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Locul ascuns al procesului

Buna tuturor! Este minunat să fim cu toții astăzi impreuna, chiar și de departe. La mulți 
ani de Ziua Mamei pentru fiecare femeie care se conectează cu noi astăzi! Vă mulțumesc 
pentru diferitele roluri de mamă pe care le jucați în lume. Indiferent dacă aveți sau nu 
copii, știm cu totii modul în care femeile creează viața în jurul lor și impactul lor asupra 
comunității se întinde dincolo de un model stabilit de familie. Deci, suntem recunoscători 
pentru femeile din viața noastră prin care il puten vedea pe Dumnezeu în atât de multe 
moduri.

Deși mi-a plăcut să joc rolul meu mic de a investi în familia lui Dumnezeu ani de zile, ex-
periența mea de maternitate este doar la început. Sunt aproximativ șapte luni de cand în 
mine crește o persoană și pana in prezent a fi parinte pentru mine a insemnat sa ii atrag 
atentia inapoi bebelusului cand în mijlocul nopții se impinge in coastele mele. Nu pot să vă 
spun încă multe despre ce inseamna a fi părinte, dar Il înțeleg pe Dumnezeu ca un părinte 
pentru noi, cand Dumnezeu ne raspunde înapoi atunci când noi ii atragem atentia, dar nu 
sunt sigura că acesta este mesajul spre care ne indreptam…

Locul ascuns al procesului 

Sarcina m-a făcut să mă gândesc mult mai mult la locul ascuns al procesului. Presupun 
pentru că eu sunt literalmente într-un proces de nouă luni și cele mai multe detalii despre 
tot ce se întâmplă sunt total ascunse, si m-a facut sa ma gandesc atat la darul cat si la lup-
ta pe care le avem cand nu putem vedea rezultatele și nu putem simți beneficiile încă.

Când ne gândim la aceasta, observam ca toate lucrurile bune, de durată și dătătoare de 
viață în această lume trebuie să înceapă într-un loc ascuns, în întuneric, și au nevoie de 
timp să crească treptat și să se consolideze și să devină ceva. Fie că este vorba de un copil, 
o idee, o relație, o trăsătură de character, o grădină sau o casă, totul are nevoie de timp 
pentru a se cultiva, pentru a se construi, pentru a creste, pentru a fi dus la bun sfarsit. Și o 
mare parte din acest proces de aprofundare și consolidare nu e facuta pentru a fi expusa.

Există o multime de lucruri distractive și interesante despre aceste procese ascunse.
Ca marea dezvăluire a unei opere de artă care a fost luni întregi în spatele unor usi închise.  
Sau primele îmbrățișări cu un copil pe care l-ai văzut doar pe scanări alb-negru și sincer 
e greu de spus care e un picior, un nas sau un cot.  Sau atunci când urci pe un munte la 
răsăritul soarelui, si mergi o mare parte în întuneric, vederea pe care o ai  odata ajuns in 
varf face sa merite tot procesul parcurs.
Toate acestea suna minunat, nu?

Dar aceasta nu este intreaga poveste a sezonurilor ascunse și a locurilor procesului ascuns.  



Nici măcar cu Isus nu vom sări direct la sfârșit și nu vom ajunge la recompensa fără a trece 
prin unele lucruri dificile. Există, de asemenea multe perturbari și disconfort în locurile as-
cunse și o mulțime de durere în procesul de a deveni. În primele luni de sarcină, prezența 
mică a vieții noi poate face de fapt o mare diferență pentru mama.

Se poate resimiț totul incredibil de obositor, senzatii de greață și să vă doriți să stati întin-
sa sub o pătură timp de săptămâni intregi, moment in care copilul este de mărimea unei 
afine și arată ca un ursulet gummy. Pe măsură ce copilul crește, organele vitale ale mamei 
sunt forțate și stoarse în spații care nu se simt atât de bine. Puteti avea dureri de spate și 
sa aveti o nevoie de somn atât de mare doar pentru a va face rutina normală. Nu vei mai fi 
niciodată la fel fizic când procesul de creștere și aducere a unei noi vieți în lume se va ter-
mina. Te-a schimbat din interior spre exterior. Ceea ce se întâmplă în locul ascuns nu este 
fără costuri și durere, chiar si în privilegiul și bucuria de a ajunge parinte.

Mă întreb dacă ați trecut vreodată intr-un anumit sezon, printr-un proces ascuns, care sa 
fie dur, dureros, și a luat o mulțime de la tine?  Mă întreb dacă ești într-unul acum? 

