fie gata pentru „iarna aceasta, dacă este după voia Ta, Doamne.” 

Domnul Bratschi, zidarul, şi ajutorul său au început să muncească din 
greu în dimineaţa geroasă de 8 octombrie. Franky a avut parte de un timp 
încântător în care săpa în movilele de pământ ce erau aruncate afară când 
lucrul la fundaţie a început. 

„Domnule Schaeffer” a spus şeful după-amiază târziu, „dacă aş putea 
comanda odată toată piatra pentru întreaga lucrare aş putea obţine o reducere 
de preţ. Aţi luat vreo decizie?” 

I-am explicat că L’Abri Îi ceruse lui Dumnezeu resursele pentru toate 
nevoile sale şi puteam comanda materialele numai atunci când soseau banii. În 
prezent aveam destul pentru fundaţie şi pentru cameră. Piatra pentru terasă şi 
pentru coridor mai putea aştepta. 

„Dar domnule,” a răspuns el, „dacă vremea geroasă va continua 
lucrarea exterioară va trebui amânată până la primăvară şi atunci înseamnă că 
în câteva zile va trebui să-mi caut un alt loc de muncă dacă nu vreţi să faceţi 
toată lucrarea acum.” 

„Ne vom ruga pentru asta şi vă vom da de ştire în scurt timp” – asta a 
fost tot ce am putut promite. 

Ziua următoare am avut o „Zi de rugăciune”. Aceasta era ceva obişnuit 
în L’Abri. Când spun că „ne-am rugat pentru aceasta” cu privire la diferite părţi 
ale lucrării sau ale vieţii noastre probabil că vă imaginaţi un timp de rugăciune 
de cinci minute înainte de a merge la culcare. Dar nu acesta este tipul de 
rugăciune despre care vorbim. Noi simţim că dacă stăm de vorbă cu 
Dumnezeul cel viu care este prezent şi care ne primeşte în prezenţa Sa pentru 
a ne asculta, ei bine acel lucru este cu mult mai valaros decât orice altceva am 
putea face – deşi rugăciunea implică mai mult decât un timp îndelungat. 

Zilele noastre de rugăciune erau planificate pe atunci prin aşezarea unui 
tabel pe peretele de la bucătărie în care orele din zi erau împărţite în perioade 
de 30 de min. În dreptul fiecărei jumătăţi de oră era un spaţiu pentru iniţialele 
aceluia care vroia să „ia” acel interval. O cameră era desemnată „cameră de 
rugăciune.” În acea cameră era pusă o listă cu versete pentru meditaţie şi 
cereri specifice de rugăciune pentru a ajuta persoana care se ruga să se 
pregătească pentru aceasta şi să-şi amintească de lucrurile pe care ne 
învoisem cu toţii să le cerem în acea zi anume. Oricum, fiecare se ruga cu 
propriile cuvinte iar lista era doar un memento, nu o rugăciune care să fie 
repetată sau citită. Am văzut cu toţii cum astfel de zile erau de ajutor fiecăruia 
din noi pentru că dădeau naştere la cereri unite. Era benefic să avem un timp 
neîntrerupt de părtăşie cu Dumnezeu. Nu eram întrerupţi pentru că dacă nu 
găseam pe cineva prin cabană în acea zi, atunci trebuia să verificăm „lista de 
rugăciune!”  

În acea zi anume versetul notat pe tabeul din bucătărie pe care Susan l-
a ales şi l-a scris, a fost acesta: 
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„Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pământul cu 
puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat din partea 
Ta!7

Când Alice ne-a adus corespondenşa, Dot se afla în camera de 
rugăciune, dar noi toţi ceilalţi am alergat spre uşa de la intrare cu un sentiment 
de expectativă. Fran a început să citească una din scrisori după care a făcut o 
chemare generală: 

” – care vine din Ieremia 32.17 

„Haideţi cu toţii în sufragerie. Am ceva să vă spun.” 
Un zgomot de scaune, o linişte totală, apoi toţi aşteptam: familia 

noastră, Lydia, Dot, Hurvey, doi băieţi englezi de la R.A.F.8

Asta însemna că puteam ieşi afară să spunem muncitorilor: 

 şi Alice... Fran a 
explicat puţin motivul pentru care aveam nevoie de o nouă cameră iar apoi mi-
a cerut să citesc scrisoarea. Venea din partea cuiva care spunea că în urmă cu 
câteva săptămâni avusese o mare dorinţă de a ne trimite un dar pentru a mări 
L’Abri, ca una care fusese ea însăşi pe la noi şi simţise urgenţa nevoii. Se 
aşteptase la nişte bani pentru o proprietate cu care să ne poată face acest 
cadou, dar devenise din ce în ce mai clar că aceştia nu aveau să sosească 
pentru o perioadă mai lungă de timp. În final spunea că a simţit o asemenea 
presiune încât a sunat pe un avocat de departe şi i-a cerut imediat o sumă 
pentru acest scop. Cererea i-a fost aprobată şi suma a fost anexată! 

„Daţi-i drumul şi comandaţi piatra! Daţi-i drumul şi finalizaţi lucrarea!” 
Am fost cu toţii muţi de uimire pentru un moment, apoi Franky a spar 

tăcerea spunând: 
„Ştiţi ce cred eu că ar trebui să facem? Eu cred că ar trebui să batem 

din palme!” 
Aşa că Franky ne-a făcut să batem din palme ca recunoştinţă  faţă de 

Dumnezeul cel viu; acesta era modul de mulţumire pe care un băieţel de patru 
ani îl înţelegea şi îl practica într-un mod foarte real! Ziua de rugăciune a 
continuat ca un timp special de mulţumire! 

În prima iarnă avusesem camera de zi şi şemineul, iar în cea de-a doua 
iarnă aveam noua cameră şi alte îmbunătăţiri, inclusiv pături şi sticle cu apă 
fierbinte. De-a lungul acestui timp nevoile de zi cu zi fuseseră satisfăcute. 
Adesea trebuia să economisim şi să gătim pe bază de reţete inventate, 
preparate cu puţină carne; totuşi, am servit multora mâncăruri apetisante; 
adesea a trebuit să ne descurcăm fără anumite lucruri personale, dar nu a 
existat niciodată o factură neplătită şi nimeni nu a fost vreodată refuzat pentru 
că nu aveam nimic de pus pe masă. 

În acea iarnă am avut nevoie de tot spaţiul disponibil pentru tot mai 
mulţi care veneau din Lausanne, Milan şi Basle.  

Au devenit interesaţi şi nişte studenţi evrei la medicină, aşa că am avut 
un număr de atei străluciţi care argumentau cu vehemenţă. Sărmanul 
Franky... într-o seară stătea în poala lui Jay, iar Jay s-a agitat atât de tare în 
dezbatere încât în timp ce-şi întărea argumentele îl arunca pe Franky în sus şi-l 
prindea apoi.  

                                                 
7 Traducerea în limba engleză a versetului spune în loc de „nimic nu este de mirat din partea Ta!” – „nimic nu este prea 
greu pentru Tine!” 
 
8R.A.F. – Royal Air Force / Forţele Aeriene Regale = latura aeriană a Forţelor Armate Britanice 
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Veneau mai mulţi cântăreţi din Milan, iar într-un week-end, Claudie, o 
cântăreaţă din California şi Doris, o cântăreaţă din New York au devenit 
amândouă creştine una după celaltă.  

Două evreice de la Universitatea din Lausanne au devenit şi ele 
creştine, simţindu-se „mândre că sunt evreice” pentru prima dată în viaţa lor, 
după cum au spus ele, iar aceasta datorită minunii învăţăturii biblice care arată 
„valul” nesfârşit de credincioşi începând de la Avraam; aceştia fie Îl căutau pe 
Mesia, fie L-au primit când El a fost pe pământ, fie au crezut cele mărturisite 
despre El în Biblie. 

Anna din Grecia, o studentă intelectuală la Filozofie a ajuns la noi într-
un mod surprinzător, într-un moment de nevoie maximă şi a rămas cu noi timp 
de trei luni, până ce copilul ei fără nume a fost născut, iar ea a mers într-o altă 
ţară pentru a-şi finaliza studiile la o universitate de acolo. Oricum, când a mers 
înapoi a mers că o creştină credincioasă. 

Fritz din Elveţia, care devenise ateu în timp ce studia sub teologii neo-
ortodoxi din Basle şi Zürich, şi care apoi trecuse de la studiul teologiei la 
pedagogie, a venit pentru a afla ce-ar putea avea de spus un om care crede că 
Biblia este cu adevărat autentică. Fritz a devenit creştin, iar astăzi (şase ani 
mai târziu) este pastor în Elveţia predicând Biblia din acel punct de vedere care 
susţine că aceasta e reală. Soţia lui era o nemţoaică agnostică refugiată din 
Germania de Est care şi-a găsit drumul spre L’Abri în acea vară când Fran şi cu 
mine eram plecaţi... ea a ajuns să înţeleagă şi să creadă printr-o mână de 
tineri care duceau lucrarea mai departe în lipsa noastră. Ina şi Fritz s-au 
cunoscut în L’Abri. 

În acea a doua iarnă a început o mică clasă biblică în casa unui 
instructor de schi din Champéry, iar Fran mergea acolo o dată la două 
săptămâni. Când luna martie a venit din nou, o elveţiancă, Claudie, a venit în 
L’Abri datorită prieteniilor pe care şi le făcuse în America într-un schimb de 
experienţă şcolară. Ajungerea ei la o credinţă care înţelege reprezintă un alt 
„fir important” pentru viitor, pentru că ea l-a implorat pe Fran să meargă la 
Montreux ca să vorbească prietenilor ei. Acela a fost începutul clasei biblice din 
Montreaux, care a pornit cu prietenii ei iar apoi şi-a schimbat caracterul 
deoarece ea a plecat la colegiu în America; atunci, părinţii ei au devenit 
interesaţi şi şi-au invitat prietenii. 

Dot şi Hurvey s-au căsătorit în luna mai şi au plecat în America, ceea ce 
ne-a lăsat pe noi rugându-ne pentru aceia aleşi de Domnul care să vină să-i 
înlocuiască. Aproape imediat a venit o voluntară temporară numit Jo Harper, o 
fată ce călătorea prin Europa şi care a simţit îndemnul de a veni şi a ne ajuta 
pentru o perioadă.  

Apoi, proprietarii cabanei Beau Site, casa vecină cu Les Mélèzes pe una 
din laturi, au murit, iar cei doi fraţi au hotărât să o închirieze odată ce 
domnişoarele Chaudet găsiseră în vale o cabană pe care vroiau s-o cumpere şi 
se mutau. O scrisoare a ajuns la noi din partea unei mame care tocmai 
rămăsese văduvă şi vroia să vină şi să fie aproape de L’Abri pe timpul verii; 
părea să fie un semn ca să închiriem cabana Beau Site pentru familia ei. Abia 
ce stabilisem termenii închirierii am primit o altă scrisoare de la Jim şi Joyce 
Hughes care cereau să vină ca voluntari L’Abri. Aşa că atunci când familia 
Williams şi doamna Caldwell au plecat după ce petrecuseră vara la Beau Site, 
familia Hughes s-a mutat acolo cu cei doi băieţei, iar L’Abri şi-a început ce-a 
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de-a treia iarnă cu două case şi mai multe paturi pentru oaspeţi! Pe vremea 
aceea numai jumătate din Beau Site era închiriată şi era împărţită în două 
apartamente care ne ofereau numai 6 paturi în plus: dar, în acelaşi timp, 
acesta era un câştig considerabil! 
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CAPITOLUL ŞAPTESPREZECE 
 

Viaţa merge înainte 
în cadrul lucrării L’Abri 

 
 

 
acea a treia toamnă Fran trebuia să se mai ocupe de încă o clasă, 
ceea ce presupunea cinci ore de călătorie dus-întors. Era localizată 
în Basle unde Anne, Mary şi Rosemary aveau pe câţiva care doreau 

să poată avea o întâlnire regulată şi un grup de discuţii; unii erau din 
personalul de la spital iar alţii de la universitate. Era însă o persoană care 
venea la acele ore cu un interes dovedit şi lua notiţe cu seriozitate. Ea 
reprezintă un alt „fir” către o cu totul altă secţiune din tapiţeria L’Abri. 

Era un week-end de iulie când Hillary a venit împreună cu Rosemary şi 
o terapeută de origine daneză. Cercul din jurul tartinelor prăjite număra 25 de 
persoane, ceea ce însemna că era „un week-end mare”. După serviciul religios 
de duminică dimineaţă şi după ce am mâncat în sufragerie (cu o prelungire a 
mesei pe balcon, alături de o fereastră deschisă pentru ca cei din balcon să 
poată participa la discuţii), după ce vasele au fost spălate cu ajutorul mulţimii 
din bucătărie, Fran a luat un grup la plimbare; Hilary m-a întrebat dacă am 
putea sta de vorbă. Pentru a putea face asta Susan şi Lydia si-au luat 
angajamentul că vor pregăti ceaiul, astfel încât a fost posibil să merg la etaj, 
să închid uşa şi să uit de orice altceva în afară de Hilary pentru câteva ore. 

Cu picioarele strânse sub ea pe canapea Hilary mă privea cu ochii ei 
sinceri, de un albastru intens plin de speranţă şi după ce mi-a relatat câte ceva 
despre provenienţa ei ebraică, despre învăţătura Societăţii de Etică, despre 
timpul pe care-l petrecuse ca violonist în concerte şi despre căutarea ei 
zadarnică după satisfacţia dată de ajutorarea semenilor prin medicină, mi-a 
spus: 

„Acum... cum pot fi sigură că am crezut? Cum pot să ştiu sigur că sunt 
sinceră când accept toate astea ca fiind adevărate? Ce trebuie să fac pentru a 
deveni creştină? Domnul Schaeffer a spus lucrurile foarte clar în predica de 
dimineaţă, dar vreau să ştiu cum pot aceste lucruri să devine personale pentru 
mine?” 

„Uite Hilary, noi avem o chestie pe care o numim ‚Cele patru întrebări.’ 
De fapt nu sunt numai patru întrebări, ci sunt patru domenii în care cineva se 
poate analiza pentru a-şi da seama pe ce poziţie se află cu privire la a deveni 
creştin. Cred că ar fi folositor să porneşti de la acele domenii, şi apoi să mergi 
mai departe dacă mai sunt şi alte lucruri care te supără. 
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Prima întrebare ar fi: ‚Crezi că Dumnezeu există?’  
O persoană nu poate să devină creştină fără a crede cu adevărat în 

existenţa lui Dumnezeu, fără a crede că El este acolo. În zilele acestea când 
mulţi termeni sunt folosiţi pentru a desemna o varietate de lucruri diferite, care 
de cele mai multe ori se contrazic, este important să fii sigur că omul pricepe 
că Biblia afirmă că există un Dumnezeu personal, infinit, sfânt, drept, iubitor; 
un Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. De asemenea afirmă 
că aceste trei Persoane au existat dintotdeauna, fără a avea început, au 
comunicat întotdeauna în cadrul Trinităţii şi s-au iubit întotdeauna una pe 
cealaltă – şi că în modul acesta se explică existenţa noţiunii de ‚personalitate’ 
în Univers. Dragostea şi comunicarea au fost reale în cadrul Trinităţii înainte de 
creaţie. 

Biblia ne învaţă că acest Dumnezeu a creat universul şi că l-a creat pe 
om ‚după chipul Său’... asta vrea să spună, ca pe o personalitate care să poată 
gândi, simţi şi avea capacitatea de a alege. Desigur Hilary, ne-ar lua mult timp 
să facem un studiu exhaustiv cu privire la Dumnzeul Bibliei, dar când spun că 
trebuie să crezi în existenţa lui Dumnezeu mă refer la Dumnezeul Bibliei, nu la 
conceptul de dumnezeu aşa cum este El definit de fiinţa umană: fie el definit în 
lemn, piatră sau aur ori ca o imagine materială, sau definit prin cuvinte şi 
plăsmuiri ale imaginaţiei. 

A doua întrebare ar fi: îţi dai seama de faptul că eşti o păcătoasă şi 
realizezi că nu te poţi descotorosi  de vina păcatului de prin tine însăţi?  

În aceasta se cuprinde întreaga discuţie cu privire la ce este păcatul; 
nimeni nu poate simţi perfect sau înţelege propria păcătoşenie în lumina în 
care o vede o poate vedea Dumnezeu. Noi putem să avem o măsură de 
înţelegere a propriei noastre vinovăţii. Unii simt o povară apăsătoare, alţii nu 
sunt în stare să simtă cu adevărat grozăvia acestui domeniu, însă trebuie să 
existe o înţelegere a faptului că nu ne-am respectat nici măcar propriul nostru 
standard în stare pură, ce să mai vorbim de standardul perfect al lui 
Dumnezeu. Trebuie să înţelegem într-o anumită masură faptul că suntem 
vinovaţi de păcat în prezenţa unui Dumnezeu sfânt şi că nu este doar o 
problemă a unui ‚sentiment de vină’ psihologică, rezultat din atitudinea greşită 
pe care mama a avut-o poate faţă de noi în copilărie, ci este vorba de 
vinovăţie morală autentică. Înseamnă să ajungi să pricepi câte ceva din ceea 
ce Biblia are de spus în direcţia aceasta  şi care ne aduce în stadiul de a ne da 
seama de nevoia de a găsi o cale prin care să scăpăm de păcat.” 

Hilary tot dădea din cap în timp ce explicam aceste două întrebări; apoi 
a spus: 

„Oh, eu nu am nici un fel de problemă cu aceste prime două întrebări. 
Chiar cred că pot spune cu sinceritate că cred în existenţa lui Dumnezeu şi nu 
am nici o îndoială cu privire la faptul că am păcătuit, că sunt o păcătoasă. Este 
atât de evident că omul nu poate respecta nici măcar idealurile şi standardele 
pe care şi le stabileşte singur... Da, chiar pot spune ‚da’ la aceste două 
puncte.” 

„Atunci, al treilea punct ar fi acesta: crezi că Isus a venit în spaţiu, timp 
şi istorie pentru a se naşte din fecioară şi pentru a trăi viaţa fără de păcat 
relatată în Noul Testament?   

Crezi că El a murit pe cruce pentru păatele oamenilor, pentru a le lua 
locul ca înlocuitor, primind pedeapsa pe care ei o meritau?  
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Crezi că a înviat din morţi a treia zi, de asemenea în spaţiu, timp şi 
istorie? Crezi că apoi chiar a poruncit ucenicilor Lui să spună lumii despre El şi 
că apoi s-a înălţat la cer de unde ni se spune că va reveni într-o zi? Crezi că 
toate astea s-au petrecut în istorie, şi că atunci când a murit lucrarea Lui 
înlocuitoare a fost împlinită pe deplin?  

Acesta ar fi al treile domeniu!” 
Din nou Hilary a încuviinţat şi a spus: 
„Toate acestea îmi sunt clare acum... dar...” 
„Este adevărat că un om poate crede aceste prime trei puncte la nivelul 

intelectului său şi totuşi să nu fie creştin.  
A patra întrebare, sau al patrulea punct implică a te pleca înaintea lui 

Dumnezeu şi a accepta ceea ce Hristos a făcut pentru tine în mod personal şi 
individual, primind pedeapsa pe care tu o meritai, pentru păcatele tale 
personale atunci când a murit în afara Ierusalimului. 

Să-ţi dau o ilustraţie care te-ar putea ajuta să înţelegi mai bine ce 
înseamnă cuvântul ‚personal’ în acest context. 

Este un lucru pe care eu îl fac pentru mulţi oameni, şi acela este 
gătitul. În timp ce gătesc în bucătăria de la Les Mélèzes nu am niciodată 
senzaţia că fac acel lucru pentru o masă de oameni necunoscuţi. O fac pentru 
indivizi. Îmi aduc aminte că lui Deané îi place tocăniţa şi atunci îi fac o porţie 
mai mare; îmi amintesc că Jeremy urăşte tartinele şi atunci îi pregătesc 
altceva; ştiu că Trudy e alergică la spanac, aşa că îi fac o salată în schimb. Dar 
nu mă opresc doar la atât. Fac ceea ce fac pentru ca aceia care vor mânca să 
se poată hrăni şi spiritual prin conversaţiile care se dezvoltă în timpul meselor 
şi mă rog pentru fiecare persoană în parte având în minte imagini ale ochilor 
lor, ale părului şi trăsăturilor lor – mă gândesc la ei ca la persoane diferite, 
particulare. 

Acum... eu sunt o persoană finită, foarte, foarte limitată şi imperfectă. 
Dragostea mea nu este desăvârşită şi nici nu este aceeaşi pentru toţi care vin 
aici. Dar, dacă eu ca persoană finită pot reţine în mintea mea, în rugăciunile şi 
emoţiile mele caractere şi nevoi ale unui număr tot mai mare de fiinţe umane 
cu personalităţi percepute distinct şi nu ca o masă de oameni, atunci ce să mai 
spunem despre Isus? 

Isus este Dumnezeu! El este infinit. El nu are limite. Dragostea Lui este 
perfectă, iar înţelegerea Lui, desăvârşită – nu doar pentru unii oameni, ci 
pentru toţi. Atunci înseamnă că El a fost capabil să moară pentru mii şi mii de 
indivizi percepuţi nu ca o masă de oameni ci ca personalităţi separate. El 
cunoaşte pe nume. Şi atunci, acesta este sensul în care omul trebuie să devină 
conştient de ceea ce Isus a făcut cu dragoste pentru persoana care-L primeşte 
ca Mântuitor. 

Nu se pune problema de a adera la o grămadă de sloganuri, şi nici 
măcar de a avea o experienţă emoţională, Hilary, ci datorită acestor dovezi 
bune şi suficiente trebuie să crezi că aceste lucruri sunt reale iar apoi să iei o 
decizie definitivă de a primi şi a spune ‚Mulţumesc lui Dumnezeu pentru ele.” 

Nu pot reda în detaliu o conversaţie de două ore, dar am continuat 
uitându-ne peste nişte pasaje anumite din Biblie. Hilary trecea printr-o luptă 
care i se citea pe faţă dar pe care eu nu o puteam împiedica din exterior. Apoi, 
dintr-o dată i s-a luminat faţa; nu pot descrie altfel decât prin cuvântul 
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„lumină”! S-a rugat delicat, cu voce tare, acceptând şi mulţumind lui 
Dumnezeu. Câteva secunde după aceea Debby a bătut la uşă: 

„Mama, îmi pare rău, dar chiar trebuie să plece...” 
Hilary m-a îmbrăţişat, mi-a mulţumit, a coborât în grabă scările, şi-a 

luat lucrurile din mâinile celor care le ţineau pentru ea şi s-a strecurat pe uşa 
din faţă; Rosemary, care o aştepta a aruncat o privire peste umăr având un 
zâmbet care trăda cea mai fericită înţelegere, pentru că dntr-o dată îşi dăduse 
seama ce se petrecuse. 

Nunta Priscillei cu John a avut loc în L’Abri – în frumoasa biserică a 
secolului 13 în care Farel predicase cu 450 de ani în urmă punând bazele 
Reformei în această zonă a Elveţiei. Dr. Martin Lloyd-Jones, de la capela 
Westminster din Londra a predicat cu această ocazie memorabilă. 

Da... multe s-au „potrivit” în L’Abri; dar, de obicei, ca şi cu această 
ocazie, la finalul recepţiei de nuntă, după ce se aruncă bomboane pe geamul 
maşinii în care sunt mirii pentru copiii elveţieni care aşteaptă acesta moment, 
mirele şi mireasa îşi iau la revedere... apoi o nouă discuţie se înfiripă până spre 
seară, în timp ce invitaţii servesc o cină de tip bufet în camera de zi. 

Martie a început ca o lună „întunecată”: Joyce a făcut mononucleoză, 
Aly a avut o criză de apenticită, Franky a făcut bronşită, Susan a fost dusă de 
urgenţă la spitalul din Aigle pentru a fi operată de apenticită, iar John Sandri a 
mers tot acolo cu hepatită infecţioasă. 

Franky remarca cuiva care-l vizita la spital: 
„Eu am apenticită... ba... nu... hepatită... a... hmm... de fapt... am 

bronşită... Mereu mă încurc... avem atâtea boli că nu mai ştiu care e a mea!” 
Acea lună martie a adus câteva şocuri psihice! Arnie, un student la 

teologie care venise să lucreze un an în L’Abri sperând să înveţe mai multe 
ascultând „discuţiile pe viu”, îşi rupsese piciorul la schi. Asta însemna încă unul 
în plus de îngrijit şi un lucrător scos din ecuaţie. Apoi Debby a mers la schi 
într-o zi însorită, foarte călduroasă, ca să-i ţină companie Deirdrei, iar când s-a 
întors mi-a spus cam aşa atunci când m-am uitat mirată la faţa ei roşie: 

„M-am simţit tare bine la soare şi cred că mâine voi fi bronzată.” 
Însă dimineaţa următoare faţa lui Debby era umflată de două ori pe cât 

era normal, ochii abia i se vedeau şi la suprafaţa pielii avea băşici lungi. În 
câteva minute consultam cărţile de medicină ale lui Joyce cu privire la arsuri, 
iar Debby a fost aşezată în pat având nevoie de tratament pentru şoc. 

Toate acestea... în timp ce aşteptam încă zece oamenii.  
Există o realitate a călăuzirii lui Dumnezeu? Cu siguranţă bătălia părea 

reală – eram împroşcaţi cu descurajări ce erau ca nişte ace de gheaţă pentru 
sentimentele noastre interioare. 

L-a acest mers al lucrurilor s-a adăugat realitatea descurajantă a 
faptului că nu primisem nimic în corespondeţă... Erau multe „tipărituri” însă 
numai câteva scrisori şi nici un cec. La cheltuielile obişnuite se adăugau acum 
notele de plată pentru îngrijiririle medicale, iar acele ace de gheaţă ne dădeau 
fiori din când în când – fiorii reci ai descurajării care te pot face să te rătăceşti 
pe coridorul îndoielilor. 

Am avut o zi obişnuită de rugăciune. În ziua următoare, Jane, care 
venise între două concerte pentru câteva zile de studiu, a sugerat să mai avem 
o dimineaţă de rugăciune.  
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„Voi lua eu 2 ore” a spus ea; apoi, celelalte jumătăţi de oră s-au umplut 
şi ele. Am căzut de acord să ne rugăm special pentru nevoile financiare ale 
lunii – nevoi care erau deja foarte serioase. 

Prima scrisoare care a sosit nu era ceea ce ne rugasem noi să primim, 
dar era una uimitoare în care am recunoscut un „indicator” clar pentru drumul 
care stătea înainte. L’Abri avea să aibă parte de o dezvoltare nouă şi 
neaşteptată. 

Scrisoare venea de la Ann Bent, o terapeută dintr-un spital din Oxford 
care devenise creştină în L’Abri. Spunea că primise un dar consistent pentru 
L’Abri care trebuia folosit în Anglia. Hilary îl trimisese pentru că simţise o 
presiune într-o zi când se ruga pentru membri familiei ei şi pentru prietenii din 
Anglia; se ruga să existe o posibilitate ca familia Schaeffer să ajungă în acea 
ţară şi să vorbească cu oamenii în acelaşi mod degajat ca în L’Abri. 

„Te rog pune banii aştia la bancă” – i-a scris ea lui Ann – „şi foloseşte-i 
pentru bilete de avion, camere de hotel şi aranjează tot ce trebuie pentru ca 
familia Schaeffer să poată veni în Londra o perioadă.” 

Trimisese banii pe care-i economisese pentru a face o călătorie în 
America gândindu-se că era cu mult mai important ca unii oameni din Anglia 
să aibă oportunitatea de a vedea adevărul decât ca ea să vadă America. 

Acesta era răspunsul la o altă rugăciune, una pe care o făcusem cu 
Deirdre şi Jean, fete din Anglia, şi în care-I cerusem lui Dumnezeu să ne dea o 
posibilitate de a vorbi cu prietenii lor de acolo cu privire la care felele erau 
îngrijorate. Acel timp de rugăciune avusese loc cu un an în urmă. 

Lucinda se afla în camera de rugăciune atunci când a sosit următoarea 
corespondenţă. Nici unul din noi nu va uita acea foaie de hârtie lungă şi 
subţire, cu o margine albastră şi o scurtă notă scrisă foarte caligrafic cu un cec 
ataşat de a doua pagină. Era în valoare de 500$. Cu 5 minute înainte nu 
aveam mai nimic pentru acea lună. Venea de la o persoană despre care nu mai 
auzisem înainte. Mai târziu am aflat că era o profesoară de şcoală generală din 
vestul central care avusese parte de o convingere puternică pentru a trimite 
acea sumă. 

„Oh, nu este extraordinar?” a spus Jane. „Ştiţi că este exact suma pe 
care am cerut-o de dimineaţă când m-am rugat?” 

Era într-adevăr extraordinar pentru că încă o dată se părea că 
Dumnezeu ne vorbea şi ne oferea un simbol al faptului că El ne aude 
rugăciunile. Era o încurajare să continuăm să ne rugăm cu credinţă şi să 
aşteptăm sincronizarea perfectă a răspunsurilor Lui. Când facturile lunii martie 
au sosit, aveam suficienţi bani pentru a le putea achita. 
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CAPITOLUL OPTSPREZECE 
 

Varianta englezească 
a L’Abri ia fiinţă 

 
 

 
ra iunie 1958 când Fran şi cu mine am ajuns în Anglia unde eram 
aşteptaţi de Deirdre care avea un carneţel cu câteva pagini datate 
pentru zilele în care aveam să fim acolo iar restul erau pagini goale. 

Ea şi cu Ann se hotărâseră pentru un hotel situat central în apropiere de 
Marbel Arch, şi închiriaseră pentru noi un dormitor şi o cameră de zi astfel 
încât să avem spaţiu pentru a primi oaspeţi şi două locuri de discuţii (în cazul 
în care era nevoie de conversaţii private). Persoanele din acea zonă care 
fuseseră în L’Abri au fost informate că vom fi acolo; de asemenea li s-a spus 
rudelor şi prietenilor care nu erau creştini. Pe de altă parte fetele se rugaseră 
simplu ca să vină în camerele de hotel aceia pe care îi va alege Dumnezeu, iar 
ceilalţi să rămână deoparte. 

Era o micuţă parte din L’Abri în inima aglomerată şi agitată a Londrei.  
În acea săptămână doar 75 de persoane diferite şi-au făcut drum spre 

apartamentul de la hotel. Unii au venit de mai multe ori. Alţii au venit în 
grupuri aşa încât discuţiile de seară şi timpul pentru întrebări şi răspunsuri era 
ca acela din jurul şemineului de la Les Mélèzes doar că aici nu aveam şemineu 
şi nici atmosfera alpină. Alte persoane au venit singure cu întrebări personale 
şi probleme. 

Într-o după-amiază am fost invitaţi la Cambridge unde am fost 
întâmpinaţi de Mike, un student de origine sud-africană, care ne-a condus în 
camera de zi a unui alt student la Colegiul St. Catherine; acolo erau adunate 
pentru ceai şi pentru a auzi mesajul lui Fran cam zece persoane. Au venit cu o 
atitudine sceptică faţă de acest american necunoscut, însă aceea avea să fie 
doar prima din multele ocazii petrecute în Cambridge cu multe grupuri de 
studenţi, în special băieţi interesaţi de ştiinţă.  

Printre alţii aflaţi acolo în acea zi era Hugh, un străin pentru noi pe 
atunci dar care avea să devină mai târziu voluntar L’Abri pentru un timp; iar 
Ranald, tot un străin pe atunci, avea să devină şi el voluntar L’Abri şi soţul 
Susanei noastre. Nu ştiam nimic despre acest viitorul care începea în acea zi 
atunci când am plecat în grabă ca să luăm trenul spre Londra şi să ajungem la 
timp pentru grupul care venea la hotel în acea seară. Aruncasem pentru prima 
dată o privire spre frumoasele curţi de la Cambridge, spre râul linştit numit 
Cam şi spre păşunile cu vaci blânde ce păşteau care se vedeau din clădirile 
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universităţii. Abia câţiva ani mai târziu au început primele noastre călătorii 
regulate la Cambridge. 

În timpul sărbătorilor de Crăciun a sosit în L’Abri primul grup de studenţi 
de la Cambridge. O carte poştală ne informase că vor sosi între orele 3.23 şi 
3.30... după-amiaza! Exact la ţanc un vechi taxi londonez, cu perdeluţe 
înflorate trase peste ferestre într-o imitaţie ridicolă a perdelelor de bucătărie 
prinse cu bucle a oprit zgomotos. Din maşină a ieşit un grup de tineri amuzaţi 
care ne-au arătat cu mândrie că până şi farurile se aprindeau dacă loveai 
maşina exact după moda cea veche. Era un grup zgomotos care avea un sens 
al umorului extraordinar, multă personalitate şi multă inteligenţă! Unul dintre 
ei care era căpitanul echipei de polo, un bun jucător de rugbi şi student 
eminent; el a ajuns să predice acum pe continentul african într-o misiune 
micuţă dar nemaipomenită din Africa de Sud. 

Din păcate nu este spaţiu aici pentru a urmări „firele” prea departe. Cu 
privire la L’Abri, începând cu acea perioadă studenţii de la Cambridge, şi 
curând după aceea studenţii de la Oxford iar mai târziu studenţii de la St. 
Andrews din Scoţia au început să vină la cabană şi să aibe grupuri de discuţii 
libere sau timp de întrebări şi răspunsuri atunci când noi mergeam în Anglia. 
Odată, 20 de atei s-au adunat într-un colegiu pentru a-l încolţi pe Fran cu 
întrebările lor pentru o perioadă de trei ore. Multe au fost discuţiile intelectuale 
intense care au început şi au continuat. 

Un alt „început” plin de semnificaţii a avut loc în Surrey când a fost 
acceptată o invitaţie pentru prânzul şi după-amiaza de duminică acasă la 
Wendy. I-am găsit locuinţa aşezată într-o livadă de meri fiind înconjurată de o 
grădină întortocheată de tip englezesc, cu un râu mititel ce şerpuia spre un mic 
bazin cu crini şi trecea apoi într-un bazin mai mare înconjurat de tufe 
luxuriante de trandafiri. O pajişte împrejmuită îl împiedica pe calul surorii ei să 
fugă – un cal de poveste care fusese salvat pe când se afla într-o stare 
anemică; a fost îngrijit până s-a întremat de stăpâna sa iubitoare de numai 15 
ani căreia îi plăcea să studieze alături de cal, împărţind un măr cu el.  

După prânz ne-am despărţit în două grupuri situate în cele două capete 
opuse ale atelierului de desen: Fran cu tatăl lui Wendy iar eu cu mama ei şi o 
balerină cu o rochie tricotată de culoare albastru deschis ce avea o privire 
veselă dar nervoasă, şi care se pierdea uneori trădând nostalgia rătăcită 
înlăuntrul său. 

„Şi până la urmă ce lucraţi în Elveţia?” a întrebat mama lui Wendy din 
politeţe în care se amesteca şi un oarecare interes. 

Oricum a fost întrebarea ei a primit un răspuns de trei ore, căci cum aş 
fi putut explica L’Abri în zece minute? N-am putut. A trebuit să încep cu 
începutul şi să redau toată povestea. N-aş putea spune ce părere a avut mama 
lui Wendy, dar în cazul lui Linette, nostalgia i se citea pe faţă. Ca răspuns la 
întrebarea mea „Unde locuieşti?” Linette a spus: 

„Când mai veniţi în Londra să mă anunţaţi. Mi-ar plăcea să vin la unul 
din grupurile voastre de discuţie sau la studii. Iată adresa mea...” 

Şi aceea a fost prima dată când am văzut adresa Sloam Gardens nr. 59. 
Wendy a alergat în întâmpinarea noastră când am ajuns la cafeneaua 

din Lausanne direct de la tren şi exact la timp pentru a participa la grupul de 
conversaţie. 
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„Oh, bună ziua! Cum v-ţi simţit în Anglia? Şi cum v-a fost acasă la mine? 
Ce i-a interesat pe părinţii mei? Cum a fost interesul lor?” 

„Nu ştiu sigur Wendy, dar era acolo o balerină care părea cu adevărat 
interesată.” 

„Oh, Linette... trebuie să fi fost Linette. Mă bucur că a fost acolo. Să vă 
povestesc ceva despre ea.” 

Ceea ce Wendy mi-a spus m-a determinat să merg acasă şi să-i scriu 
Linettei chiar în ziua aceea. De obicei nu facem invitaţii speciale ca oamenii să 
vină la L’Abri, dar această invitaţie ar fi fost trimisă şi dacă L’Abri nu ar fi 
existat. 

„După ceea ce am aflat de la Wendy cred că ai nevoie de puţină viaţă 
tihnită, de pace, bucurie şi linişte înainte de a merge mai departe spre lucrurile 
următoare pe care le ai de făcut.” 

Răspunsul ei a venit prompt:  
„Cuvintele dumneavoastră ‚viaţă tihnită’, ‚bucurie’, ‚pace’ m-au făcut să 

doresc să vin. Probabil că voi ajunge acolo odată cu scrisoarea.” 
Susan alergase emoţionată spre masa unde serveam prânzul pentru a 

ne spune veştile pe care tocmai le primise prin telefon (în Elveţia există un 
număr de telefon la care poţi suna ca să asculţi stirile)... 

„Trupele americane aterizează în Liban... probabil se va dezlănţui un al 
treilea război mondial.” 

Urmau detalii şi adăugiri, iar toată lumea din jurul mesei şi-a exprimat 
părerea sau ideile izvorâte din imaginaţii bogate. 

După ce scaunele au fost puse zgomotos la locul lor, iar vasele au fost 
duse la bucătărie, Fran mi-a şoptit în timp ce mă îndreptam spre birou: 

„Edith, mergi pe balcon la Linette. Cred că are nevoie de tine.” 
Ştiam deja că viaţa părea fără sens şi goală pentru Linette, la cei doar 

21 de ani ai ei. Cu 4 ani înainte, într-o duminică, după micul dejun, tatăl ei 
mersese în camera lui pentru a se întinde căci simţea o durere în piept; apoi, a 
murit din cauza unui atac de inimă. S-a întâmplat pe când Linette se afla în 
casă. Nu a găsit nici un fel de încurajare în lucrurile vagi pe care i le spusese 
vicarul local. Doi ani mai târziu, Linette mersese împreună cu mama ei la o 
petrecere. Aceasta s-a întors acasă cu puţin înaintea Linettei, iar 45 de minute 
mai târziu, când a ajuns şi fata acasă, a găsit-o în stare de inconştienţă... 
poliţia a descoperit locul în care stocase somnifere luate pe o reţetă folosită în 
repetate rânduri. Trei zile mai târziu a murit fără să-şi mai fi recăpătat 
cunoştinţa. În durerea şi disperarea ei, mama Linettei căutase o uşă de 
scăpare în uitare, fiind orbită pe moment de propria dorinţă de a evada. Linette 
a fost lăsată să înfrunte goliciunea şi singurătatea pe care un copil singur la 
părinţi nu le poate împărtăşi cu nimeni. Să ne mirăm atunci că avea nevoie de 
un răspuns la întrebările fundamentale ale vieţii? Nevoia este aceeaşi pentru 
toată lumea; numai că a conştientiza acea nevoie devine o problemă mai acută 
în anumite situaţii când căptuşelile delicate ale vieţii sunt smulse iar scheletul 
gol transpare. 

Acum, Linette plângea încetişor pe balcon, spijinindu-şi capul pe braţe în 
timp ce stătea pe banchetă şi se rezema de grilaj. 

„Mi-e frică... şi... sunt singură. N-aş mai putea trece printr-un alt război 
de una singură.” 
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Înlăuntrul meu am avut un sentiment de înţelegere asociat cu o durere 
fizică. Cui nu i-ar frică? Singură, într-o lume în care vuiesc veşti de război, fără 
siguranţa vieţii, fără a şti dacă mai este ceva după moarte. Câţi oameni 
speriaţi şi singuri nu sunt în lume, plângând în întuneric, neobservaţi, simţind 
că viaţa e un haos şi că picioarele lor sunt afundate în nisipuri mişcătoare? 

Mi-am pus mâinile în jurul ei şi-am sugerat să mergem sus şi să stăm de 
vorbă. Restul familiei, înţelegând ce se întâmplă, ne-a lăsat în pace şi s-a 
îngrijit de lucrurile care erau de făcut, oprindu-se din muncă pentru a se ruga 
pentru noi în timp ce stăteam de vorbă. 

Linette simţea că ceea ce clarificase totul pentru ea, după cum mi-a 
spus mai târziu, fusese o discuţie neplanificată pe care noi o avusesem după 
micul dejun în prima ei dimineaţă petrecută la cabană; atunci i-am explicat 
ceea ce eu numeam „o privire de ansamblu asupra Bibliei”. Multe persoane se 
gândesc la Biblie ca la o serie de povestiri fără nici o legătură între ele, şi nu-şi 
dau seama niciodată de unitatea uimitoare care există între aceste povestiri. 

„Uite Linette,” am spus, „iată aici un desen liniar foarte simplu pe care-l 
fac adesea pe o bucăţică de hârtie ca să ilustrez învăţătura centrală a Bibliei, 
de la cap la coadă:” 

                                      Abel 
Adam 

                              Creaţie                     & 
Eva 

                                        Cain 
 
„Ni se spune că Adam şi Eva vorbeau cu Dumnezeu ‚în răcoarea zilei’. 

Aveau legătură directă cu El şi primeau învăţăturile Lui prin cuvântul ieşit 
direct din gura Lui. El comunica cu ei, iar ei auzeau şi acceptau cu mintea lor 
ceea ce li se spunea. Oricând cineva vorbeşte cu altcineva există problema de 
a crede sau de a te îndoi de spusele acelei persoane. Nu este nici ceva mistic, 
nici complicat; este ceva ce se întâmplă mereu. A crede că un lucru este corect 
sau adevărat, ori a te îndoi şi a-l considera fals nu este ceva ce trebuie 
explicat. Nu-i nevoie să întrebi ‚La ce te referi când spui a crede?’. Când cineva 
îţi spune ‚Apa Lacului Ontario este rece ca gheaţa în luna iunie. Poţi face o 
arsură cu băşici într-o zi călduroasă dacă tot ieşi şi intri din acea apă rece şi 
stai la soare între băi.’ Fie crezi că acest lucru e real şi constituie un 
avertisment bun de ţinut minte, fie nu crezi şi te gândeşti că o să încerci pe 
pielea ta. 

Dumnezeu i-a spus lui Adam că fructul copacilor din întreaga zonă în 
care locuiau şi în care se mişcau era al lor ca să ‚mănânce după plac’... 
excepţie făcea fructul unui singur copac- ‚În ziua în care veţi mânca din el, veţi 
muri!’ 

Era un fruct real, deşi nu ştim de care soi. Testul era acela al credinţei şi 
al încrederii în ceea ce spusese Dumnezeu.  

Adam şi Eva nu-şi puneau problema dacă Dumnezeu exista sau nu. Ei 
ştiau asta. Şi... nu este un pas extraodinar de făcut atunci când crezi în exista 
unei persoane. Îţi convine ca atunci când vorbeşti unui copil sau cuiva asupra 
căruia ai ceva autoritate şi îi prezinţi o situaţie împreună cu o poruncă, el să-ţi 
răspundă: ‚Aha, acum cred că exişti’?  
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Nu, nu era vorba despre existenţa lui Dumnezeu, ci era vorba despre a 
crede că ceea ce spunea El era adevărat sau fals; era vorba despre a-L numi 
demn de încredere sau a-L face mincinos. 

Când Satan, care fusese mai înainte Lucifer – un înger, de fapt cel mai 
frumos înger dintre cei creaţi înaintea omului – se răzvrătise împotriva lui 
Dumnezeu pentru că vroia să fie egal cu El şi fusese alungat din cer împreună 
cu ceilalţi îngeri care se răzvrătiseră, atunci, marele Scop care a început să-i 
conducă acţiunile a devenit distrugerea creaţiei lui Dumnezeu. Ispita asupra 
Evei s-a concentrat pe aruncarea îndoielilor asupra acceptării ei simple a ceea 
ce Dumnezeu spusese. 