Partea ascunsa a pandemiei

 În ultimul an, cu toții am experimentat în mod inevitabil diferite niveluri de procese as-
cunse pentru ca lumea a fost în schimbare și reordonare. Chiar dacă, în unele cazuri, toate 
întreruperile în viața noastră poate au adus, de asemenea, la a da un nou sens vieții noas-
tre și ne-a făcut să reevaluam prioritățile noastre.

 Într-un fel, multe aspecte ale vieții noastre normale au fost ascunse. Fie că sunt fețele 
noastre fizic ascunse în spatele unei măști, sau nu putem vedea pe cineva în persoană 
timp de luni de zile din cauza regulilor de blocare, am fost cu toții încurajați într-un fel să 
pasim înapoi și să rămânem ascunsi de lumea exterioară.

Unii dintre noi și-au găsit viața în locurile de încetinire, retragere, nefiind atât de ocupați. 
Altii poate au găsit acest proces ascuns de a fi acasă mai mult și a stat față în față cu ei 
înșisi departe de distragerile noastre de obicei. Mulți dintre noi, încă ne confruntăm cu 
durerea și perturbarea procesului de schimbare, și încă asteptam sa vedem cum ar putea 
aduce bunătate și viață in final.

• Dacă esti un lucrător din prima linie s-ar putea sa te simți ascuns și nevăzut de către 
cei din societatea mai largă, care nu au experimentat efectele pandemiei asa cum 
ai facut-o tu. În unele privințe, cel mai rău din Covid trebuie protejat și ascuns. Dar 
dumneavoastră care lucrați în sectorul sănătății, case de îngrijire, servicii sociale sau 
școli, vă confruntați cu o realitate intensă care s-ar putea simți ascunsa de publicul larg

• Dacă ai pierdut pe cineva în acest an, durerea s-ar putea simți ca o pătură grea si rece 
care te-a ascuns de restul lumii și procesul de doliu este foarte dureros in acest mo-
ment.

• Dacă esti în căutarea unui loc de muncă și în imposibilitatea de a găsi un loc de muncă, 
poti simți ca abilitățil, talentele și energia ta nu sunt văzute, folosite sau apreciate, și ast-
fel potențialul tau se simte ascuns.

• Dacă esti un părinte care iese din cea mai recentă faza de școlarizare acasă, identitatea 
ta și sentimentul de sine poate fi îngropat și ascuns sub actul de jonglerie nebuna pe 
care l-ai așteptat să fie de luni de zile.

• Dacă esti vulnerabil in ceea ce priveste sănătatea-înțelepciunea și ai fost nevoit sa te 
protejezi in cea mai mare parte a anului, s-ar putea sa te simti complet ascuns, departe 
de toată lumea și incerci sa iti imaginezi un sfarsit al izolarii tale.

• În cazul în care sănătatea mintală și bunăstarea ta au fost intr-o bătalie reală în acest 



sezon, ca si pentru multi altii, atât de mult incat acea durere și lupta nu sunt la fel de 
vizibile ca si un picior rupt, o vânătaie sau o tăietură. Luptele tale interne s-ar putea 
simți ascunse altora, dar ești dureros de conștient de ele, în fiecare zi, ca o lovitură în 
coaste în mijlocul nopții.

Mă întreb unde simți disconfortul și perturbarea locului ascuns in acest moment? Gan-
deste-te pentru un moment care ar putea fi procesul nevăzut prin care treci in acest mo-
ment ... 

Întreruperea invitatiei de încarnare

 Atunci când întreruperea și disconfortul sarcinii mă trezesc in timpul noptii, mă gândesc 
la modul în care adolescenta Maria, mama lui Isus, trebuie să fii simtit  încarnarea. Procesul 
de a-L purta pe Isus în corpul ei nu se poate sa fi fost numai bucurie si fara nici o durere, 
confuzie sau îndoială. Pun pariu că s-a simțit bolnavă, speriată și dezorientată uneori, pre-
cum și plină de speranță pentru ceea ce Dumnezeu ar putea face în locul ascuns al proce-
sului ei.

În credința creștină, sărbătorim acțiunile radicale ale unui Dumnezeu iubitor, care a ven-
it pe pământ ca unul dintre noi pentru ca umanitatea sa se reconecteze cu El însuși. 
Împărtășim cât de bune sunt veștile, că Dumnezeu s-a făcut cunoscut în Isus, astfel încât 
să-L putem cunoaște cu adevărat pe El și să găsim viața. Ne place să citam modul în care 
Dumnezeu “a devenit carne și sânge și s-a mutat în vecinătate” și cât de uimitor este să 
știm ca “Dumnezeu-e-cu-noi”. Și, desigur, toate acestea sunt vești adevărate și bune.  Dar 
aceasta nu e toată povestea a ceea ce se întâmplă când Dumnezeu se apropie și intra în 
viețile noastre.