‚Oare a spus Dumnezeu...’ a întrebat el... ‚Oare a spus Dumnezeu să nu 
mâncaţi din toţi pomii din grădină?’ 

Eva a repetat ce le spusese Dumnezeu sfârşind cu ‚Dumnezeu a spus să 
nu mâncăm din el, nici să nu ne atingem de el, ca să nu murim.’ Îndoiala era 
deja o mică sămânţă respingătoare plantată în mintea ei. 

Replica lui Satan la aşa ceva a fost o negare totală: ‚HOTĂRÂT CĂ NU 
VEŢI MURI! Dar Dumnezeu ştie că în ziua când veţi mânca din el, vi se vor 
deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.’ 

Acum era cuvântul lui Satan împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Satan 
Îl acuzase pe Dumnezeu că vroia să-i ţină pe Adam şi pe Eva în ignoranţă. El 
leagănă prin faţa ochilor femeii ispita cunoştinţei superioare. O ispitise pe Eva 
cu propria lui dorinţă de a fi pe acelaşi picior de egalitate cu Dumnezeu. Acum, 
trebuie făcută o alegere clară. Eva Îl poate crede pe Dumnezeu, şi atunci nu va 
mânca, pentru că nu va dori consecinţele pe care le crede inevitabile; sau, îl va 
crede pe Satan şi va mânca din fruct pentru a obţine rezultatul care crede că 
se va produce. A mânca din fruct era o dovadă clară că Îl credea mai degrabă 
pe Satan decât pe Dumnezeu. 

Acum mergem mai departe la Cain şi Abel. Cu siguranţă fuseseră 
învăţaţi de părinţii lor cu privire la cum trebuie să se apropie de Dumnezeu în 
închinare, pentru că deşi consecinţa neascultării şi necredinţei lui Adam şi Eva 
a fost moartea spirituală imediată (sau despărţirea de Dumnezeu) şi 
declanşarea procesului de moarte fizică cu toate anomaliile lumii fizice care au 
luat fiinţă atunci, totuşi, ei nu au fost niciodată lăsaţi fără o cale prin care să 
poată ajunge din nou în legătură cu Dumnezeu. Imediat li s-a spus despre Unul 
care avea să vină; cineva care Se va naşte dintr-o fecioară care va avea 
biruinţă asupra Şarpelui, sau asupra lui Satan. Ştim de asemenea că aveau 
idee despre a veni la Dumnezeu cu un miel pe post de jertfă. Abel a adus un 
miel. Cain a adus legumele şi fructele pe care le sădise şi pe acelea le-a oferit 
lui Dumnezeu.  

De ce a fost primită jertfa lui Abel iar a lui Cain nu? Mi se pare clar, mai 
ales datorită a ceea ce stă scris în restul Bibliei, pentru că toate se îmbină 
împreună. Cain a venit cu sfidare spunând ceva de genul:  

‚Roadele mele sunt destul de bune; eu le-am crescut. Dumnezeu trebuie 
să mă accepte datorită acestor lucruri bune pe care I le aduc.’ 

Abel a venit crezând ceea ce spusese Dumnezeu, şi anume că închinarea 
trebuie făcută cu un miel. Era vorba numai despre a-L crede pe Dumnezeu, 
despre a veni pe calea aleasă de El. Aceasta este credinţa biblică. Şi aceasta 
este diferenţa foarte simplă dintre aceste două linii; dacă am avea destul timp 
am putea merge prin toată Biblia ca să vedem în detaliu unitatea captivantă. 
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De-a lungul întregului Vechi Testament comunicarea şi închinarea s-au 

făcut prin intermediul unui miel. Noe s-a închinat cu un miel, Avraam a adus 
un miel, Moise a spus copiilor lui Israel să pregătească un miel în timpul 
Paştelui. Noaptea Îngerul morţii avea să treacă prin tot Egiptul lovind pe întâiul 
născut din fiecare familie pentru a-l forţa pe Faraon să lase pe poporul Israel 
să plece. Familiile israelite trebuiau să aleagă un miel perfect, să-l pună de o 
parte câteva zile pentru a vedea dacă avea vreun cusur, apoi să-l omoare şi cu 
o parte din sângele lui să ungă stâlpii uşilor. Când Îngerul vedea sângele 
trecea pe lângă acea locuinţă iar întâiul născut trăia. Pe vremea aceea acest 
act simboliza credinţă şi încredere în Cuvântul lui Dumnezeu rostit prin Moise. 
Oricum, înfăţisă de asemenea la fel de bine pe Acela care acea să vină şi a 
cărui moarte avea să dea viaţa veşnică. 

De-a lungul întregului Vechi Testament mielul a fost folosit pentru a privi 
înainte, la un moment viitor, cu credinţa că avea să vină Cineva care să fie 
Mielul. Am pus pe linia lui Abel o săgeată care arată simplu spre cruce indicând 
că toţi aceia care au trăit înaintea de venirea lui Hristos deveneau copii ai lui 
Dumnezeu având legătură cu El prin credinţa în Acela care avea să vină. 
Moartea lui Hristos, care avea să aibă loc, îi curăţa pe aceştia înaintea lui 
Dumnezeu de vina păcatului, iar mieii erau doar o imagine a ceea ce avea să 
se întâmple într-o bună zi. 

Isaia, profetul evreu, a vorbit despre Cel care avea să vină în aceste 
cuvinte: 

 
‚Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa’ 
‚El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra 

Lui;’ 
‚dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 

noastre.’ 
‚ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor 

ce o tund: n-a deschis gura...’ 
‚a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.’ 
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Această imagine clară a ceea ce avea să facă Mesia a fost scrisă cu vreo 
700 de ani înainte de venirea Lui. Acesta era Acela spre care indicau toţii mieii 
din Vechiul Testament. 

Iar apoi, când Hristos s-a născut, El, cel de mult aşteptat, care a fost 
locul naşterii Sale? Un grajd! Atât de potrivit pentru naşterea unui miel. 
Imaginea a fost implinită cu exactitate.  

Ioan Botezătorul L-a numit ‚Mielul’ atunci când a strigat: 
‚Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!’ 
Noul testament, prin cuvântul lui Isus Hristos însuşi clarifică foarte bine 

faptul că Hristos venise ca o împlinire a tot ce fusese vestit în Vechiul 
Testament. 

‚Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris 
despre Mine.’ – Ioan 5.46 

‚Cine ce crede în Mine are viaţa veşnică.’ – Ioan 6.47 
Aceia care au trăit pe vremea când Isus era pe Pământ au avut ocazia 

să-L vadă, să fie martori ai faptului că El era tot ce pretindea să fie; era doar o 
problemă de a crede ce spusese Dumnezeu şi de a veni la El pe calea stabilită 
de El. 

‚Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine,’ a spus Isus. 

El a spus clar că era Mielul lui Dumnezeu cel atât de aşteptat, promis 
încă din Grădina Edenului, în care a crezut Abel şi o ceată de alţi oameni în 
decursul istoriei. 

Acum noi trăim în timpul de după viaţa şi moartea lui Hristos pe Pământ. 
Avem relatarea scrisă care ne indică spre cruce şi spre moartea lui Hristos care 
a avut loc pentru noi, în locul nostru, ca noi să fim pedepsiţi exact în acelaşi 
mod în care mieii evreilor erau omorâţi pentru ca primul născut al familiei să 
poată trăi. 

Şi în viitor?  
Ni se spune că într-o zi vom auzi nume citite din ‚Cartea Vieţii Mielului’... 

o carte ce conţine numele acelora care L-au crezut pe Dumnezeu: au crezut nu 
doar în existenţa Lui, ci au crezut ceea ce El a spus.  

Tot cuvântul ‚Miel’ este folosit pentru a vorbi despre Hristos, Mesia. În 
ultimul capitol din Biblie ni se spune că în cer există un ‚un râu cu apa vieţii, 
limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al 
Mielului... Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al 
lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea (în cetate), iar ei (robii Lui) vor vedea 
faţa Lui.’ Apocalipsa 22. 1-4 

Oh, totul se leagă de-a lungul veacurilor şi merge până în veşnicie. Avem 
acum o cale de a comunica cu Dumnezeu din pricina Mielului, şi putem avea 
siguranţă pentru viitor. 

Ce este cu cealaltă linie a schiţei? 
Aceea vine din insistenţa lui Cain de a se apropia de Dumnezeu folosind 

propria sa cale pe care imaginaţia sa i-o prezenta ca fiind acceptabilă, bazată 
pe ceea ce a făcut el însuşi. Am pus multe linii ce se ramifică din acea linie 
principală. Mi se pare că este un mod perfect de a ilustra rapid acele ‚multe 
cărări spre cer’ inventate de om, toate având un singur numitor comun: gândul 
că putem aduce nişte fapte bune, religioase sau morale, nişte fapte umaniste, 
şi că putem fi acceptaţi de Dumnezeu pe o astfel de bază. Studiaţi filizofiile 
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oamenilor şi veţi descoperi că au această latură comună. Acest fapt, după cum 
spune Biblia, este o dovadă a negării adevărului pe care l-a spus Dumnezeu. 
Omului i s-a dat liberul arbitru de la început. El nu este o marionetă şi nimeni 
nu-l va obliga să creadă sau să acţioneze atunci când el nu vrea. Oricum, 
consecinţele a ceea ce omul crede şi face sunt deja stabilite. Decizia este 
întotdeauna a lui.” 

Aceasta este o redare pe scurt în ce priveşte toate minunile învăţăturilor 
biblice. Dar ajută pentru a arăta că Biblia nu este o colecţie de poveşti şi 
proverbe, ci ea oferă în mod captivant un singur mesaj de-a lungul veacurilor: 
nu un mesaj arid şi învechit care nu are nimic a face cu zilele actuale, ci unul 
care oferă realitatea şi speranţa de care omul are nevoie. 

Era miezul nopţii când Linette a spus simplu că a înţeles şi a crezut că 
ceea ce afirmă Biblia este adevărat. Nu-i puteam citi gândurile, nu puteam 
„vedea” sinceritatea, onestitatea sau realitatea cuvintelor pe care le spusese, 
dar vă pot spune ce s-a întâmplat. Linette şi-a plecat capul şi s-a rugat. Apoi, 
şi-a ridicat capul; un zâmbet strălucitor i-a luminat faţa şi a spus cu un fel de 
surprindere copleşitoare: 

„Vai... nu-mi mai este frică... şi... nu voi mai fi niciodată singură!” 
Linette a rămas 3 săptămâni la noi. Apoi a mers înapoi la Londra pentru 

a mai dansa încă un an. Acolo. nu doar că a revenit în cercul ei de prieteni de 
la teatru, dar a mers înapoi în satul Surrey, a intrat în acea casă de ţară şi a 
trecut prin procesul de licitare a mobilei şi a proprietăţii. Linette, care spusese 
că nu ar fi în stare să mai intre în acel loc, avea acum „ceva” interior care 
făcea toată diferenţa. 

„Ce s-a întâmplat cu Linette?” se întrebau unuii pe alţii vechii ei prieteni 
şi vecini. 

„Arată ca o mireasă, la fel de radioasă precum... ei bine... n-am mai 
văzut aşa ceva!” 

Nu era vorba de vreun „tânăr” după cum presupuneau unii din ei că este 
vorba, clătinând din cap ca omul care înţelege un mister adânc, ci era 
realitatea părtăşiei cu Dumnezeu care devenise acum Tatăl ei. Era realitatea 
Duhul Sfânt care intrase în ea, iar prezenţa Lui înăuntrul ei era la fel de vizibilă 
precum vântul dintre ramurile acelei salcii plângătoare despre care v-am vorbit 
mai înainte! Cu siguranţă „ceva” se petrecuse cu Linette! 

Mai târziu, Linette ne-a scris la cabană după ce un turneu era aproape de 
finalizare – acea scrisoare care a ajuns la noi exact când ne rugam ca cineva 
să le înlocuiască pe Anne şi Mary. Spunea aşa: 

„Hazliu lucru... dar cu ani în urmă obişnuiam să spun că nu voi renunţa 
niciodată la balet decât dacă voi găsi pe cineva sau ceva care să-mi placă mai 
mult, fără a-mi trece vreodată prin cap că ar putea exista aşa o persoană sau 
aşa un lucru. Dar, nu ştim nimic pe atunci! 

Viitorul este pentru mine un semn de întrebare, însă nu mai pot continua 
cu teatrul.” 

Anne şi Mary au semnat obligaţia contractuală pentru Bellevue în acea 
după-amiază după sosirea scrisorii şi s-au mutat acolo pentru a aştepta 
următorul pas pentru ele. Linette a venit ca lucrătoare la cabană în luna iunie. 

„Apropo de apartamentul din Londra” a spus Linette – îl folosisem în 
locul unei camere de hotel după prima călătorie în Anglia pentru că Linette a 
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insistat de la bun început ca acel loc să fie „micul L’Abri al Londrei”, şi se 
mutase de acolo pentru acele zile. 

„M-am gândit... ar fi bine să fie cineva care să locuiască acolo tot timpul 
pentru cazul în care oamenii vor să vină pentru a fi ajutaţi.” 

Hilary se afla în zonă pe atunci, deşi curând după aceea a plecat la 
Buenos Aires pentru a conduce o şcoală de ergoterapie; ea a fost prima care a 
locuit în apartament, aşa că un micuţ centru L’Abri a început în Londra. O serie 
de lucrători L’Abri a locuit acolo începând de atunci. Una a fost o evreică ce 
fusese dată afară din casă pentru că devenise creştină, şi care nu doar că a 
găsit adăpost acolo ci a transformat apartamentul într-un adăpost spiritual 
pentru alţii care veneau şi descopereau că a sta de vorbă cu Rosalind era ca şi 
cum ai veni la o fortăreaţă cu putere spirituală, deoarece prigonirile pe care le 
îndurase o ajutaseră să devină mai puternică. 

Apartamentul a fost folosit în continuare. Predici, studii şi discuţii erau 
înregistrate, şi, cu ajutorul unui magnetofon a fost posibil ca oamenii să se 
adune seara, să asculte un timp o casetă cu Fran şi să discute apoi între ei. 
Când mergeam în Anglia acel apartament era sediul nostru; după ce am scos 
puţină mobilă ca să se poată folosi fiecare cm de podea, 32 de persoane s-au 
închesuit acolo pentru a pune întrebări sau a aduce argumente încendiare. Au 
fost oameni de la teatru, oameni de ştiinţă, ingineri, doctori, artişti, arhitecţi, 
avocaţi, scriitori, secretare, asistenţi medicali, studenţi la teologie şi multe alte 
tipuri de studenţi. Însă apartamentul era doar una din „opriri” în timpul 
călătoriilor în Anglia, pentru că zilele erau împărţite între Oxford, Cambridge, 
Glasgow, St. Andrews şi Londra; seri intense erau petrecute discutând cu o 
mulţime impresionantă de oameni. În schimb aceste întâlniri aducea multe 
persoane la cabană, oameni care doreau să continue ceea ce abia se începea 
într-o discuţie de seară de vreo 4 ore. 

Da... darul lui Hilary care deschisese prima călătorie în Anglia, fusese 
după câte se pare ceva aflat sub călăuzirea lui Dumnezeu, însă a implicat 
disponibilitatea ei de a acţiona pe baza acelei siguranţe puternice din interior 
care-i spunea că trebuie să facă aşa. 

Rezultatele sunt incomensurabile! 
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desea, când vroiam să evadez într-un loc liniştit şi ascuns ca să citesc 
sau să mă rog singură alergam peste drum, coboram puţin, apoi 
urcam o cărăruie care întorcea brusc spre stânga şi dădea direct în 

grădina cabanei Le Chesalet. Proprietarii veneau acolo numai pentru câteva 
săptămâni pe an sau în vreun sfârşit de săptămână izolat, iar priveliştea şi 
liniştea de acolo te purtau la kilometri depărtare... cu toate că era aşezată la 
doar o aruncătură de băţ de gardul viu al Les Mélèzes, pentru că era ascunsă 
de o pantă a dealului. Chesalet era doar un hambar în 1711, construit din lemn  
masiv cioplit într-un mod foarte grosolan şi care era acum înnegrit de vreme. 
Artistul dintr-un arhitect şi artistul dintr-un decorator de intorior şi-au unit 
imaginaţia şi elementul poetic al ideilor lor ca să transforme hambarul într-o 
cabană dotată cu toate utilităţile şi înăuntru şi pe dinafară; încântătoare, 
locuibilă, tipul de loc pe care îl cauţi şi-l doreşti în adâncul tău... dorind să fi 
avut timp numai să stai puţin jos şi să te bucuri de el! Obişnuiam să visez că 
Chesalet va deveni parte a L’Abri, dar se părea că într-adevăr visez cu ochii 
deschişi! 

Apoi, într-o dimineaţă am coborât acolo şi am găsit-o pe proprietăreasă 
scuturând „umflăturile” cu pene care se întind peste paturile elveţiene ca să-ţi 
ţină la fel de cald pe cât ţi-ar fi într-un prăjitor de pâine. Am stat de vorbă cu 
ea admirându-i gusturile perfecţioniste care se vedeau în cabană. S-a oferit să-
mi arate ce era prin cabană iar „dorinţa” mea a devenit şi mai profundă! Apoi 
mi-a spus că vreo câteva persoane avuseseră de gând să o cumpere „Dar, deşi 
este de vânzare, nu vrem s-o vindem decât persoanei potrivite...” Era vizibil că 
era ataşată de cabană şi nu se grăbea s-o dea pe mâna vreunei persoane 
lipsite de sensibilitate. 

Acela a fost momentul în care speranşele mele au săltat... iar acel salt 
s-a unit cu  o amintire spontană a unei conversaţii de demult. Mi-am adus 
aminte că Betty spusese că i-ar plăcea să aibă într-o bună zi o cabană în 
Elveţia, alături de noi, în care să poată scrie. 

„Fran,” am spus cu ezitare când m-am întors la cabana noastră, „mă 
dacă ar fi posibil ca Betty...” 

Iar el a spus:  
„De ce nu-i scrii şi nu-i povesteşti despre asta. S-ar putea să vină pe 

aici în curând şi ar putea să treacă s-o vadă.” 
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Scrisoare a plecat înainte ca noi să efectuăm a doua călătorie în Anglia, 
ceea ce se întâmpla în luna august din acelaşi an. Replica lui Betty a fost 
rapidă şi surprinzătoare:  

„Scrisoarea voastră mi-a adus o fâşie de lumină strălucitoare. ‚Asta 
este!’ Eram sigură. Vă cer să cumpăraţi Le Chesalet pentru mine; vă rog să 
rezolvaţi toate detaliile.” 

Când ne-am rugat pentru o posibilitate de a ajusta o asemenea cerere 
înainte de a începe apropiata călători în Anglia, am descoperit un răspuns într-
o „ajustare” perfectă a unei opriri în Basle la casa proprietarilor în cadrul 
drumului nostru spre Zürich pentru un studiu biblic care fusese început acolo 
acasă la Liselotte. 

Proprietarii cabanei Le Chesalet au vrut să afle totul cu privire la 
lucrarea noastră. Relatarea „poveştii” despre modul în care am fost aduşi în 
Huémoz a părut să-i convingă de faptul că Betty, care vroia să fie alături de 
noi, ar fi „tipul potrivit de persoană” care să cumpere draga lor cabană. 
Aranjamentele au început să fie puse la punct atunci şi acolo. 

 
După ce am părăsit Belfast, Irlanda la ora opt dimineaţa pe o ploaie 

torenţială am păşit pe treptele noastre în razele soarelui de după-amiază, 
târziu în aceeaşi zi, fiind primiţi de îmbrăţişările Susanei şi acest mesaj de bun 
venit: 

„Bine aţi revenit! Am corespondat cu Betty Carlson despre afacerea 
Chesalet şi tocmai i-am trimis o telegramă... sper că am făcut ce trebuia.” 

În câteva zile ne-au fost predate cheile cabanei iar aceasta aparţinea 
acum lui Betty. Era într-o stare perfectă având ceacefuri curate pe paturi, 
argintăria în sertare şi toate vasele necesare pentru nevoile zilnice. 
Proprietăreasa cea perfecţionistă a avut grijă să arate aşa cum i-ar fi plăcut ei 
dacă ar fi primit nişte oaspeţi foarte speciali. 

Iniţial, Betty ne-a scris şi ne-a spus s-o folosim ca pe un loc pentru 
„linişte în plus” şi pentru orice nevoi s-ar potrivi în L’Abri. Chesalet a devenit 
un loc pentru ceaiuri speciale, pentru conversaţii liniştite, pentru întâlniri de 
rugăciune, pentru unii care aveau nevoie de somn şi odihnă mai multă şi 
pentru o mie de alte lucruri. Betty avea de gând să vină şi că compună acolo 
într-o bună zi, dar momentul nu sosise încă. A venit în întâmpinarea unei 
multitudini de nevoi şi ne-a oferit multe ocazii de absolută recunoştinţă 
spontană pentru Acela care le cunoscuse şi le plănuise pentru noi.  

Pe 6 aprilie (este notat pe marginea Biblie mele) stăteam la o fereastră 
din Chesalet într-un scaun mare, cu Biblia în poală deschisă la Psalmul 21 
rugându-mă, când am privit afară peste pajiştile alăturate de cabană şi am 
început să mă rog foarte precis pentru o capelă; părea a fi o nevoie chiar şi 
atunci.  Pe când mă rugam şi apoi când m-am uitat afară peste pajişti la munţii 
şi văile din depărtare, mi s-a părut (nu într-o viziune ci într-o imaginaţie foarte 
vie) că vedeam costumele lui Jane întinse într-un dreptunghi, ridicându-se ca şi 
când cineva ar fi fost îmbrăcat cu ele, aveau mânecile ca o hârtie decupată în 
păpuşi, transformându-se apoi în lemn ce înfăţişa laturile unei clădiri simple 
pentru o cabană-capelă. Mi-am luat stiloul şi am scris: „Costumele lui Jane, 
vândute curând Doamne”, alături de versetele din acel psalm: „I-ai dat ce-i 
dorea inima, şi n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele... Ridică-Te, Doamne, 
cu puterea Ta: şi vom cânta şi vom lăuda puterea Ta.” 
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Era ideea mea să vindem preţioasele costume ale lui Jane? Oh nu, 
deloc. Dar ca să ştiţi de ce mi-a trecut aşa ceva prin minte trebuie să aflaţi 
ceva ce i se întâmplase lui Jane. 

După ce Jane a devenit creştină la cabană cu ocazia acelui Paşte ea a 
continuat cu opera, cântând porţiuni importante cum făcuse şi mai înainte. 
Simţea că Domnul îi oferise ajutorul Lui în cântat şi chiar vroia să folosească 
acest talent pentru slava Lui şi nu a ei. A început să stea de vorbă cu alţii 
invitându-i la studiile din Milan când se aflau acolo. A început să citească Biblia 
de trei ori pe an – de trei ori de la un capăt la altul; la aceasta a adăugat 
biografii creştine, studii teologice şi studii devoţionale. Apoi a început să facă 
cursuri biblice prin corespondeţă lucrând la ele uneori chiar şi în cabina ei. 
Treptat, a început să aibă loc o luptă. N-a fost provocată de sugestiile cuiva ci 
a venit din interiorul ei. A început să simtă un conflict între personajele cu care 
se identifica în operă şi persoana spirituală tot mai profundă în care se schimba 
ea însăşi. A simţit că uneori, din cauza chinului îi era imposibil să se roage. 

Încercând cum putea să dea acest lucru la o parte şi-a dat seama că 
trebuia să-şi pună întrebarea cu privire la ce era mai important şi dacă chiar 
era sinceră atunci când spunea „Vreau voia Ta, Doamne, oricare ar fi ea.” 

Când cineva are în spate o pregătire de-o viaţă pentru o carieră precum 
este opera şi se adaugă la aceasta dragostea pentru acel lucru; când acea 
persoană se apropie de ultima treaptă din vârful scării, nu este un lucru simplu 
să sari de-acolo, să dai scării cu piciorul şi să cobori pe un drum prăfuit 
spunând cu sinceritate: „oriunde mă vei conduce Doamne, Te voi urma.” 

Jane ne-a dat câteva indicii cu privire la starea pe care o traversa şi 
simţeam durerea împreună cu ea. A venit timpul când ne-a scris despre 
nepoata ei care abia-şi mai trăgea răsuflarea după ce o ascultase pe Jane 
povestindu-i o captivantă istorisire biblică şi care a exclamat: 

„Oh, mătuşă Jane, când vei fi bătrână, cu vocea spartă – ştii ce ar 
trebui să te faci? Ar trebui să te faci misionară!” 

În mijlocul chinurilor ei Jane se gândea adesea la acele cuvinte: „Când 
vei fi bătrână, cu vocea spartă, atunci...”  

S-a rugat pentru un semn specific de la Domnul care să-i arate dacă 
venise timpul să renunţe la operă în timp ce vocea ei se afla în cea mai bună 
decadă. Semnul i-a fost dat iar Jane ne-a scris:  

„Renunţ la operă, slavă Domnului!” 
însă pasul final a devenit prea greu pentru a-l face şi a mai fost amânat 

puţin. 
În ianuarie, în timp ce zbura de la Paris la Geneva... unul din motoarele 

avionului a cedat. Pasagerilor li s-a spus să-şi dea jos ochelarii, li s-au mai dat 
şi alte indicaţii, iar coordonatele au fost transmise aeroportului din Geneva 
pentru a pregăti pista pentru aterizare forţată. Ambulanţele şi pompierii au 
venit cu repeziciune. Jane s-a rugat. Pe măsură ce întreaga ei viaţă părea să 
treacă prin faţa ochilor săi ca un film, nu era nimic care să pară important 
exceptând a face voia Domnului. Ce anume ar avea importanţă dacă ar ajunge 
imediat în prezenţa lui Dumnezeu? 

„Oh Doamne, dacă este voia Ta, Te rog mai dă-mi ceva timp; Te rog, 
du avionul acesta în loc sigur iar restul vieţii mele îţi va aparţine într-un mod 
foarte real.” 
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O tăcere s-a lăsat peste întregul avion plin cu pasageri atunci când 
avionul a ajuns la sol după numai câteva lovituri uşoare... iar apoi, un strigăt 
de veselie a izbucnit! Dar nimeni nu cunoştea întreaga întindere a tot ce se 
petrecuse într-o „bătălie din lumea nevăzută” invizibilă ochiului uman. Chiar în 
acel ceas de noapte Jane a telefonat la cabană şi ne-a întrebat dacă putea veni 
ca voluntară la L’Abri. 

La începutul primăverii, înainte de acea zi de rugăciune din 6 aprilie, 
Jane se gândise la costumele ei ce zăceau împachetate în valizele dintr-un pod 
prăfuit din Milan. În acel timp de rugăciune le predase Domnului. Rugăciunea 
ei fusese foarte reală – ca o abandonare – dar, în termeni practici, cum dai 
Domnului nişte costume de operă făcute pentru a se potrivi nu doar din punct 
de vedere al măsurilor, ci şi doar pentru porţiuni specifice ale spectacolelor de 
operă? 

Rugăciunea pentru un cumpărător al acelor costume ni s-a părut una 
din cele mai imposibile cereri pe care le făcusem vreodată. A fost făcută cu un 
an înainte de a primi răspuns. 

O telegramă o informa pe Jane că o cântăreaţă vroia să se uite la 
costumele ei. Aceasta a spus că era interesată doar de unul sau două, iar Jane 
vroia să le vândă numai ca pe o garderobă completă. Aşa că, cu aşteptări 
foarte mici Jane a urmărit-o în timp ce le proba. Unul după altul i s-au potrivit 
perfect. Chiar şi mai surprinzător a fost când au descoperit că acea artistă 
cânta aceleaşi porţiuni ca şi Jane. Avea nevoie de costume pentru operele 
specifice pentru care fuseseră gândite. Aşa că acele costume ale lui Jane au 
devenit o parte din „fondurile pentru capelă.” 

Acum, de când începusem să ne rugăm pentru capelă se păruse de 
câteva ori că ar fi o posibilitate de a construi una, însă de fiecare dată aceste 
posibilităţi se evaporaseră iar noi am ştiut că dintr-un motiv oarecare nu venise 
încă momentul potrivit pentru aşa ceva. 

A sosit ziua când Betty a simţit că era timpul să vină şi să se stabilească 
în propria ei cabană. Ea şi cu Jane au transformat Chesalet într-o altă unitate 
din mica noastră comunitate neobişnuită. Micul dejun din dimineţile de 
duminică pentru oaspeţii L’Abri au devenit parte din contribuţia cabanei 
Chesalet, la fel ca şi „repetiţia de cor” pe care Jane o conducea acolo, oferind 
evadări muzicale atât pentru asistentii şi terapeuţii de la Bellevue, cât şi pentru 
alţii. 

Grădina de la Chesalet oferea legume viguroase. Betty şi Jane au 
început să se consulte pentru problemele de grădinărit cu vecinul lor de alături 
pe care-l numeam mereu „Omul albină” pentru că creştea albine, ca şi oi, miei 
fiind un expert în creşterea pomilor fructiferi şi în facerea brânzei. Omul albină 
era o persoană indicată cu care să te consulţi în multe domenii. Pentru că Betty 
vorbea franceză, Jane vorbea germană iar Omul albină le vorbea pe 
amândouă, conversaţiile lor împreună erau puţin neobişnuite. Pentru că nu 
foloseau limba engleză, Betty şi Jane nu înţelegeau ce spunea cealaltă, dar 
Omul albină la înţelegea pe amândouă. 

În această combinaţie ciudată de limbi conversaţiile au început să intre 
în subiecte legate de creştinism şi Biblie, iar în final cei trei ajungeau să facă 
studii biblice împreună. Interesul Omului albină a crescut din ce în ce mai 
mult... până în acea zi minunată când lucrurile au fost aduse la un punct 
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central pentru el; a auzit răspunsurile date la întrebările lui. A fost unul dintre 
cei mai profund schimbaţi oameni pe care i-am văzut vreodată. 

Omul albină avea o bucată de pământ pe care fusese începută fundaţia 
unei cabane. Era situată peste un drum jos noroios dincolo de păşune şi alături 
de Chesalet. Avea de gând să construiască acolo o cabană pe care apoi să o 
vândă. Pe măsură ce lunile au trecut iar el nu doar că-şi studia Biblia în 
germană şi-şi aţindea ochii în marele său dicţionar biblic descoperind lucruri 
care-l captivau, ci venea şi la serviciile religioase, la ceaiurile de dumnica seară 
şi la alte întâlniri ale comunităţii, astfel încât în curând Omul albină a început 
să compare metri pătraţi din camera de zi din Les Mélèzes cu numărul posibil 
de metrii pătraţi care ar exista dacă fundaţiile sale ar fi lărgite pentru a 
construi o cabană puţin mai mare. A început apoi să ne spună despre ideile 
care luaseră foc în mintea lui şi pătrunseseră în rugăciunile sale conştiente. 

„Aş vrea să-mi schimb planurile pentru cabană într-o simplă clădire 
pentru o capelă. Nu-mi pot aloca tot timpul pentru a o construi, dar aş putea 
să o construiesc la un preţ mai mic decât al unui constructor de pe piaţă... şi-
aş face asta cu atâta dragoste încât toată inima mea ar fi acolo. Ar fi bucuria 
vieţii mele să construiesc un loc de închinare pentru această mică comunitate 
în care găsesc aşa multă fericire.” 

Încă era nevoie să ne rugăm pentru o sumă de bani care să ne indice că 
Domnul desfăşura această parte a planului Său şi că nu ne grăbeam noi în 
ceva ce era de fapt propriul nostru plan. Tendinţa omenească este să 
gândească „acum e timpul să acţionezi!” şi să fie prea nerăbdătoare pentru a 
mai aştepta. Acel gând era un pericol în această situaţie după ce aşteptasem 
atât de mult ca această capelă să devină realitate. Însă am luat-o încet şi am 
simţit că Dumnezeu ne-a dat călăuzirea Lui. 

Finalul acestei părţi din povestire nu poate fi spus. În prezent, când 
scriu aceste rânduri scheletul capelei se înalţă tot mai sus pe zi ce trece, iar 
acoperişul va fi pus curând pentru ca oamenii să poată continua munca în 
timpul iernii fără a se îngrijora de vreme. Aproape că pare a fi un miraj când 
urcăm drumul cu autobuzul cel galben şi vedem această clădire nouă în 
totalitate de la o depărtare bunicică şi ştim că este capela pentru L’Abri. Ce se 
va întâmpla în ea? Cine va veni la serviciile religioase din centrele de schi atât 
de apropiate de noi când va exista o clădire la care să se poată veni în locul 
unei case private despre care nimeni nu ştie că găzduieşte servicii religioase 
duminicale? Habar n-avem... şi noi înşine aşteptăm cu interes să citim acel 
capitol următor când va începe să fie scris în viaţa comunităţii noastre. 

Comunitate? Ce comunitate? 
Am început după cum ştiţi, venind în cabana Les Mélèzes – fără a avea 

de fapt vreo idee despre ce aveam să facem acolo cu adevărat. Jumătate din 
cabana Beau Site a fost prima adăugire, iar apoi Chesalet. Casa pentru 
reabilitarea copiilor cu paralizie cerebrală şi întregul personal de acolo formau 
împreună cu noi o „comunitate” fără a fi parte în vreun fel din L’Abri. Ei sunt o 
lucrare medicală separată, recunoscută de societatea medicală elveţiană. 
Chesalet este casa lui Betty iar Betty este o jurnalistă independentă şi o 
autoare de cărţi, nu o lucrătoare L’Abri. Ea locuieşte acolo pentru că a ales să 
vină în această „comunitate.” Alături de Chesalet se află cabana Omului albină 
care are două apartamente. El locuieşte în cel de la etaj. La parter locuiesc 
domnul şi doamna Martin. După ce Linette a fost voluntară mai mult de doi ani 
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– era studentă la Universitatea din Lausanne aducând alţi studenţi pentru 
sfârşiturile de săptămână – a simţit că Dumnezeu o călăuzeşte cu siguranţă să 
viziteze membri ai „Familei de Rugăciune” din America - aceştia sunt oameni 
care s-au angajat înaintea Domnului să se roage pentru L’Abri în diferite 
perioade de timp din fiecare zi; nu li s-a cerut să facă aceasta ci ei înşişi ne-au 
scris cerând să participe la lucrare prin rugăciune specifică. Linette era curioasă 
să-i cunoască pe aceşti oameni şi să le ofere o imagine mai personală a L’Abri 
în loc să scrie numai rapoarte. Înainte de a pleca şi-a dat seama că era 
îndrăgostită de un băiat, Joe Martin, un absolvent de la Harvard care avea doi 
ani de studii postuniversitare la Princeton şi care fusese voluntar L’Abri ceva 
timp. Şase luni mai târziu Joe a mers în America şi, în timp ce Linette era 
oaspete în casa părinţilor lui, s-au logodit. După căsătoria lor au locuit în 
apartamentul de la parterul casei Omului albină, ca voluntari L’Abri. 

Întreaga cabană Beau Site este dată acum în folosinţă, iar Ranald 
Macaulay de la Universitatea Cambrigde cu soţia lui – Susan a noastră – şi 
micuţa lor Margaret sunt cei care se ocupă se ocupă de ea. 

După ce Priscilla şi John au stat în America timp de 4 ani iar John şi-a 
definitivat studiile teologice au simţit cu certitudine că Dumnezeu îi conduce 
spre lucrarea de la L’Abri, cel puţin pentru un timp. În prima iarnă după 
întoarcerea lor au împărţit Beau Site cu Susan şi Ranald şi ceilalţi care locuiau 
acolo. Apoi, chiar înainte de naşterea micuţei Rebecca (a doua lor fetiţă) – în 
iunie 1963 – au primit un răspuns „imposibil” la rugăciune. După ce au căutat 
câteva luni o cabană, fără nici un rezultat, dintr-o dată, o femeie a hotărât că o 
va închiria pe a ei pentru prima dată (până atunci o păstrase pe post de casă 
de vacanţă). Acum, Priscilla, John şi cele două fete foarte mici locuiesc în 
cabana Tzi No şi au camere pentru 6 oaspeţi; de asemenea şi-au luat rândul 
pentru primirea oaspeţilor la masă şi conversaţii. 

Au fost diferiţi oameni care au venit să locuiască în apropiere de L’Abri 
perioade mai lungi sau mai scurte de timp. O familie a venit pentru şase luni, 
iar în timp ce tatăl studia în Casa Farel familia lua parte la „viaţa comunităţii”. 
Această familie a locuit în sat într-o cabană închiriată. În timp ce scriu, două 
alte familii fac acelaşi lucru, locuind vis-á-vis unii de ceilalţi, chiar în mijlocul 
satului. Într-una locuieşte mama cea văduvă cu cei patru copii ai ei. Doamna 
Kramer este violonistă. Ea a simţit o foarte mare siguranţă că trebuie să vină 
pentru un an ca să fie alături de L’Abri şi să studieze în acelaşi timp vioara sub 
îndrumarea unui maestru care locuieşte în Elveţia acum. 

Cealaltă familie este formată din elveţianca Claudie – cea care a sosit 
din Montreaux. Soţul ei, Allan şi-a lăsat slujba de pastor în State şi a venit 
pentru a fi lângă L’Abri şi pentru a studia în Casa Farel. Este un absolvent al 
unei şcoli teologice foarte „liberale”  care ar fi îngrozită să audă despre credinţa 
noastră atât de „conservatoare”. Doi băieţi micuţi fac parte din contribuţia 
familiei lor la Şcoala Duminicală a comunităţii. Allan predă într-un internat din 
vecinătate pentru a face posibilă şederea lor aici. 

O maşină din Lausanne îi aduce în L’Abri pe Harro şi Ann destul de des 
încât să fie incluşi în această descriere a comunităţii. Olandezul Harro era un 
ateu puternic, raţional, atunci când a venit pentru prima dată la cabană în 
sfârşiturile de săptămână din 1960. Părea imposibil ca el să fie unul din cei 
atinşi de mesajul Bibliei. Dar nu doar că el a devenit creştin, ci s-a şi căsătorit 
cu Ann, o elveţiancă de origine engleză crescută în Egipt, care devenise şi ea 



 

 

146 

146 

creştină la cabană. Când a absolvit universitatea şi s-a însurat cu Ann şi-a luat 
o slujbă în Lausanne şi s-au stabilit acolo. Ei fac parte din mica noastră Biserică 
Internaţională şi ţin un studiu biblic în apartamentul lor din Lausanne pe care 
Fran îl conduce în fiecare miercuri seara. Vin cât de des posibil la cabană 
pentru week-end, cu toate că micuţa Tessa face ca asta să fie ceva mai greu 
de când a apărut şi ea în familie. 

Biserica Internaţională poate părea un nume pompos pentru un mic 
grup de credincioşi. Indică doar faptul că frăţietatea este alcătuită din oameni 
ce provin din diferite ţări. Membri sunt aceia care locuiesc în comunitatea 
noastră sau aceia care doresc să ia parte la acest grup unde simt că îşi găsesc 
locul din punct de vedere spiritual. Nu există nici un fel de presiune pentru a 
lărgi această mică biserică prin adăugarea de membri. Ea există datorită unei 
nevoi şi nu pentru că noi am dori să începem să încărcăm statisticile. Mulţi din 
aceia care vin la L’Abri nici măcar nu ştiu de existenţa ei. Circumstanţele 
existenţei şi apariţiei acestei biserici nici măcar nu sunt menţionate în serviciile 
de duminică, ci acelea sunt dedicate părtăşiei şi studiului biblic. 

Însă, pentru a avea o imagine completă a comunităţii care a crescut ca 
o plantă care dă mlădiţe, trebuie să ştiţi despre Biserica Internaţională. Şcoala 
duminicală are câteva clase micuţe ce se întâlnesc la diferite ore din zi. Una 
este pentru micuţii copilaşi pe care una din mame îi învaţă în timp ce ceilalţi 
merg la biserică. Una se ţine după-amiaza pentru copiii mai mari. Mai sunt 
câteva la casa copiilor paralizaţi cerebral care se desfăşoară în franceză şi 
germană pe diferite grupe de vârstă. Şi mai este „cântarea imnurilor” care are 
loc duminica şi este ţinută de Jane tot în casa de reabilitare, astfel încât copiii 
să se poată bucura de muzică şi să ţină ritmul prin diferite mişcări, chiar dacă 
nu pot cânta. Acompaniamentul este dat de clavecinul lui Mary, de câteva 
flaute, magnetofoane, o vioară şi un violoncel. Este chiar o experienţă să 
participi la aşa ceva. 

Îmi aduc aminte adesea de acea primă duminică de Paşte petrecută la 
Les Mélèzes când stăteam la o masă aşezată lângă gardul viu în acea linişte 
completă a unui loc în care nu aveam cu cine să vorbim despre lucruri creştine, 
privind în zare în direcţia boltirii munţilor după care se ascundea Champéry şi 
întrebându-ne – întrebându-ne de ce fusesem smulşi dintr-o lucrare ce părea 
roditoare şi în creştere. 

„Ce vom face noi aici?” – aceasta era adânca întrebare dinlăuntrul 
nostru; o întrebare pe care abia îndrăzneam s-o rostim numai către Dumnezeu 
în rugăciune. 

Când mă uit în jur la toţi oamenii adunaţi pentru un ceai important într-
o duminică – adesea în jur de 50 – şi privesc fiecare faţă gândindu-mă la cât 
de mulţi au devenit creştini în L’Abri; când îmi aduc aminte câţi atei au devenit 
creştini; când ameţesc încercând să pun în ordine întâmplările din ultimii ani 
care au trecut, sau încercând să-mi aduc aminte diversitatea oamenilor fără a 
pune la socoteală persoanele individuale care au venit şi au fost afectate în 
timpul şederii lor: aşadar, când mă uit în jur simt un altfel de fior. 

Dacă... am fi hotărât să planificăm lucrarea noi înşine? 
Dacă... nu ne-am fi bizuit pe realitatea rugăciunii şi pe promisiunile lui 

Dumnezeu că ne va răspunde... şi pe puterea Lui de a-Şi împlini promisiunea 
că-Şi va călăuzi copiii? Câte n-am fi avut de pierdut? 
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CAPITOLUL DOUĂZECI 
 

S-a meritat întru totul 

 
 

 
riptura de pui era în cuptor rumenindu-se în puţin ulei pentru a fi 
fragedă; masa era aşezată iar conurile de pin şi molidul argintiu din 
mijlocul camerei arătau destul de drăguţ cu lumânările verzi ce 

pâlpâiau în suporturile mici de argint şi cu câteva globuri argintii ce străluceau 
nu prea intens printre nuanţele de maro şi verde forestier. 

„Gata! Acum mă voi grăbi să mă îmbrac pentru biserică; nu mai este 
prea mult timp.  

Sunt suficiente scaune acolo jos?  
A dat drumul cineva la muzică?” 
Era ziua de 3 ianuarie iar cabana era ticsită de oameni care veniseră „cu 

ocazia Anului Nou”. 
„Mama!” 
Am deschis uşa de la birou cu rochia pe braţ şi am observat că Susan 

avea în mână o bucată mare de hârtie cu ceva scris pe ea: „Mama.” Tonul ei şi 
hârtia aceea mi-au produs un sentiment ciudat de teamă cu privire la 
propoziţia care avea să urmeze. 

„Susan, sunt veşti proaste?” 
„Da mama, mă tem că da.” 
„Susan... s-a întâmplat ceva cu mama mea?” 
„Da.” 
Am citit hârtia şi mesajul de pe ea care fusese telegrafiat de la biroul din 

Lausanne şi scris de mână de către Liselotte:  
„Wilmington – 2 – 9.17 p.m. – mama a adormit în Isus pe la 6 – Dr. 

Laird pt. înmormântare – cu dragoste – tata.” 
Lacrimile au început să curgă dintr-o dată şi primul meu strigăt a fost:  
„Oh, dar vroiam să-i povestesc despre... vroiam să-i scriu mâine şi...” 
Se întâmplase... zidul de despărţire pe care moartea îl ridică împotriva 

comunicării! Acest duşman: moartea.  
Mi-am amintit faţa ei pe când ne făcea cu mâna la docurile din New 

York. N-o mai văzusem de atunci. Trecuseră şase ani. Dar comunicasem, şi 
încă mult; fusesem apropiate în modul de a gândi. 

Despărţirea este partea cea grea – separarea prietenului de prieten într-
un mod atât de „complet”, fără nici un mod de a putea trece peste, separarea 
trupului de suflet. Dintr-o dată, tot ce înseamnă personalitate s-a dus! 

Despre asta vorbeşte Biblia atunci când spune că Isus a venit pentru a 
avea biruinţă asupra morţii, îngrozitorul vrăjmaş ce a fost unul din consecinţele 
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păcatului. Schimbul este însăimântător... Hristos a murit pentru a da viaţă. 
Viaţa veşnică, în cuvintele Bibliei înseamnă viaţă într-un trup înviat. 

Cum poate fi posibil să existe o înviere? Cum a putut Isus să învie? Cei 
care L-au văzut viu nu şi-au putut crede ochilor.  

„Cum e aşa ceva posibil?” este întrebarea pe care o pune orice fiinţă 
umană atunci când se confruntă cu lucruri pe care nu le poate înţelege. 

Care ar fi dificultatea pentru Dumnezeu, dacă există un Dumnezeu, să 
ridice din morţi pe acela pe care El l-a proiectat şi l-a întocmit în primul rând? 
Şi cum ne-ar putea spune mai clar decât a făcut-o deja, mai întâi prin exemplu 
– ne-a arătat ce este învierea  atunci când Hristos a murit şi a înviat a treia zi, 
a mâncat, a vorbit şi s-a manifestat printre oameni timp de 40 de zile – şi apoi 
prin cuvintele scrise care ne spun că Hristos a fost capabil după învierea Sa să 
facă aceleaşi lucruri pe care le putea face în trupul Său? 

Eu cred că este adevărat. Ştiu că o voi vedea pe mama şi pe alţii pe care 
aştept să-i văd în trup, având o eternitate de timp pe care-l vom petrece 
comunicând. Aceasta este „nădejdea glorioasă” pe care o avem în timp ce 
aşteptăm ca acea zi să sosească. 

Atunci de ce am plâns?  
Oare nu plângem atunci când cineva pleacă la mii de km depărtare şi 

discuţiile zilnice la o ceaşcă de ceai sunt întrerupte?  
Nu suntem făcuţi din lemn sau piatră iar emoţiile noastre sunt reale. 

Însă nu plângem ca unii care nu au nici o speranţă şi nici o siguranţă pentru 
viitor. 

Draga mea mamă împăturise 1300 de „Scrisori de familie” ce cuprindeau 
relatarea şapirografiată pe care o scrisesem eu în noiembrie şi adăugase 
fiecăreia o notă personală. „Umpluse” plicurile în ziua de Anul Nou iar în ziua 
următoare era „absentă în trup şi acasă cu Domnul” fără nici un avertisment. 

Toate acestea s-au petrecut chiar înainte de sosirea lui Jane Stuart 
Smith. Atunci, în primăvară, Jane se afla acolo pentru a ajuta o mână de tineri 
care aveau să continue  L’Abri de-a lungul primăverii fără Fran, fără mine, fără 
Franky sau Debby. Un bilet dus-întors la un cargobot pentru noi cei patru ne-a 
fost pur şi simplu oferit de către un creştin a cărui afacere includea transportul 
maritim, aşa că ne-am pornit la drum ca să-l vedem pe tatăl meu care era 
acum singur şi ca să petrecem ceva timp cu mama lui Fran. Nici unul dintre noi 
nu ştia că Dumnezeu ne ducea acolo în perioada aceea pentru că Franky avea 
nevoie de un transplant muscular care să ofere piciorului său mişcări mai 
naturale. Am descoperit aceasta mai târziu. Nici unul dintre noi nu ştia că 
ajutorul lui Jane va fi brusc întrerupt printr-un telefon care o informa că mama 
ei avea nevoie imediată de ea din cauza morţii subite a iubitului ei tată. 

Când am plecat ne aşteptam să ne întoarcem cu următoarea cursă a 
cargobotului. Am lăsat-o pe Jane la Chesalet. Ranald (care îşi terminase 
studiile în drept la Cambridge şi intrase la şcoala teologică dar simţea că va 
avea mai multe de învăţat la L’Abri) venise la sfârşitul lui martie ca voluntar şi 
se îngrijea de Beau Site. Trudy şi Linette aveau grijă de Les Mélèzes. În Beau 
Site au fost puşi băieţii iar fetele stăteau în celelalte două cabane pe timpul 
sfârşiturilor de săptămână când veneau oaspeţi sau alte persoanei. Ne 
gândeam că vom lipsi numai câteva scurte săptămâni. 
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Vara acea avea un scop în sine. A fost o vară care ne-a oferit tuturor o 
nouă realitate a călăuzirii lui Dumnezeu, a rugăciunii cu credinţă crezând că 
Dumnezeu poate face toate lucrurile. 

De exemplu, devenise destul de normal să ne aşteptăm să-l vedem pe 
Fran stând pe scaunul rotund şi roşu în serile de sâmbătă şi să ne aşteptăm ca 
el să răspundă la întrebări într-un mod care lua apa de la moară din „stocul de 
întrebări” şi dădea de gândit. Devenise destul de obişnuit să ne aşteptăm ca 
grădinile să fie plantate şi mesele pregătite în „departamentul meu.” Toată 
lumea ajuta însă zilele de rugăciune. 

Conversaţiile spontane din bucătărie, lucrurile de zi cu zi şi mai ales 
deciziile picau într-un mod foarte natural în responsabilitatea a doi oameni; iar 
sentimentul că personalitatea acestor doi oameni avea mult a face cu 
rezultatele se strecura în atitudini... 

Acea vară ne-a oferit lecţii noi în faptul că Dumnezeu chiar era Acela 
care făcea planurile. 

Curând după plecarea noastră Linette ne-a scris o scrisoare pe 
nerăsuflate despre primul week-end al Inei acolo – Ina, care este acum soţia 
lui Fritz. 

„Ina a apărut la poartă în dimineaţa următoare, vioaie, brunetă, cu o 
rochie de bumbac roz... şi am aflat că era o refugiată din Germania de Est. În 
seara aceea am stat în camera de zi şi am discutat între noi despre bucuria în 
Domnul. Apoi Ranald s-a întors spre Ina care stătea foarte tăcută şi a spus:  

‚Ai vreo întrebare sau vreun subiect despre care vrei să discutăm?’ 
Meditativă, Ina a spus:  
‚N-am mai auzit aşa ceva înainte. Am primit confirmarea într-o biserică 

luterană dar ce spuneţi voi este atât de nou!’ 
Cât de cunoscute ne erau aceste cuvinte:  
‚Dar a fost exact la fel şi cu mine... Mergeam la biserică de ani întregi şi 

n-am ştiut...’ 
Apoi Ranald a început cu începutul în timp ce Ina asculta cu atenţie 

maximă.” 
Linette a continuat pentru a ne spune despre bucuria care s-a răspândit 

prin locuinţă când s-a auzit vestea că Ina devenise creştină. Nu puteau să 
creadă că se întâmplase în felul acesta, când erau acolo numai ei singuri! 

Cine erau „voluntarii”? 
Era Linette, tânără şi de curând ieşită din lumea baletului; Trudy, o 

tânără secretară elveţiancă; Ranald, un tânăr absolvent; Jane care-şi părăsise 
de curând cariera plină de succes în operă. Nu era acolo nimeni cu ani de 
„instruire teologică”. Nu minimalizez importanţă studiului, a cunoştinţei sau a 
pregătirii, ci încerc numai să vă spun ce a demonstrat realitatea. Nepotul meu 
adolescent Barney se afla şi el acolo, iar Olave, o fată din Africa de Sud apărea 
în week-end-uri aducând cu ea studenţi de la universitate... 

Apoi, în iunie Jane a trebuit să plece subit într-o duminică dimineaţa, iar 
Franky a avut acea operaţie care ne-a întârziat până în septembrie (ceea ce a 
fost de fapt o cu totul altă poveste a unei rugăciuni ascultate şi a călăuzirii lui 
Dumnezeu); mâna de oameni care se mai afla în cabana se uitau unii la alţii cu 
nedumerire. 

„Avem întreaga vară înaintea noastră. Cel mai aglomerat timp în L’Abri. 
Grădinile. Oameni cu care să stai de vorbă. Mesele. Cum o să putem noi?”... 
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Susan se afla pe atunci Şcoala Specială Dorset pentru din Oxford şi nu 
avea să beneficieze în mod normal de vacanţă. Când a aflat în ce hal stătea 
situaţia cu voluntarii de la cabană s-a rugat pentru călăuzire în ce priveşte 
responsabilitatea ei şi a mers să stea de vorbă cu directorul. Rezultatul? S-a 
făcut o excepţie fără precedent iar Susanei i s-a permis să studieze anatomia şi 
psihologia acasă în timp ce s-a pus zdravăn pe treabă şi a muncit nebuneşte, 
gătind, grădinărind şi stând de vorbă cu oamenii. A mers înapoi la şcoală în 
noiembrie, şi-a luat toate examenele trecându-le cu onoruri; de fapt a fost a 
treia din capul listei la nivelul ţării în acea sesiune. A simţit că fusese clar 
călăuzită de Dumnezeul pe care Îl cunoştea ca fiind Tatăl ei pentru a-L pune pe 
El înainte şi pentru a merge la cabană să ofere ajutor rugându-se pentru 
ajutorul Lui cu privire la studiile ei în asemenea condiţii dificile. Rezultatele, 
după cum a înţeles ea, au arătat că nu se înşelase. Toate acestea s-au 
întâmplat fără ştiinţa noastră, cel puţin până în punctul în care ea a luat 
decizia; noi nu o presasem cu idei omeneşti în nici o privinţă. 

Vara lor a fost una extraordinar de grea. Două fete de colegiu, Patsy şi 
Elisabeth, ce proveneau dintr-o casă destul de luxoasă, au venit şi ele să ajute. 
Au fost îngropate în munţi de cartofi şi coji de mere şi au fost uimite de 
folosirea simplă a oaselor de pui fierte pentru a face o supă delicioasă, de 
utilizarea fiecărei fărâme de mâncare comestibilă – cum era de exemplu 
facerea peltelei din cojile de măr care rămâneau după ce plăcinta era băgată la 
cuptor. 

A fost o vară de muncă grea pentru cei câţiva tineri care se găseau 
acolo, însă rezultatele spirituale au avut ceva de transmis fiecăruia dintre noi. 

Ina nu a fost singura. Jim şi Morris au fost şi ei rezultate ale acelei veri – 
fiii adolescenţi ai unui ateist strălucit ei fuseseră crescuţi pentru a nu crede în 
nimic. Amândoi au devenit creştini iar unul din ei este azi la o universitate din 
California, celălalt la Harvard, şi nici unul din ei nu se clatină în credinţa lui. 
Udo a venit pentru prima dată în vara aceea. Un student neamţ la drept, Udo 
era un agnostic care nu ştia să facă altceva decât să-şi argumenteze logic 
părerile. În primul week-wnd după întoarcerea noastră din America Udo ne-a 
fost prezentat ca un creştin care se „născuse” în familie cu ajutorul lui Ranald. 
Lindsay, un student la Oxford, de asemenea agnostic, a fost şi el unul din cei 
care au ajuns să ia decizia că Biblia este autentică în vara aceea. Aceştia nu 
erau „copii de la ţară” ci oameni care gândeau foarte adânc lucrurile, educaţi, 
tineri intelectuali. 

În acea vară am primit o demostraţie a realităţii pe care n-o putem pune 
la îndoială şi pe care n-o vom uita vreodată. 

Apoi un nou pas ne-a fost indicat, un nou fir a apărut în ţesătură, o nouă 
pagină a fost întoarsă de Dumnezeu. Cum funcţionează aşa ceva? Cum poţi fi 
condus de Dumnezeu într-o lucrare comună nu doar în viaţa personală? 
Probabil că ceea ce urmează va ilustra răspunsul mai bine ca orice altceva din 
ce-am spus până acum. 

N-au fost acolo trompete ceremoniale, nici sunete impresionante, 
miresme, privelişti sau sentimente... A fost numai o scrisoare; de fapt, două 
scrisori pe care le-am primit în Long Island unde locuiam în timp ce Franky se 
refăcea după operaţie. Una a sosit de la Ranald, spunându-ne că se gândea că 
i-ar plăcea să mai obţină un grad de la Universitatea din Londra, ceea ce 
însemna că putea rămâne în continuare să ajute la munca din L’Abri şi totuşi 
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avea nevoie de jumătate din timp în care să studieze pentru gradul în teologie. 
Pentru asta putea sta oriunde; examinările au loc la o ambasadă britanică la o 
dată stabilită. 

O altă scrisoare a sosit în acelaşi timp de la Deirdre şi Richard. Deirdre 
renunţase la slujba ei în arte iar Richard la cariera lui de pilot şi aveau de gând 
să meargă la o şcoală din California unde Richard avea să facă un curs de 
inginerie. 

„Putem să venim şi să studiem mai întâi în L’Abri pentru vreo 6 luni? 
Simţim că asta ar fi pregătirea de care avem nevoie mai întâi.” 

Trei persoane doreau să studieze la L’Abri. Dar unde? 
„Ei bine, este o cameră la cabana Beau Site.” 
Aveau de gând să ajute cu munca, să asculte conversaţiile şi să 

studieze. Ne-am gândit că vom avea nevoie de „echipament”: birouri, cărţi. 
Apoi ne-am amintit. 
„Farel a fost forţat să părăsească Huémoz în timpul Reformei din acea 

parte a Elveţiei. Farel a crezut acelaşi adevăr pe care-l credem şi noi şi şi-a pus 
în joc viaţa pentru a-l predica cu îndrăzneală. Hai să numim locul nostru de 
studiu ‚Casa Farel’ în amintirea lui.” 

Ce nume perfect pentru a transmite ceea ce doream, şi potrivit pentru 
satul în care Dumnezeu ne-a aşezat. Farel, alergând pe deal cu secole în urmă, 
viu, un bărbat cu convingeri sincere şi cu o personalitate atât de autentică pe 
cât este posibil – urmărit de sătence cu ciomegele pe care le foloseau la spălt 
rufele şi aruncând diferite lucruri spre tânărul reformator! Ce nume potrivit 
pentru noua iniţiativă aşa de modestă atât din punct de vedere al camerei cât 
şi din punct de vedere al tinerilor „Fareli” care aveau să studieze acolo. 

Biblioteca Evanghelică din Londra a scris lui Jane Stuart Smith chiar în 
timpul acela pentru că împrumutase cărţi prin poştă într-un ritm uluitor. 
Scrisoarea o întreba dacă noi am fi dispuşi să deschidem o ramură a bibliotecii 
lor în L’Abri. 

O bibliotecă? Casa Farel avea devoie de aşa ceva! Aşa că colete cu cărţi 
au început să sosească fiind deschise la unul din capete după cum era obiceiul. 
Aceste cărţi de teologie erau aduse de Alice cu micuţa maşină a oficiului poştal, 
deschise de Jane, listate şi catalogate. 

Domnul Dubi a luat măsurătorile pentru birouri – la început numai cinci, 
apoi pentru încă două – cu destul spaţiu pentru a încăpea în ele şi cărţile de 
referinţă, o poliţă pentru alte cărţi de studiu individual şi cerneală, stilouri; de 
asemenea aveam nevoie de rafturi în dormitorul învecinat cu camera de studiu, 
care fiind lipsit de paturi a devenit parte din această „ramură” a Bibliotecii 
Evanghelice. 

Aşa a început Casa Farel.  
Călăuzire? Ei bine, n-o plănuisem şi nici nu ridicasem vreun deget 

pentru a o realiza, dar era, după cum gândeam, planul lui Dumnezeu pentru 
acea perioadă şi pentru atât timp cât El vrea ca noi s-o folosim pentru a 
întâmpina o nevoie. 

Apoi, pe la jumătatea lui decembrie ne-au ajuns la urechi două veşti 
deprimante. Una era că fondurile noastre erau atât de scăzute încât se părea 
că pentru prima dată în istoria L’Abri finalul anului, 31 decembrie, venea iar noi 
nu aveam suficienţi bani pentru a ne plăti facturile. A doua era că cei doi fraţi 
proprietari ai Beau Site hotărâseră să vândă cabana. Insuficienţi bani pentru 
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nevoile lunare la finalul anului – şi o casă de care avem nevoie mai mult ca 
niciodată, din cauza casei Farel, avea să fie vândută şi scoasă din uzul nostru! 

Lui Franky i se făcea baie când a strigat dintr-o dată: 
„Debby, Susan veniţi repede să ne rugăm. Mami şi tati stau de vorbă cu 

omul acela, Anex, din Zürich iar noi n-avem bani deloc ca să cumpărăm Beau 
Site.”  

Şters bine şi îmbrăcat cu un halat de baie Franky le-a condus pe fete în 
rugăciune pentru ca Domnul să dea o soluţie la această problemă teribilă; li s-a 
alăturat şi Linette. 

Departe, în Noua Scoţie, trăieşte o doamnă bătrână care este izolată din 
cauza surzeniei de tot ce ar putea s-o bucure prin vocile şi muzica acestei lumi. 
Însă este o persoană care are un „auz spiritual” foarte ascuţit, care este foarte 
apropiată de Dumnezeu, Tatăl ei. Într-o noapte stătea întinsă în pat, trează, 
neputând să adoarmă gândindu-se la L’Abri pentru care se ruga zilnic. A 
început să se roage foarte specific:  

„Oh Doamne, fă-i pe cei doi fraţi care deţin Beau Site să închirieze 
cabana la un preţ foarte mic pentru o perioadă de mai mulţi ani şi pregăteşte 
suficienţi bani pentru ca L’Abri să poată face reparaţiile necesare în acel loc 
pentru ca să fie potrivit pentru Casa Farel.”  

Îmi scrisese despre această rugăciune şi despre puternica ei convingere 
spre care o îndrumase Dumnezeu că aceasta avea să fie soluţia. Vă spun sincer 
că am zâmbit cu un sentiment de încântare faţă de naivitatea ei. 

„Acesta” m-am gândit, „Acesta este aproape cel mai irealizabil lucru 
despre care am auzit vreodată. Oamenii ăştia n-or să se răzgândească 
niciodată pentru că ei vor să se descotorosească de locul acela. Oricum, Fran 
nu va mai investi nimic într-o casă închiriată. Nu după ce s-a întâmplat cu 
Champéry. Aşa că e imposibil. Draga doamnă MacMullen...” 

Jos, în camera de zi, lângă şemineu se aflau trei persoane, fiecare puţin 
agitată cu privire la rezultatul timpului petrecut împreună. Am început să explic 
în franceză că noi nu aveam banii pentru a cumpăra şi dintr-o dată m-am trezit 
lansâdu-mă în relatarea istoriei L’Abri a rugăciunilor ascultate şi despre cum a 
început Casa Farel. Am „condensat” puţin. Totul era spus în franceza mea plină 
de greşeli însă funcţionarului de la bancă i s-au umplut ochii de lacrimi şi a 
spus: 

„Mi-ar plăcea ca vechea noastră casă să fie folosită pentru un loc de 
studiu ca acesta... numit după Farel. Haideţi să ne întâlnim din nou în câteva 
luni şi să aşteptăm să vedem dacă vor ajunge la dumneavoastră banii în timp 
ce vă rugaţi pentru ei.” 

Chiar şi numai atât mi s-a părut atunci a fi un răspuns uluitor la 
rugăciune. 

Crăciunul a sosit fără vreun răspuns pentru banii de care aveam nevoie. 
Se părea că o mare apăsare plutea în aer. Ne întrebam dacă ar fi potrivit să 
avem o masă festivă cu ocazia Crăciunului; apoi, în ajun, a sunat telefonul şi 
am primit o invitaţie unică. Domnul T., care participase ocazional la serviciile 
noastre religioase spunea că avusese un preinfarct, aşa încât nu va avea voie 
să iasă din casă pentru o slujbă de Crăciun. 

„Am o cerere foarte egoistă” ne-a spus el. „Ar dori L’Abri să vină la mine 
cu ocazia Crăciunului? Şi... ar dori domnul Schaeffer să ţină o slujbă de Crăciun 
pentru noi toţi în camera mea de zi?” 
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Au sosit taxiuri pentru noi toţi – eram 15 persoane – şi nu doar că am 
avut o cină festivă (fără vase de spălat), dar familia aceasta nu-şi făcuse 
bradul ca să se poată bucura de el împreună cu noi. În Elveţia a spune că 
cineva „face bradul” înseamnă că la un moment dat toate artificiile sunt 
aprinse iar luminiţele electrice sunt stinse; astfel se împrăştie peste tot averse 
de scântei pentru câteva clipe de adevărată strălucire iar bradul „este făcut”. 

Au fost oferite cadouri copiilor, inclusiv lui Franky şi lui Debby, iar omul 
acela a venit şi mi-a pus în braţe un plic pe care scria „Pentru L’Abri”. O privire 
fugară aruncată spre cecul ataşat de felicitarea de Crăciun m-a făcut să-mi 
pierd răsuflarea. Domnul alesese această modalitate unică de a răspunde 
întregii noastre nevoi din acea lună, iar anul avea să se încheie din nou cu 
toate cheltuielile achitate. 

Când a sosit timpul să ne întâlnim cu proprietarul în Zürich pentru a 
discuta despre Beau Site ne erau clar două lucruri: nu vom fi în stare să 
cumpărăm casa, însă Dumnezeu ne trimisese o sumă care ar fi putut acoperi 
reparaţiile necesare, inclusiv amenajarea unei a doua băi, de care era atâta 
nevoie. Unul din aceste daruri ne ameţise pe toţi. Era vorba de întregul cont 
bancar al unei asistente din America; ea ne-a scris că în timp ce se ruga într-o 
dimineaţă a simţit că nu putea spune cu sinceritate „Mă încred în Tine cu toată 
viaţa mea Doamne” fără a demonstra aceasta înaintea lui Dumnezeu 
renunţând la întregul său cont. Mersese la bancă pe drumul spre spital şi 
scosese din cont 1000$ lăsând astfel contul gol, după care trimisese banii 
pentru Beau Site – deoarece vizitase L’Abri în perioada când casa devenise o 
problemă. 

Proprietarii s-au decis, iar în acea zi ni s-a spus: 
„Vă vom închiria întreaga casă la acelaşi preţ pe care-l plăteaţi pentru 

numai jumătate de casă... şi vă vom încheia un contract pe 12 ani pentru 
acelaşi preţ. În schimb, voi veţi promite să faceţi reparaţiile necesare.” 

Au existat câteva excepţii de care s-au îngrijit ei înşişi ca de exemplu 
reparaţiile pentru acoperiş, şi altele. 

Şi aşa, Casa Farel avea un loc în care putea merge mai departe. 
În luna aprilie a avut loc o altă nuntă, iar Susan şi Ranald au devenit 

domnul şi doamna Macaulay în aceeaşi biserică din Ollon. Au plecat pentru luna 
de miere în Africa de Sud şi Rhodesia – cadou de la părinţii lui – pentru a vizita 
pe bunica lui Ranald, pe mătuşile, unchii şi părinţii lui şi pentru a o prezenta pe 
Susan acestora. Când s-au întors, în luna iulie, au devenit gazdele din cabana 
Beau Site şi astfel a început o nouă etapă pentru L’Abri. 

În al doilea an de viaţă al Casei Farel au mai fost încă câţiva care au 
vrut să studieze la L’Abri – nu ca-ntr-o şcoală, ci pentru lucru individual în 
studiul unei cercetări, având discuţii şi seminarii împreună şi întâlnindu-se cu 
Fran care era Preparator Senior şi ţinea prelegeri cu subiecte precum „Climatul 
intelectual”, „Noua teologie” sau orice alt subiect pe care-l considera folositor 
celor care studiau atunci în Casa Farel. 

În timpul verii din 1962 au venit 14 persoane ca studenţi în Casa Farel. 
În iarna următoare un bărbat căsătorit a venit împreună cu familia sa pentru 
şase luni; studia la Casa Farel şi locuia în sat; ceilalţi au venit pentru perioade 
mai scurte de timp. Nu este o şcoală în sensul obişnuit al cuvântului, dar este 
un loc în care oamenii pot veni pentru un timp în care să studieze şi 
concomitent să participe la realitatea care se petrece în L’Abri (inclusiv munca 
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fizică grea), să asculte discuţiile, învăţând în timp ce oamenii pun întrebări 
practice mai degrabă decât întrebări academince. Casa Farel este foarte, foarte 
limitată ca spaţiu. Dar a avut deja impact în unele vieţi şi în câteva state. Nu 
avem nici cea mai vagă idee cu privire la ce vrea Dumnezeu să facă cu această 
casă în viitor. 

În prezent avem câteva reşedinţe, după cum v-am subliniat deja. 
Oamenii care vin sunt „împărţiţi” pe case pentru a servi masa. Este puţin 
complicat în ce priveşte curăţenia şi ţinerea socotelilor dar ne oferă un număr 
mai mic la fiecare masă, ne dă posibilitatea să păstrăm atmosfera neoficială, 
de familie, şi încurajează conversaţiile din jurul meselor.  

Toată lumea sacrifică „viaţa de familie” pentru a include un număr mai 
mare în această familie. Evident, în felul acesta apar probleme în propria 
noastră viaţă de familie. Nu există „soluţii perfecte” pentru aşa ceva. Oricum, 
şi noi trecem prin lupte şi avem nevoie să continuăm să ne rugăm mai degrabă 
pentru o soluţie de la Domnul decât pentru vreo idee deşteaptă şi subită de-a 
noastră cu privire la cum ar trebui rezolvate lucrurile. 

În nici un caz nu trebuie să vă imaginaţi că toţi cei care au trecut prin 
L’Abri au plecat de aici crezând. Trebuie ca acest lucru să fie clar. Şi nici toţi 
care au crezut nu continuă să trăiască o viaţă de creştin. Şi nici toţi cei care 
continuă să trăiască o viaţă de creştin nu şi-au schimbat profesia. Întâmplările 
prezentate au fost selectate cu dorinţa de a vă arăta ceea ce considerăm că a 
fost lucrarea lui Dumnezeu. Sunt mult mai multe lucruri ce ar putea fi spuse 
din punct de vedere pozitiv şi sunt multe persoane ce ar putea fi menţionate 
care au trecut prin L’Abri dar în viaţa cărora nu avem cunoştinţă să existe 
vreun efect de durată. 

O familie se mută în Elveţia; o familie, alungată, ajunge într-o zonă 
montană, la jumătatea drumului ce duce spre o staţiune de schi, într-un loc al 
cărui nume nu are nici o rezonanţă. 

Povestea a fost aceea a realităţii a ceea ce Dumnezeu a făcut. Însă 
povestea nu s-a încheiat. Chiar acum „se derulează” acele lucruri pentru care 
Dumnezeu ne-a adus pe toţi aici. 

Ce va fi în viitor? Ei bine, nici unul din noi nu ştie ceva mai mult decât a 
ştiut la început. Dar ştim aceasta: L’Abri este planul lui Dumnezeu – nu avem 
nici o îndoială. El îl va continua în modul în care El a plănuit dacă noi nu-L vom 
împiedica lăsând propriile noastre dorinţe să intervină. 

Fiecare dintre noi, personal, ştie că are legătură directă cu Dumnezeu. 
Ştim că atât timp cât ne aflăm împreună aici avem de împlinit o lucraree 
comună. Dar fiecare din noi poate fi călăuzit spre un alt plan pe care 
Dumnezeu îl poate avea pentru noi; poate fi călăuzit să iasă din acest loc, sau 
din L’Abri pentru a pătrunde în altceva. Înaintea lui Dumnezeu suntem 
persoane individuală şi credem că El lucrează în fiecare în parte separat. Nu 
avem nici un contract uman care să ne oblige pe viaţă. Contractul nostru 
obligatoriu este cu Dumnezeu. Ca lucrare, ca grup ne rugăm în unitate pentru 
înţelegere şi armonizare între noi în ce priveşte luarea deciziilor. Ne rugăm ca 
călăuzirea Lui să fie clară pentru noi ca grup deoarece considerăm că 
omogenizarea atâtor personalităţi este la fel de importantă în a dovedi 
realitatea ca şi călăuzirea individuală. 

Va funcţiona? Ei bine, povestea noastră a acoperit deja o perioadă de 8 
ani. Suntem oameni obişnuiţi, imperfecţi, păcătoşi. Nu e nimic deosebit cu 
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privire la noi. Ce trăim noi nu este utopie în nici un sens. Însă în mica măsură 
în care am reuşit să ne dăm pe noi înşine la o parte şi să aşteptăm ca 
Dumnezeu să arate direcţia am descoperit şi vom descoperi că este reală 
această comunicare în ambele sensuri cu Dumnezeu. 

Există şi mereu vor exista multe zone care au nevoie de îmbunătăţiri în 
această luptă de a fi sinceri înaintea lui Dumnezeu oră de oră, zi după zi, lună 
după lună. Aşa că există şi vor exista multe aspecte care trebuie schimbate în 
mai bine cu privire la cum se văd lucrurile cu ochii altora. 

Nu este o viaţă de comoditate ci una de emoţii extraordinare pe care le 
experimentăm printre bătălii: emoţii datorate descoperirii că suntem în 
legătură cu supranaturalul în ziua de azi. 
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CAPITOLUL DOUĂZECI ŞI UNU 
 

Iar cinci ani mai târziu... 

 
 

 
ip van Winkle a avut parte de o perspectivă puternic accentuată de 
pauza unui somn de 20 de ani! A fost un avantaj pentru el pentru că 
a putut să vadă dintr-o dată schimbările şi rezultatele istoriei fără să 

fi trecut prin fiecare din acestea. În primele 20 de capitole aţi trăit împreună cu 
noi aproximativ 15 ani din viaţa noastră. Acum, în acest ultim capitol, veţi  
avea parte de o perspectivă „Rip van Winkle” cu privire la lucrarea L’Abri din 
prezent deoarece s-au scurs cinci ani între capitolul 20 şi capitolul 21.  

Vă aduceţi aminte de promisiunea pe care am simţit că Dumnezeu ne-a 
făcut-o într-unul din capitolele de la începutul cărţii? Versetul acela din Isaia 
capitolul 2, versetul 2. În sâmbăta care a trecut, la jumătatea lunii iulie 1968, 
Fran şi cu mine stăteam şi ne uitam de pe balcon la oamenii care se aflau 
alături, pe terasă. Nu ne-am putut abţine să nu ne gândim cu voce tare la 
versetul acela: „şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor 
duce cu grămada la el, şi vor zice: ‚Veniţi, să ne suim la muntele Domnului...’ 
ca să ne înveţe căile Lui...” 

„Fran, exact aşa arată cei 125 de oameni. Vino la capătul acesta al 
balconului şi priveşte. Sunt câţiva împrăştiaţi şi în partea aceasta.” 

Fran stătea la capătul patului nostru (care încă era biroul său în timp ce 
şedea pe un scaun basculant pentru a lucra) pregătindu-şi predica pentru 
nunta ce avea să aibă loc în timpul serviciului religios din ziua următoare. 
Şorţul meu era pătat şi mâinile încă mi-erau murdare de făină după ce 
pregătisem împreună cu Cynthia şi câteva ajutoare mâncarea cu care să 
umplem cele 125 de farfurii... însă am ieşit amândoi pentru câteva minute să 
privim la oamenii de lângă noi cu o uimire totală. 

Cine sunt aceşti oameni?  
Profesori, pastori, doctori, avocaţi, artişti, arhitecţi, scriitori, muzicieni, 

asistente, profesori de şcoală, secretari, oameni de ştiinţă, actori şi studenţi de 
toate tipurile şi varietăţile – şi pe lângă ei amatori sau gură-cască! Erau 
japonezi care studiau în Germania, francezi, italieni, nemţi, olandezi, englezi, 
scoţieni, irlandezi, canadieni, americani din multe state diferite, elveţieni, sud-
americani, scandinavi, australieni, nou-zeerlandezi şi sud-africani. Erau băieţi 
cu plete şi o largă varietate de bărbi şi ţinute; fete cu părul lung, acel tip 
beatnic, la un loc cu fete ultramoderne; unii abia veniseră pentru prima dată la 
L’Abri şi se găseau alături de cei din Familia L’Abri care deveniseră creştini şi 
reveniseră aducând cu ei prieteni. Erau lucrători creştini, pastori şi profesori ce 
căutau ajutor pentru a înţelege tineretul secolului al XX-lea – şi tineri „mai 
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puţin respectabili” care aveau deja o lungă istorie în folosirea drogurilor în timp 
ce căutau un sens oarecare al acestei „vieţi fără sens”. Fiecare tip de mediu 
religios sau filozofic părea să fie reprezentat cu o omogenizare specifică 
secolului XX, într-o incapacitate de a crede că adevărul există –totuşi, cu o 
foame de a găsi sens şi fără a fi satisfăcuţi de „universul plastic” al zilelor 
noastre. 

Am devenit emotivi în timp ce-i priveam în acea sâmbătă seara din 
cauză că puteam privi înapoi şi urmări povestea unora dintre ei. De exemplu 
Bill a auzit despre L’Abri când a stat de vorbă cu o fată în Palestina şi a venit 
pentru a descoperi singur bucată cu bucată! Bill, cu mustaţa sa tip ghidon şi cu 
ochelarii săi de distanţă rotunzi, cu rame subţiri, încercase totul, inclusiv 
drogurile, şi fusese exmatriculat dintr-o universitate americană după ce 
avusese parte de cele mai bune şcoli pregătitoare şi de tot ce îi putea oferi o 
familie bine aşezată din estul Statelor Unite; hoinărise ca un rebel cu dorinţa 
de a căuta. Acum, Bill era un hotărât „copil al lui Avraam”, după cum îi plăcea 
să se numească, sau un copil al lui Mesia pe care-L aştepta Avraam. El era 
acolo, alături de noi, vorbind cu sinceritate şi detaliat celor doi prieteni ai lui 
care veniseră şi ei să studieze în Casa Farel în încercarea lor de a vedea ce 
găsise Bill atât de convingător. Apoi, mai era Ian, cu părul care-i ajungea până 
la umeri şi cu pălăria sa preferată, albastră, din fetru, care-i pica de pe cap în 
timp ce-şi accentua punctul de vedere. Şi el vorbea acum având perspectiva 
adevărului care stă în creştinism după ce devenise sigur de acest adevăr cu 
numai câteva săptămâni în urmă. 

Seara aceea de sâmbătă din acea săptămână era diferită prin faptul că 
se ţinea un concert în locul discuţiei obişnuite condusă de Fran. Concertul a 
fost atât de frumos că-ţi tăia respiraţia. Rex ne-a încântat cu Liszt, Jane a 
cântat o primă arie de operă după opt ani de pauză iar o fată din Belgia, foarte 
talentată, a cântat la vioară. Şi serviciul de dumincă a fost diferit pentru că a 
fost inclusă o nuntă în timpul serviciului de dimineaţă. 

Permiteţi-mi să vă spun această poveste pe scurt. 
Jack a ajuns la noi fără a şti ce era de fapt L’Abri, chiar în mijlocul nunţii 

lui Barry şi Veronica Seagren din decembrie. Jack, un student canadian la 
medicină care umbla prin toată lumea în căutarea „răspunsurilor” la întrebările 
vieţii, ajunsese la locul potrivit după cum se gândea el, chiar dacă n-a ştiut ce 
era L’Abri înainte de a veni. I se dăduse adresa noastră ca un loc în care putea 
să întâlnească un vechi prieten. Jack a devenit creştin atât de repede încât ne-
a lăsat cu găra căscată. Cine poate explica de ce unii pricep atât de repede şi 
intelectual şi spiritual iar altora le trebuie aşa de mult? A rămas la noi pentru a 
deveni un student la Casa Farel, ascultând casete la viteză mare, lucrând de 
dimineaţa devreme până noaptea târziu. Apoi, Jack a devenit un ajutor şi mai 
târziu voluntar, având în grijă atelierul de tâmplărie al L’Abri. Subţirel, brunet, 
creţ, cu barbă, Jack face toate lucrurile cu o hotărâre rapidă. A simţit cu 
siguranţă că Dumnezeu îl chema pentru a studia mai departe teologia; ca 
urmare s-a înscris la un seminar în Statele Unite. De asemenea a fost sigur că 
Christel, o nemţoaică ce venise la L’Abri ca ajutor, era fata potrivită oentru a-i 
deveni soţie! Acum, duminica ce vine, la şase luni după sosirea sa la noi, Jack 
şi Christel s-au căsătorit în mijlocul unui serviciu religios şi au plecat după 
recepţie în timpul după-amiezei. Jack a ajuns aici în mijlocul primei nunţi la 
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care participase vreodată şi apoi a plecat exact după propria sa nuntă. Un 
adevărat record! 

Asta însemna că acel week-end nu includea doar servirea a 125 de 
persoane la cina de sâmbătă seara, ci şi decorarea capelei după concert pentru 
nuntă cu ferigi, muşchi, buturugi, cărămizi puse în picioare şi margarete 
cultivate, cu tulpini lungi; după aceea trebuia să gătim pentru duminică. Apoi 
serviciul de dimineaţă de la biserică, cu ceremonia ce avea să aibă loc chiar 
înainte de predica despre căsătorie şi apoi prânzul de duminică împărţit între 
cabane. Les Mélèzes a avut la masă 52 de persoane în acea duminică, 135 de 
persoane pentru o recepţie de nuntă la scurt timp după aceea şi apoi 125 de 
oameni pentru ceaiul de la ora 7 seara. Fiecare din celelalte cabane şi-a avut 
partea pentru atâtea persoane de câte se puteau îngriji în privinţa hranei şi a 
unui loc de dormit. Există paturi suprapuse, paturi de campanie aşezate pe 
spaţiul de pe podea disponibil, inclusiv pe cele din balcoane şi camerele de zi. 
Este la fel de greu pe cât era la început când fusesem nevoiţi să punem saltele 
pe podeaua din Les Mélèzes pentru fetele care veniseră din Basle. Diferenţa 
este că acum există mai multe cabane, voluntari, mai mulţi oameni implicaţi în 
sacrificiul de a trăi prin credinţă şi mai mulţi oameni implicaţi în a veni aici 
pentru a pune întrebări şi a studia. 

Lăsaţi-mă să vă schiţez rapid câteva din schimbările şi adăugirile care 
au avut loc pe măsură ce Dumnezeu şi-a desfăşurat planul de-a lungul acestor 
5 ani care au trecut. 

Susan şi Ranald aveau grijă de Beau Site acum cinci ani; în prezent ei 
sunt lucrători L’Abri în Anglia de patru ani. Un capitol foarte lung s-ar putea 
naşte din modul în care Dumnezeu a pregătit o casă în Ealing, Londra care să 
înlocuiască apartamentul din Chelsea. Răspunsurile la rugăciune şi siguranţa că 
Dumnezeu alesese casa din strada Cleveland nr. 52 au fost la fel de uimitoare 
ca acelea legate de achiziţionarea cabanei Les Mélèzes. Varietatea lucrurilor 
care au indicat faptul că Susan şi Ranald trebuiau să meargă în Anglia mai 
degrabă decât să stea în Elveţia au fost de asemenea hotărâtoare. Ranald a 
putut să termine un masterat în teologie la Colegiul King din Londra şi să 
continue lucrarea din L’Abri. În ultima vreme lucrarea s-a dezvoltat în acea 
casă prin orele de Şcoală Duminicală pentru copii, studii biblice şi servicii 
religioase adăugate la discuţii, sesiuni de ascultare a casetelor şi multe altele; 
o mulţime de invitaţii sosesc pentru Ranald ca şi pentru Fran ca să ţină 
prelegeri în diferite zone din Anglia. 

Un alt capitol s-ar putea scrie despre Conferinţa Ashburnham din 
Sussex; prima conferinţă completă a L’Abri, din această primăvară, cu Fran, 
Hans Rookmaaker (Profesor de Istoria Artei la Universitatea Liberă din 
Amsterdam), Ranald Macaulay, John Sandri şi Hurvey Woodson, fiecare ţinând 
prelegeri cu o diversitate de subiecte; de asemenea, în fiecare săptămână au 
avut loc două concerte protocolare susţinute de Ansamblul L’Abri (Jane Stuart 
Smith – soprană, Frances Kramer – vioară, Rex Humrich - pian) şi un concert 
improvizat într-o după-amiază de oaspeţii talentaţi ai conferinţei. Am avut o 
Şcoală Biblică de vară pentru copii ce veneau cu părinţii lor, condusă de Susan; 
şcoala avea un program foarte „rotunjit” alături de discuţii pe tema rugăciunii 
şi a căsătoriei. Norma, care este secretara L’Abri din Huémoz a venit să ajute 
pentru înregistrarea oaspeţilor, îndrumând oamenii spre camerele lor, şi aşa 
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mai departe, iar Sylvia, care tocmai sosise din America, i-a ajutat pe părinţi să 
poată lua parte la prelegeri stând ea cu copiii în fiecare seară. 

Această conferinţă a avut ca scop întâmpinarea nevoii după un loc în 
care oamenii din Anglia să se poată aduna ca să audă despre ceea ce ceruseră 
lucrătorilor L’Abri să le explice în multe alte ocazii. Anunţuri şapirografiate au 
fost trimise acelora care păreau interesaţi ; chiar dintre aceştia, unii au rămas 
pe-afară deoarece Susan a fost singura care s-a ocupat de aceasta, iar ea avea 
doi copii şi o casă de ţinut pe lângă alte treburi din L’Abri. N-a fost o publicitate 
obişnuită deloc; nu s-au citit anunţuri în biserici şi nici nu au fost publicate în 
ziare sau reviste. Totuşi, 450 de persoane au participat într-una din cele două 
săptămâni sau pentru un week-end. Clădirile pentru conferinţă nu aveau o 
asemenea capacitate, şi de aceea, oamenii au fost limitaţi în timpul lor de 
şedere. Varietatea de oameni prezenţi a fost din nou ca o secţiune transversală 
a secolului XX în ce priveşte vârsta, educaţia, mediul familial, naţionalitatea şi 
rasa. Acea conferinţă a fost „un început”. Este şi un tipar pentru viitor? 
Reprezintă ea un mod de a promova varietatea de discuţii şi prelegeri L’Abri în 
alte zone? Nu ştim. Tot ceea ce ştim e că a fost ceea ce trebuia să facem în 
această primăvară şi că se pare că va fi urmată de o altă conferinţă în Britain. 

Ce s-a întâmplat cu Beau Site după ce Ranald şi Susan au plecat?  
I-am menţionat undeva în carte pe Claudie şi Allan. După ce au fost 

studenţi la Casa Farel pentru un an au cerut să rămână mai departe ca 
lucrători. Timp de doi ani ei au fost lucrătorii care s-au îngrijit de Beau Site iar 
apoi au simţit că este mai bine să meargă într-o biserică dintr-un oraş 
universitar şi să folosească ceea ce au învăţat în L’Abri pentru a ajuta studenţii 
din America. Pe vremea aceea Nick şi Minna se aflau la L’Abri. Minna a devenit 
creştină în L’Abri pe când era o elevă de 16 la un internat din Geneva. A 
revenit după ce şi-a terminat studiile universitare, a devenit parte dintr-un alt 
„cuplu L’Abri” şi împreună au preluat Beau Site pentru următorii doi ani. Acum, 
Nick se gândeşte că a sosit timpul pentru el să-şi finalizeze cursurile în teologie 
în toamna aceasta împreună cu Jack şi Christel, Jeram şi Vicki, Pierre şi 
Danielle (studenta franţuzoaică de origine evreiască din Casa Farel de 
odinioară) şi Barry cu Veronica (cei care s-a căsătorit în ziua în care sosise 
Jack). Mai sunt şi alţi studenţi L’Abri în Casa Farel care intră la acelaşi colegiu 
de teologie: Jim (în prezent grădinarul în calitate de lucrător L’Abri), Egon 
(fratele mai mic al lui Udo care a devenit creştin prin acesta, şi a terminat de 
curând prima sesiune de examene la o universitate din Germania) şi Thena, o 
fată din Canada care a preferat să vină la Casa Farel în loc să accepte o bursă 
la Seminarul Priceton. Astfel, şi în această toamnă seminarul din St. Louis va fi 
plin cu persoane care au trecut prin L’Abri. 

St. Louis nu este unica şcoală teologică în care există oameni „născuţi 
din nou” în cadrul L’Abri sau care au ajutat lucrarea de acolo. Există trei 
absolvenţi de la Harvard într-o şcoală teologică din Philadelphia, toţi trei venind 
din L’Abri; de asemenea sunt fetele Wellesley care au mers tot acolo după ce 
au trecut pe la L’Abri luând împreună cu ele colege care au devenit interesate 
de creştinism datorită lor. Există şcoli tepologice în Anglia în care persoane 
convertite în cadrul L’Abri se pregătesc pentru lucrările lor viitoare. Există 
organizaţii şi borduri de misiune creştine care au oameni cu lucrări puternice 
dar care nu erau creştini înainte de a ajunge în L’Abri. Pe lângă toate acestea 
există sute de oameni (sau poate că deja e vorba de mii de oameni) care au 
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trecut prin L’Abri; acolo au văzut ceva care le-a schimbat viaţa. Acest „ceva” 
nu este nimic altceva decât adevărul creştinismului. Ei au ajuns să înţeleagă 
climatul secolului XX. Ei au ajuns să-şi dea seama că se poate să observi 
interrelaţii între filozofie, artă, istorie, muzică, literatură, piese de teatru şi 
programe de televiziune, relaţii care le oferă o înţelegere a ceea ce „este” 
precum şi a ceea ce este oferit, şi au ajuns la hotărârea de a „gândi” şi apoi de 
a fi creativi. 

În prezent Larry şi Nancy sunt cuplul de la Beau Site. Larry a venit la 
L’Abri cam în urmă cu 5 ani după ce a aflat despre lucrare într-un cămin 
studenţesc din Norvegia de la o persoană ce fusese pe la noi numai pentru 2 
zile şi a cărui descriere nu aducea nici un nume în amintirile noastre. Larry era 
încă o persoană în căutarea răspunsurilor pentru viaţă; el a petrecut u an în 
Europa sperând că aceasta ar fi o posibilitate de a găsi acel răspuns; a lucrat, a 
călătorit şi a stat în căminuri studenţeşti. Studia la universitate Ştiiţele politice. 
A rămas la noi timp de un an, apoi a mers înapoi în State la un colegiu 
teologic, după care a revenit ca lucrător L’Abri împreună cu soţia lui, Nancy, în 
anul dinaintea obţinerii diplomei. Aşa că, din nou, are cine să se ocupe de Beau 
Site, 

Am menţionat că ne rugasem pentru o cabană cu ceva ani în urmă, dar 
nu primisem banii ca s-o cumpărăm, ci doar ni s-a oferit biblioeteca din acea 
cabană. Numele ei este cabana Les Sapins. A fost cumpărată de o femeie care 
deţinea o pensiune de tip vegetarian şi care avea legături cu un cult hindus. 
Chiar şi după decesul acelei femei, probabilitatea ca moştenitorii să dorească 
să ofere oportunitatea cumpărării cabanei altor două persoane părea foarte 
mare.  O altă femeie, care-şi dedicase mare parte din viaţă pentru a ajunge la 
oamenii implicaţi în hinduism dorea de ceva vreme să cumpere acea cabană 
pentru folosul L’Abri, iar acum, probabil că Dumnezeu va folosi darul ei pentru 
a elibera o casă, care deşi fusese construită şi utilizată iniţial de creştini, era 
acum folosită de acest cult. Poate darul ei va reda casa utilizarii ei originale ca 
să fie un loc în care adevărul Bibliei să poată fi propovăduit. Cu toate că părea 
imposibil din motive legale şi financiare, totuşi s-a întâmplat. Pe 20 mai 1967 
noi am fost anunţaţi telefonic pe când eram în Ţara Galilor, cumpărătorii au 
aflat în timp ce se aflau la celălalt capăt al lumii şi oaspeţii L’Abri au aflat prin 
sunetul vesel al talăngilor vestea că acea cabană va fi disponibilă pentru L’Abri. 
Şansă? Oh, numai dacă aţi putea asculta detaliile complicate care înglobează 
atâţia mii de km şi atât de mulţi ani! 

Ce cuplu credeţi că a venit să se ocupe de cabana Les Sapins? 
Ei bine, tocmai atunci „s-a nimerit” că Debby – da, fiica noastră cea mai 

mică – şi soţul ei Udo se înscriseseră pentru a fi lucrători L’Abri în Huémoz 
înainte ca noi să ştim că Les Sapins avea să facă parte din L’Abri. Debby şi Udo 
Middelmann s-au căsătorit cu 4 ani în urmă în biserica Ollon a secolului XX, 
aceeaşi biserică în care W. Farel predicase la începutul Reformei. Amintirile ne-
au purtat în trecut la nunta Priscillei şi la nunta Susanei care s-au ţinut în 
aceeaşi clădire.  

Ferigile care miroseau a pădure, buturugile acoperite cu muşchi şi 
iederă au umplut locul în timp ce Jane Stuart Smith ne-a încântat încă o dată 
cu vocea ei ca atunci când am auzit pentru prima oară, cu ani în urmă, la 
nunta Priscillei, cuvintele din cartea Rut:  
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„Rut a răspuns: ‚poporul tău va fi poporul meu, şi Dumnezeul tău va fi 
Dumnezeul meu.’” 

Când ne-am îndreptat privirile de la ochii negri, strălucitori ai miresei 
care intra la braţul tatălui ei pentru a-şi întâmpina mirele înalt şi blond spre 
feţele fascinate ale acelora care o admirau din sală, ne-am dat seama de 
continuitatea pe care noi nu am fi putut să o plănuim. Era un amestec de ani 
printre oaspeţi începând de la primele zilele din Luasanne, perioada din 
Champéry şi istoria L’Abri până la comunitatea prezentă de atunci. 
Continuitatea era aceea a unei familii în creştere, în două sensuri ale 
cuvântului. În ziua aceea a nunţii noi nu ştiam ce avea să urmeze patru ani 
mai târziu. 

Timp de trei ani Debby a predat limba franceză în şcoala John 
Burroughs din St. Louis în timp ce Udo a frecventat o şcoală teologică. Udo 
absolvise facultatea de drept din cadrul Universităţii din Germania cam în 
acelaşi timp când Ranald şi-a obţinut diploma în drept la Cambridge. Debby 
terminase Universitatea din Lausanne la fel ca Priscilla. După cum Priscilla şi 
John luaseră în calcul multe alte posibilităţi pentru lucrare, la fel făcuseră şi 
Susan cu Ranald, iar mai târziu, Dabby şi Udo. Fetele noastre, împreună cu 
soţii lor (de trei naţionalităţi diferite) nu s-au întors să lucreze în L’Abri pentru 
că aşa „era de aşteptat” sau pentru că „era ceva firesc”. Ele consideră că 
aceasta este alegerea lui Dumnezeu pentru familiile lor, şi an după an observă 
planul lui Dumnezeu desfăşurându-se în lucrare în ceea ce-i priveşte. Pentru 
noi este o minune şi o uimire să vedem cum Dumnezeu a continuat să facă din 
lucrarea aceasta o familie împărtăşită, chiar aşa cum s-a întâmplat de la bun 
început, iar această familie este compusă acum din „copiii noştri” spirituali şi 
propria noastră familie. 

Cabana Les Sapins ne aparţinea numai de câtave zile când s-a umplut 
pentru prima dată cu 35 de persoane ce au dormit în toate spaţiile disponibile, 
inclusiv pe balcoane. Dacă nu am fi primit cabana exact atunci, am fi fost puşi 
în situaţia de a refuza 55 de persoane, printre care 16 africani. 

Şi anul acesta Les Sapins este plină până la refuz cu oaspeţi, ajutoare şi 
studenţii Casei Farel, plus un nou membru micuţ al familiei Middlemann: 
Natasha, care s-a născut pe 28 februarie în căminul lui Udo şi Debby. 

Cu cinci în urmă Linette şi Joe locuiau încă în casa Omului Albină. 
Lucrurile s-au schimbat mult de atunci încoace pentru că Linette şi Joe au 
cumpărat o altă cabană în celălalt capăt al satului şi au numit-o Bethany. 

Frances Kramer a cumpărat casa Omului Albină – Bourdonette – şi a 
transformat cele două apartamente într-o singură locuinţă.  

Bethany a devenit spaţiul de cazare pentru băieţi şi poate adăposti 22 
de persoane. Linette şi Joe au plecat în Statele Unite unde Joe îşi finalizează 
studiile. Cabana lor este închiriată de L’Abri, iar atunci când Jeremy şi Regina 
(primul cuplu care a avut nunta în noua capelă) care au fost primii ce s-au 
îngrijit de cabană după plecare lui Joe şi Linette, au simţit cu siguranţă că este 
nevoie de ei în Irlanda, Claire a fost aceea care a preluat îngrijirea casei, 
gătind şi fiind gazda din cabana Bethany. Alţii au preluat atelierul de tâmplărie 
pe care-l începuse Jeremy în garajul cabanei Bethany. 

Bob Holmes a luat locul lui Jeremy ca gazdă în cabana Bethany; el de 
asemenea se ocupa cu realizarea unui sistem de fişe pentru discuţiile 
înregistrate pe casete. 
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Fiecare nume aminteşte de o poveste, dar, evident, nu se pot spune 
toate poveştile. 

Claire, de exemplu, deţinea şi conducea propriul ei salon de frumuseţe 
în sudul Californiei. Ea a auzit despre L’Abri, iar lucrul care a convins-o că 
trebuie să părăsească toată afacerea şi viaţa ei confortabilă pentru a participa 
la această lucrare unde să muncească din greu fără nici o remuneraţie... ei 
bine, toate acestea ar ocupa un spaţiu foarte întins dacă aş începe să le 
povestesc. De asemenea, ceea ce a făcut-o să se integreze în muncă de parcă 
ar fi fost aleasă cu grijă pentru aceasta dintr-o grămadă de candidaţi de către 
un manager inteligent este imposibil de explicat. 

După cum am încercat să vă descriu, noi chiar ne rugăm deja de 13 ani 
pentru ca Dumnezeu să trimită lucrătorii aleşi de El; şi ne-a fost clar până 
acum că Dumnezeu a ales o serie de persoane pentru anumite perioade de 
timp în care El a dorit ca ei să fie acolo, sau pentru etapele în care El vrea ca ei 
să fie aici, acum. 

De exemplu, Os Guinness nu numai că se ocupă cu sortarea scrisorilor 
şi întreţinerea unui tabel complicat cu toate persoanele cărora li s-a promis 
deja un loc în L’Abri, aşa încât să vedem la câte scrisori mai trebuie să 
răspundem în privinţa cererilor de locuri, dar tot el face o treabă excelentă ca 
predicator şi prezentator al Bibliei. Norma se descurcă nu doar cu munca de 
secretariat, ci are experienţă şi în baterea la maşină a manuscriselor. Fiecare 
lucrător care a venit şi a plecat, sau care încă este aici, a fost ales de Domnul 
pentru un moment specific din istoria L’Abri şi pentru a aduce o contribuţie 
anume la lucrare. 

Ce s-a întâmplat cu Bourdonette? 
Ei bine, doamna Kramer s-a întors în America pentru a-şi instrui copiii, 

iar cabana a fost închiriată de diferite familii care au vrut să fie în apropierea 
L’Abri pentru un timp. 

Pe lângă casele deja menţionate L’Abri mai închiriază camere într-o 
casă din sat pentru mai mult spaţiu, şi, de asemenea închiriază o cabană, sau 
o casă îngrămădită în acea zonă a satului în care casele au ziduri comune, 
numită Rionzi. Această locuinţă a fost sub conducerea lui Claire şi era cabana 
pentru fete înainte ca ea să preia Bethany. Apoi a fost folosită de o familie care 
a venit la Casa Farel iarna trecută. În această vară familia Rookmaaker sunt 
cei care se ocupă de Rionzi. Doamna Rookmaaker găteşte pentru a hrăni 
oaspeţii şi are grijă de un dormitor cu 6 paturi plin de fete, precum şi de 
câteva dormitoare mai mici. Profesorul Rookmaaker, de partea lui, ţine 
prelegeri, stă de vorbă cu oamenii în timp ce masa este servită sau discută cu 
diferite persoane care apelează la el pentru ajutor. Familia aceasta este deja 
membră L’Abri de patru ani. Lucrarea în Olanda a crescut şi are doi noi 
lucrători... Hans von Seventer şi soţia lui, JoAnn. 

Şi lucrarea din Italia s-a schimbat. A sosit ziua în care apartamentul lui 
Hurvey şi Dorothy nu a mai fost necesar pentru serviciile de biserică, şcoală 
duminicală şi seri de prelegeri ori discuţii deoarece un al doilea apartament a 
fost închiriat şi mobilat ca să fie locul pentru întâlniri. O altă adăugire o 
reprezintă o vilă care le stă mereu la dispoziţie ca să fie folosită pentru 
conferinţe de week-end, tabere de vară sau cu ocazia Paştelui, etc. Această 
vilă este situată în San Fedele, un sat de munte mai sus de lacul Como. 
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Lucrarea în Italia merge încet şi descurajator, însă Hurvey şi Dorothy au 
aşezat acolo o temelie sănătoasă şi urmează să aibe loc o creştere solidă; 
biserica, care este o congregaţie a Bisericii noastre Internaţionale (Reformaţi 
Presbiterieni) este şi ea în creştere. Hurvey a găsit uşi deschise şi în alte zone 
şi se confruntă cu aceeaşi problemă a limitărilor personale ca majoritatea 
dintre noi. 

Capela abia fusese începută când am scris despre ea cu cinci ani în 
urmă, însă nu era terminată. Apoi a sosit ziua pentru consacrarea capelei. 
Câteva luni mai târziu ne-a fost dăruită orga Flentrop. Domnul şi doamna 
Flentrop au sosit din Olanda pentru acea zi specială aducând cu ei un cadou: 
pe domnul Jansen, care a cântat în timpul serviciului religios. El este un 
important cântăreţ olandez la orgă (cântă la acest istrument în cadrul bisericii 
din vestul Amsterdamului). Domnul Jansen a susţinut un concert în acea seară 
minunată de octombrie, luminată de lună, în care Jane Stuart Smith a cântat 
din toată inima, cu imensă bucurie, deoarece era înconjurată de minunea 
răspunsului la rugăciunea ei prin acompaniamentul de la orgă. Se rugase de 
mult pentru un asemenea instrument – în special pentru unul ca acesta: o orgă 
de tip baroc, construită manual şi gândită special de marele constructor 
oalndez de orgi pentru micuţa noastră cabană-capelă. A fost un fel de noapte 
fermecată. Am ascultat acordurile minunate ale orgii în timp ce priveam pe 
fereastră la peisajul copleşitor al munţilor Dents du Midi şi la luminile 
scântâietoare ale văii Rhônului de alături, toate fiind învăluite în lumina alb-
gălbuie a lunii; apoi am mers înapoi la cabana Les Mélèzes pentru discuţii şi 
pentru a servi o gustare. 

Acum, capela este plină în fiecare duminică. Toate scaunele sunt 
ocupate, iar pe spaţiul de pe podea care este liber oamenii stau jos pe pernuţe. 
Pe balcoane sunt aşezate bănci (acestea trebuie cărate înapoi la cabanele de 
unde au fost aduse pentru orele de masă), iar oamenii stau chiar şi pe treptele 
de afară ce duc spre Casa Farel.  

Ne întrebăm ce-am putea face cu această îngrămădeală... Serviciile 
religioase, prelegerile, concertele, discuţiile de sâmbăta seară şi chiar şi 
întâlnirile de rugăciune care se ţin duminică noaptea sunt aglomerate în aceste 
zile.  

Orga şi amvonul sunt situate pe o treaptă din faţa zidului care este de 
fapt o mare fereastră prin care se poate admira un peisaj fabulos. Însă pe 
partea dreaptă, cam la o treime din distanţa drumului până în spatele capelei, 
se află un şemineu mare din piatră. Când vine vorba de conversaţii, întâlniri de 
rugăciune, servicii de părtăşie şi unele concerte neoficiale, acest şemineu 
devine „faţa” capelei, iar oamenii se aşează în semicerc, cu faţa către lemnele 
care trosnesc şi luminează căminul cu flacăra lor. 

Am pomenit de treptele dinspre Casa Farel şi trebuie să vă explic pe 
scurt că în cele 7 birouri din camera însorită a acelei case nu încăpeau decât 14 
studenţi, în câte două serii; după cum vă puteţi imagina, spaţiul a devenit 
neîncăpător. Sub capelă exista o fâşie de teren, lungă şi îngustă – îngustă 
deoarece capela este construită pe o pantă abruptă şi se intră în ea direct de la 
nivelul solului, deşi balconul atârnă deasupra acestui spaţiu. Astfel, rămânea 
acea fâşie care se întindea numai pe o parte din lăţimea capelei, dar avea 
aceeaşi lungime cu ea. Ne-am rugat să primim banii pentru a transforma acest 
spaţiu într-o nouă Casă Farel care să aibă toalete şi poate o bucătărie. Domnul 
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a trimis banii aceştia dintr-o moştenire. Verişoara tatălui, Marion Paden, a fost 
misionară în Egipt timp de 45 de ani. În toţi acei ani ea îşi petrecea vacanţele 
de vară în Auliens, un sat situat în josul dealului, la jumătatea drumului dintre 
Huémoz şi Ollon. Pe vremea aceea cabana Bellevue, care este acum sanatoriu, 
era un hotel ca şi casa cea mare şi pătrată din Auliens. Misionarii obişnuiau să 
urce şi să servescă ceaiul la Bellevue. 

Banii acestei verişoare, lăsaţi moştenire Organizaţiei L’Abri, au fost 
folosiţi pentru două lucruri: 

- mai întâi, cu ei am definitivat noua Casă Farel. Aceasta avea destul loc 
pentru 16 birouri dotate cu magnetofoane încadrate în ele. A rămas spaţiu 
pentru o bucătărie şi toalete; oricum, bucătăria a fost transformată recent în 
spaţiu adiţional pentru Casa Farel în care să se mai aducă câteva birouri şi 
magnetofoane. În două serii acolo jos pot studia 50 de persoane; totul se 
desfăşoară în imediata apropiere a capelei; pe lângă asta mai există şi cele 16 
locuri de la Beau Site; ca urmare în prezent avem 66 de locuri, în două serii: 
una de dimineaţă şi alta după-amiază. Recent am fost nevoiţi să introducem o 
nouă regulă: dacă nu există un motiv puternic pentru a face o excepţie, 
studenţii Casei Farel pot rămâne la noi doar trei luni, pentru că sunt prea mulţi 
cei care doresc să vină având în vedere spaţiul pe care-l avem la dispoziţie. 

- în al doilea rând, banii verişoarei Marion ne-au ajutat să cumpărăm un 
teren împrejmuit cu pini – un loc perfect pentru construcţii. În prezent 
pământul este folosit pentru a cultiva fasole, broccoli, mazăre şi porumb, în 
timp ce noi continuăm să ne rugăm pentru a ne sincroniza cu timpul lui 
Dumnezeu şi pentru a şti care-i planul Lui cu privire la utilizarea acelui teren. 
Din nou vă spun, este uşor să ai impresia că ştii care-i pasul următor înainte ca 
acesta şă ţi se dezvăluie pe deplin! 

Am vorbit despre casete şi magnetofoane. 
Într-o zi, cu câţiva ani în urmă, un om de afaceri se urca în avion 

dimineaţa devreme pentru a călători dintr-un oraş al SUA în altul. Citea o 
Scrisoare de Familie a lucrării L’Abrii pe care i-o oferise un văr de-al lui. Pe 
măsură ce citea – aşa ne-a povestit într-o scrisoare de mai târziu – s-a simţit 
puternic îndemnat să ne trimită un magnetofon, fără a avea de fapt nici cea 
mai vagă idee cu privire la ce am putea face noi cu el; s-a gândit că probabil ar 
trebui să trimită împreună cu el şi nişte predici înregistrate. 

Când a sosit magnetofonul Fran a făcut nişte afirmaţii foarte 
„dogmatice”. A zis că niciodată nu va sta în faţa unui microfon, că aceasta ar 
distruge toată spontaneitatea, întrebările nu ar mai curge una după celaltă, iar 
realitatea a ceea ce se întâmplă ar fi distrusă. 

„Lasă-l în cutia lui... nici nu se merită s-o deschidem!” 
Şi aşa a stat în birou timp de şase luni. 
Într-o noapte, John Boice (unul din primii lucrători L’Abri, care acum 

este misionar în America de Sud) asculta succesiunea rapidă a întrebărilor pe 
care le punea un grup de fete de la Colegiul Smith şi răspunsurile care erau 
date. 

„Genial” s-a gândit el, „şi cu o aşa succesiune logică... Ce bine-ar fi 
dacă s-ar putea înregistra...” 

Era o seară de sâmbătă; eu terminasem de spălat vasele şi de pregătit 
îngheţata pentru masa de duminică; John a băgat capul pe uşă de la bucătărie 
şi mi-a zis: 
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„Aţi putea să serviţi nişte ceai celor care discută acum? Am o idee şi-mi 
trebuie ceva care să le distragă puţin atenţia ca s-o pun în practică.” 

Curând am pregătit o tavă cu ceşti, linguriţe, lapte, zahăr, un ceainic 
aburind cu ceai şi un coş plin cu floricele abia făcute. Când le-am servit toate 
acestea am făcut ceva zgomot care a dat naştere la o pălăvrăgeală ce a distras 
atenţia de la discuţie, în timp ce John a ascuns cu succes un microfon în nişte 
ghivece care se găseau în suportul din cupru pentru plante din bibliotecă.  
Când discuţiile, întrebările şi răspunsurile au fost reluate totul se înregistra! 
Rezultatele au fost prezentate de John în ziua următoare, iar fetele, după ce au 
ascultat întrebările şi răspunsurile pentru a doua oară au avut o reacţie de 
încântare. 

„Oh, e minunat! Mi-era aşa teamă să nu uit tot ce mi-a zis, şi vreau ca 
una din prietenele mele să asculte şi ea aceste lucruri... te rog, aş putea 
cumpăra o copie?” 

Aceasta a fost reacţia fiecărei fete. Aşa că prima casetă a fost produsă 
şi folosită imediat. 

Casa Farel începea cu un studiu individual de patru ore ce avea loc în 
fiecare dimineaţă; apoi se citeau foile scrise în cursul acestor ore, se discutau 
astfel de foi în cadrul seminariilor şi aveau loc discuţii personale cu Fran ce 
avea rolul de Preparator Principal. Oricum, pe la sfârşitul primului an şi 
începutul celui de-al doilea Fran a început ceea ce s-a numit „Prânzul Casei 
Farel”. Eu trebuia să servesc prânzul în linişte, iar în timpul celor trei feluri de 
mâncare Fran ţinea prelegeri. Prima serie din astfel de prelegeri s-a numit 
„Climatul intelectual al noilor teologii”. Deoarece aşteptam câţiva studenţi noi 
şi pentru că era imposibil ca aceştia să priceapă prelegerile din mijlocul seriei 
fără a le fi audiat pe cele de la început, cineva a sugerat:  

„Hai să punem magnetofonul pe caloriferul din camera de zi şi să fixăm 
microfonul aproape de locul Dr. Schaeffer... chiar acolo, deasupra cuţitului 
său.” 

Şi aşa a fost înregistrată prima casetă cu prelegeri! Încă mai este 
ascultată, iar în fundal se poate auzi zgomotul furculiţelor şi zornăitul lingurilor 
în căni. 

Pentru că am continuat călătoriile în Anglia iar Fran purta discuţii în 
camerele băieţilor de la Cambridge, Oxford, St. Andrews, Glasgow şi altele, 
diferiţi oameni au făcut rost de propriile lor magnetofoane şi astfel, multe din 
acele discuţii s-au păstrat; unele din ele au avut caracter de unicat, cum a fost 
cazul acelei discuţii în care 20 de atei îl împroşcau pe Fran cu tot felul de 
întrebări înr-o discuţie din cadrul unei seri la Cambridge. Acea casetă încă 
poate fi ascultată. 

Pe măsură ce trecea timpul casetele deveneau din ce în ce mai căutate 
şi erau de mare ajutor în Huémoz; de aceea am început să înregistrăm fiecare 
seară de sâmbătă, plus predicile de duminică şi învăţăturile doctrinare predate 
în cadrul studiilor biblice din apartamentul lui Harro şi Ann din Lausanne. 

Când Casa Farel s-a dezvoltat au avut loc două lucruri: în locul 
„Prânzurilor Casei Farel” a devenit o necesitate să ţinem prelegerile în timpul 
serilor, fără a mai fi deranjaţi de mâncare, astfel încât studenţii să-şi poată lua 
notiţe. Aceste prelegeri sunt păstrate în întregime pe casete care au format o 
bibliotecă de casete a cărei bază a pus-o Richard Ducker. În prezent există 
peste 850 de ore înregistrate, catalogate pe subiecte. Deja de câţiva ani 
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studenţii Casei Farel pot alege împreună cu Dr. Schaeffer ca preparator 
principal care-i sfătuieşte individual, subiectele pe care doresc să le audieze şi 
urmează cursuri de pe casete. Ascultă cu căşti iar birourile sunt echipate 
fiecare în parte cu magnetofoane. În timp ce ne rugăm pentru ajutorul de care 
avem nevoie includem în rugăciunile noastre cererea după specialişti în 
electronică care să poată repara magnetofoanele – o problemă constantă! 
Povestea diferitelor persoane care au fost trimise pentru a repara 
magnetofoanele ar constitui un capitol foarte lung. 

Casetele au fost de asemenea copiate şi trimise acelora care au vrut să 
le asculte în altă parte. La început, Jeremy Jackson, un lucrător care a stat la 
noi cam un an, se ocupa de copierea casetelor. Apoi, când John Sandri s-a 
implicat în lucrare a preluat două mari părţi ale acesteia: administraţia L’Abri şi 
copierea casetelor; de asemenea se ocupă de împachetarea şi trimiterea lor în 
multe colţuri ale lumii. El a întocmit „liste cu casete” pentru ca oamenii să 
poată vedea aria fiecărui subiect şi să poată comanda prelegerile care îi 
interesau. 

Fără a avea parte de reclamă, „lucrarea cu casete” din L’Abri (dacă este 
corect s-o numim aşa) a crescut dincolo de tot ce ne-am fi putut imagina noi. 
Aceste casete sunt ascultate de persoane sau grupuri. Sesiuni de audiere a 
casetelor au loc în cele mai răsfirate zone ale Planetei: Taiwan, Japonia, India, 
Africa de Sud, Franţa, America de Sud, Elveţia, Canada, Noua Zeelandă, 
Australia, Anglia, Scoţia, Irlanda, Germania, Olanda şi în multe alte ţări 
risipite... California, Virginia, Illinois, Pennsylvania, Massachusetts şi altele. Noi 
înşine nici n-am bănuit ce scop ar putea avea toate acestea. Oamenii continuă 
să vină în L’Abri şi să spună: „Oh, am ascultat o casetă în cutare şi cutare 
împrejurare...” – iar noi, de multe ori, nici nu avem cunoştinţă de acel grup. 
Am fi putut noi să planificăm aşa ceva dacă ne-am fi propus? 

Apoi, a sosit ziua în care un om de afaceri din State, Bill Wysor, care s-a 
gândit că venitul lui era de ajuns pentru a trăi şi că i-ar plăcea să-şi dedice 
viaţa lucrării lui Dumnezeu, s-a oferit să facă din casa lui un centru pentru 
casete. A spus că va depozita casetele şi va forma un centru de împrumut în 
casa lui din Virginia, şi că se va ocupa el însuşi de munca plictisitoare a 
împachetării, trimiterii şi reparării casetelor care erau aduse înapoi stricate 
pentru a le introduce din nou în circuit. Nu era o muncă încântătoare, nici 
atrăgătoare în mod normal pentru un om care avusese o întreagă companie ce 
lucra pentru el mai înainte. Acest om este din întâmplare un văr al lui Jane 
Stuart Smith şi l-a auzit pentru prima dată pe Fran când a vorbit la 
înmormântarea tatălui ei. Atunci a început el să se gândească la posibilitatea 
de a aduce la îndeplinire toate acestea. Devenise creştin cu câţiva ani înainte 
de a veni în L’Abri, într-o vară când a închiriat cabana Bourdonette şi a locuit în 
mijlocul comunităţii împreună cu familia sa. 

Despre ce este vorba în aceste casete? Care sunt răspunsurile date? De 
ce a devenit L’Abri cunoscută ca o „Misiune printre intelectuali” (n-a fost o 
etichetă pusă de noi, ci de către revista Time într-unul din articolele sale)? 
Unele dintre răspunsuri la unele dintre întrebări sunt adunate în două cărţi care 
se află în prezent în standurile librăriilor din Anglia şi America, şi vor fi traduse 
curând în alte limbi. „Escape from Reason” şi „The God Who Is There” au fost 
scrise amândouă din pricina unei serii de prelegeri înregistrată (una în Anglia, 
una în America), scrisă la maşină şi încredinţată în mâinile soţului meu pentru 
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a o tranforma într-o carte. Desigur, puteţi trage orice concluzie vreţi, dar noi 
am simţit că a fost o desfăşurare a unei noi părţi din planul Său ca răspuns la 
rugăciunea noastră, pe măsură ce ne-am întors vieţile către posibilitatea că El 
este capabil să ni-l comunice. 

Udo, în partea sa din lucrare, se ocupă cu publicarea şi cu poziţia de 
preparator secundar în cadrul Casei Farel. Sunt pregătite alte prelegeri precum 
şi alte cărţi şi broşuri. Nu doar profesorul Rookmaaker scrie despre artă şi jazz 
(două domenii în care este expert), ci cu aceasta se mai ocupă şi alţi membri şi 
lucrători L’Abri. Nu ştim ce ne stă înainte cu privire la publicaţii, însă deja am 
scos câteva cărţi şi broşuri, iar acum se ocupă cu scrisul nu numai lucrătorii ci 
şi tineri poeţi, scriitori şi artişti plini de creativitate care sunt gata să exprime 
ceea ce ei consideră că va transmite adevărul către generaţia secolului XX. 
Tinerii creştini din L’Abri au de gând să producă un film prin care cred ei că vor 
transmite adevărul care este în creştinism; un actor care se află în L’Abri acum 
plănuieşte porducţia filmului pentru televiziune; un peisagist, un sculptor, un 
fotograf şi un educator sunt entuziasmaţi cu privire la idee. Cu alte cuvinte, un 
întreg potop de creativitate este dezlănţuit, de parcă o stavilă ar fi fost 
îndepărtată şi nu putem decât să ghicim ce se poate întâmpla mai departe. 

Sunt unii care au devenit creştini fără a sări peste pasul credinţei din 
cauza emotivităţii, ci pe baza siguranţei oferită de răpunsurile logice la 
întrebările reale care stau la rădăcina aspectelor de suprafaţă atât de des 
întâlnite. Apoi, făcănd o alegere într-un moment clar din viaţa lor ei s-au supus 
Dumnezeului care este prezent aici. Ei au o dorinţă arzătoare de a răspândi 
adevărul Universului şi existenţa lui Dumnezeu în jurul lor prin intermediul 
propriilor lor talente. 

„Nu-i aşa că aveţi parte de cheltuielile fixe obişnuite, de o ‚administraţie 
centrală’ în America, cu secretare, un administrator plătit şi toate cele 
necesare? Trebuie că aţi pătruns în canalele obişnuite în privinţa acestor 
domenii.” 

Ceea ce este uimitor pentru noi este că nici una din afirmaţiile de mai 
sus nu este adevărată. Încă este o lucrare de „familie”. Karl şi Alida Woodson 
au preluat slujba de a primi şi transmite darurile, precum şi de a răspândi 
buletinele noastre informative după ce mama mea a murit, iar Fran a simţit că 
nu va putea face această treabă de unul singur. Karl predă lecţii de muzică 
instrumentală şi este dirijorul orchestrei dintr-un liceu din Detroit. Alida este 
mama a patru copilaşi. Ei şi-au pus serile şi week-end-urile de o parte pentru a 
se ocupa de lucrarea L’Abri. Simt că fac parte din această lucrare la fel de mult 
pe cât simţeau aceasta când lucrau în Huémoz, în ciuda faptului că nu se pot 
bucura de avantajul de a cunoaşte oamenii care vin şi pleacă. 

Şi comunitatea din Huémoz este pe cale de a se lărgi în această 
toamnă. Pentru noi este răapunsul multor rugăciuni. Ne-am rugat de mult timp 
încoace pentru o şcoală cu nivel de pregătire universitar care ar integra 
învăţătura şi ar prezenta relaţiile dintre un larg număr de subiecţi într-un cadru 
asemănător cu ceea ce cuprinde L’Abri în discuţiile sale, legând filozofia cu 
istoria, arta cu muzica; de asemenea va prezenta relaţiile care există între 
diferite discipline şi creştinism. Nu ne-am rugat neapărat ca o astfel de şcoală 
să existe în mijlocul nostru, dar ne-am pentru existenţa unei asemenea şcoli. 

Peter Farrow, un absolvent din Anglia al Universităţii Keele care a 
predat într-o şcoală internaţională din Elveţia şi a devenit apoi directorul alteia 
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pentru o perioadă de timp, se rugase de asemenea pentru o şcoală care să 
înceapă să pregătească tinerii vorbitori de limbă engleză din Elveţia pentru 
Bacalaureatul Internaţional. Povestea despre cum a făcut Dumnezeu să ne 
cunoaştem, cum a ajuns dintr-o dată casa cea albă şi pătrată din Auliens (15 
minute mai jos de noi) cu cei 3500 m2 de teren să fie de închiriată şi posibil de 
cumpărat; povestea despre cum proprietarul şi-a adus aminte de verişoara 
Marion care o învăţase engleză pe soţia lui în timpul şederii sale la hotel din 
anii 1930... este o poveste emoţionantă şi lungă. Este de ajuns să vă spun că 
apare ca un alt şablon fantastic de fire care au fost ţesute timp de ani întregi. 
Această casă albă va deveni „Şcoala Lumii” în această toamnă, separată din 
punct de vedere al organizării de L’Abri, însă făcând parte din comunitate. Cei 
din L’Abri vor îndruma studenţii către acelaşi tip de seminarii pe care le 
foloseam pentru studenţii şi oaspeţii Casei Farel. Cine poate şti ce ne stă 
înainte în timp ce tineri cu vârste între 12 şi 18 ani au devenit parte a 
comunităţii şi pot numi aceasta ca parte din trecutul lor. 

Sărind de la o schimbare la alta, de la un mare răspuns al rugăciunilor 
la un altul, de la o dezvoltare surprinzătoare la alta vă poate crea o impresie 
greşită. 

Mi se pare că acesta a fost un capitol care mi-a distrus nervii în timp ce 
l-am scris.  

Nu a fost o succesiune emoţionantă de „succese”. Au avut loc 
îmbolnăviri, accidente, depresii, descurajări, frustrări şi oboseală. A fost o 
succesiune de greutăţi care au apărut din faptul că nu aveam suficienţă bani, o 
succesiune de ispite care ne sugerau să renunţăm, să spunem că-i prea mult, 
să spunem că ne-ajunge şi că vrem „o viaţă normală ca a altor oameni”. Au 
existat lucruri care credem că au fost atacuri directe de la Satan pentru a ne 
opri, pentru a ne face să renunţăm. Dacă vreţi să citiţi ce spune Biblia despre a 
„trăi prin credinţă” atunci citiţi Evrei, capitolul 11, şi primele 4 versete din 
capitolul 12. Nu reprezintă o relatare a unor vieţi uşoare şi o serie de „vârfuri”. 
Acolo este cel puţin o diversitate de lucruri pe care să le experimentezi. E 
departe de a fi o viaţă blândă. 

Însă acolo se găseşte realitatea. Se vede certitudinea unui Dumnezeu 
care este prezent. Există posibilitatea de a vedea că Dumnezeu lucrează în 
spaţiu, timp şi istorie şi în timpul bine definit din istorie al fiecăriu om. Există 
certitudinea de a te afla în legătură cu El în loc de a avea parte de o cârjă 
psihologică vagă care să te ajute să-ţi trăieşti viaţa mai departe! 

Vreau să vă mai spun ceva înainte de a termina de povestit ceea ce 
Dumnezeu a făcut în ultimii 13 ani pentru dezvoltarea şi pregătirea unui om în 
propriul Său mod şi pentru dezvoltarea unei lucrări. 

„De unde ştie soţul tău toate acestea?” 
„La ce universităţi s-a pregătit pentru a putea împărtăşi tot ce are de 

oferit?” 
„De unde putem cumpăra cărţile pe care el le-a citit când a pregătit 

toate răspunsurile acestea?” 
„Soţul tău prezintă o nouă teologie care are atâta influenţă...  nici nu-ţi 

dai seama cum schimbă modul de gândire al unei persoane... dar... de unde a 
învăţat toate acestea?” 

Ar fi o scurtătură bună pentru mine să vă spun că „Dumnezeu i-a dat 
tot ce are”, ca să folosesc un limbaj pe înţelesul tuturor.  
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Credem că oamenii care au venit, au venit pentru a căuta ajutorul de 
care ei înşişi aveau nevoie. Oricum, credem că Dumnezeu se poate ocupa de 
două lucruri în acelaşi timp. E o operă de artă dacă înţelegi aşa ceva! În acest 
caz sunt convinsă că El adus oamenii pentru propriul lor bine, însă a adus o 
diversitate de oameni ca un teren de pregătire şi ca un mijloc de amplificare în 
domeniul conversaţilior faţă în faţă pe care Fran le redă în teologia sa de 
astăzi. În loc să studieze volume întregi în turnul său de fildeş, separându-se 
de viaţă şi dezvoltând o teorie în afara gândirii şi problemelor cu care se 
confruntă oamenii, Fran stă de vorbă deja de 13 ani cu bărbaţi şi femei care 
trec prin cele mai grele lupte. A discutat cu existenţialişti, pozitivişti logici, 
hinduşi, budişti, preotestanţi liberali, romano-catolici liberali, evrei reformaţi şi 
evrei atei, musulmani, membri ai unor secte oculte şi oameni provenind dintr-o 
largă varietate de religii şi filozofii, ca şi cu atei de toate tipurile. A stat de 
vorbă cu profesori străluciţi, studenţi eminenţi şi persoane exmatriculate dar 
foarte inteligente. A vorbit cu nonconformişti, hippy, dependenţi de droguri, 
homosexuali şi oameni răvăşiţi din punct de vedere psihologic. A vorbit cu 
africani, indieni, chinezi, coreeni, japonezi, sud-americani, oameni ce locuiesc 
pe diferite insule din mijlocul mărilor, oameni din Australia şi Noua Zeelandă, 
peroane din toate statele europene, precum şi cu oameni din America şi 
Canada. A stat de vorbă cu oameni de multe coloraturi politice. A vorbit cu 
doctori, avocaţi, oameni de ştiinţă, scriitori, ingineri, cercetători în multe 
domenii, filozofi, oameni de afaceri, ziarişti şi actori, oameni faimoşi sau ţărani. 
A discutat cu ambele generaţii! În toate acestea Dumnezeu l-a înzestrat cu o 
educaţie pe care nu o au mulţi. Răspunsurile au fost date nu datorită unor 
studii academice (deşi citeşte constant  volume întregi pentru a ţine pasul) ci 
pe baza acestui bagaj de conversaţii reale. Răspunde întrebărilor autentice prin 
afirmaţii bine gândite care sunt de asemenea răspunsuri autentice. De multe 
ori se emoţionează el însuşi când vine la mine şi-mi spune: 

„Chiar ăsta e răspunsul, Edith; se potriveşte, chiar se potriveşte! Este 
într-adevăr realitatea, şi pentru că este real se potriveşte cu ceea ce deja 
există.” 

Emoţia lui este autentică. La asta mă refer când spun că Dumnezeu i-a 
dat o înţelepciune potrivită pentru a desfăşura această lucrare în aceşti ultimi 
13 ani. 

 
Am terminat povestirea?  
Mai este mult de spus pentru a vă arăta ceea ce a făcut Dumnezeu. O 

familie de şase persoane, din care doi copii bolnavi, se mută într-o cabană 
bătută de vreme dintr-un mic sătuc de munte care nici măcar nu avea o 
cameră de zi... şi se roagă ca Dumnezeu să le trimită oameni cu care să stea 
de vorbă! „Se îngroapă” din punct de vedere al standardelor acestei lumi, şi în 
mod normal n-ar mai trebui să auzim de ei. Dar, pe măsură ce se roagă, 
oamenii încep să vină; în cameră se îngrămădesc până la urmă cincizeci de 
persoane; după ce sunt scoase uşile intră 60 care stau înghesuiţi ca sardelele; 
în capelă sunt acum 150 de oameni la care se adaugă cei care stau în balcoane 
şi pe trepte.  

Dumnezeu a dat la o parte zidurile noastre într-un mod foarte real. Un 
alt mod prin care El a „împins zidurile” pentru a face loc mai multor oameni să 
asculte a fost prin călătoriile în Italia, Anglia şi Olanda, iar apoi, în ultimii trei 
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ani, prin intermediul călătoriilor în America. Deşi ne-am luat angajamente 
pentru conferinţe şi am susţinut unele serii de prelegeri, totuşi mult mai multe 
invitaţii au fost refuzate peste tot în lume. Cele pe care le-am acceptat ne-au 
purtat prin Statele Unite ale Amercii, de la Boston la San Francisco, din 
Chicago în Tennessee, din St. Louis în Seattle.  

Colegii, seminarii, întruniri cu o diversitate de persoane: Harvard, 
Institutul de Teologie din Massachusetts, Wellesley, Stanford, Berkeley, 
Wheaton, Westmont, Covenant... o varietate de locuri şi tipologii au pătruns în 
acel mic spaţiu al conversaţiilor de la gura sobei din Elveţia.  

Luna ianuarie care a trecut, Fran a participat pentru o perioadă de trei 
zile la un dialog cu Episcopul Pike într-un amfiteatru din Chicago într-o noapte 
foarte rece cu viscol. Mai mult de 2500 de oameni se aflau acolo, şi, datorită a 
două posturi de televiziune şi trei canale de radio care i-au cerut lui Fran să 
discute şi să răspundă la întrebări, zidurile camerei de zi din cabana Les 
Mélèzes s-au făcut una cu pământul şi 3 000 000 de oameni au pătruns pentru 
o scurtă perioadă de timp ca să audă conversaţiile din acele trei zile. 

 
Aş vrea să închei citând un israelit care a scris cu mulţi ani în urmă: 
 
„Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăţi robului Tău mărirea Ta şi 

mâna Ta cea puternică; căci care este dumnezeul acela, în cer şi pe pământ, 
care să poată face lucrări ca ale Tale şi să aibă o putere ca a Ta?”  

Deuteronom 3.24) 
 
Şi voi mai cita pe un altul: 
 
„Să învăţaţi pe copiii voştri, şi să le spuneţi: ,Israel a trecut Iordanul 

acesta pe uscat. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, a secat înaintea voastră 
apele Iordanului până ce aţi trecut, după cum făcuse Domnul, Dumnezeul 
vostru, la Marea Roşie, pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut, 
pentru ca toate popoarele pământului să ştie că mâna Domnului este 
puternică, şi să vă temeţi totdeauna de Domnul, Dumnezeul vostru.”  

Iosua 4.22-24 