Când Dumnezeu a devenit carne și sânge, Maria a trebuit, de asemenea, să-și dea carnea 
și sângele pentru a face o casă pentru Dumnezeu. Deși Maria a fost invitată, nu forțată, să 
îmbrățișeze viața lui Dumnezeu în ea, “da-ul” ei a avut un pret. Creșterea lui Isus a cerut 
timp, efort și a perturbat tot ceea ce această adolescentă și logodnicul ei au planificat pen-
tru viața lor. 

 Îmbrățișând prezența lui Dumnezeu, pentru Maria a însemnat bârfă la nivel de oraș de-
spre burtica ei, schimbarea și grabirea datei căsătoriei. Imbrățișând prezența lui Dumn-
ezeu a însemnat nopți nedormite și vergeturi. Cu nici o posibilitate de a merge la doctor 
pentru a-si face control și ecografii pentru a vedea copilul.  Procesul ascuns al Mariei a 
fost mai ascuns decât orice mama gravidă ar putea experimenta astăzi. Ea literalmente a 
trebuit să aibă încredere ca prin ceea ce e în interiorul ei, Dumnezeu isi va implini scopurile 
Sale dătătoare de viață.

 Expresia “încredere în proces” poartă mult mai multă greutate atunci când te gândești la 
acesta în contextul în care Maria are încredere că Mesia va reuși, chiar dacă ea putea vedea 
atât de puțin din ceea ce avea sa se întâmpla. Ce discipol inspirat!

 În ciuda faptului ca Maria primeste o atenție deosebită în Biblie și in biserica, adevărul este 
ca în unele moduri noi toți putem avea experiențele Mariei în viața noastră.

La fel ca Maria, Dumnezeu vrea să se mute în viețile noastre și să fie purtat de noi. Dumn-
ezeu ne invită sa spunem “Da” invitației Sale. Dumnezeu ne-a creat să fim acasă în Dumn-
ezeu și El să facă o casă impreuna cu noi. Și astfel pentru fiecare dintre noi acum, invitația 
Lui este “vrei să îmbrățișezi viața pe care ți-o ofer? Mă lași să-mi fac o casă în tine și să-ți 
aduc o viață nouă?”

Ca Maria, spunând un “Da” pentru viața lui Dumnezeu în viețile noastre este un pret pen-



tru fiecare dintre noi. A îmbrățișa viața lui Dumnezeu în noi înseamnă, de asemenea, să 
renunțăm la versiunile mai mici ale vieții, la încercarea din răsputeri de a crește singuri. De 
exemplu, Maria a trebuit să schimbe ceea ce si-a imaginat ca e căsătoria ei si tot ce a cre-
zut că e întreaga sa viață cand L-a acceptat pe Isus.  

Procesul ascuns al lui Dumnezeu în noi este o veste bună, un dar, un miracol ... dar, de 
asemenea, perturbă totul în viața noastră și poate modifica cu totul planurile noastre. Căci 
prezenta lui Dumnezeu în viețile noastre aduce, de asemenea, odata cu ea rearanjarea 
mobilierului. Prin Duhul Său Sfânt, El va pune la treabă dărâmarea zidurilor, vindecarea 
biților rupți, tăierea grădinii, și transformarea inimilor noastre într-un loc bun unde El să se 
simta acasă.

Ascuns in Hristos

Acest proces îmi amintește de Coloseni capitolul 3, când Pavel descrie ce inseamna să îm-
brățișezi o viață nouă în Dumnezeu: 

1 Daca deci ati fost inviati impreuna cu Cristos, cautati lucrurile de sus, unde Cristos sta la 
dreapta lui Dumnezeu! 2 Ganditi-va la lucrurile de sus, nu la cele de pe pamant, 3 pentru 
ca voi ati murit, iar viata voastra este ascunsa cu Cristos in Dumnezeu. 4 Cand Cristos-viata 
voastra- Se va arata, atunci si voi va veti arata impreuna cu El in slava. Coloseni 3:1-4 NIVUK

Acesta este modul în care traducerea mesajului din Biblie pune versetele 3 și 4:
 Coloseni 3:3-4 
Viata ta veche a murit. Viata ta noua, care de fapt e viata ta reala, chiar daca e invizibila 
spectatorilor, e o viata cu Isus in Dumnezeu. El este viata ta. Cand Isus (viata ta reala, nu 
uita), o sa apara in lumea aceasta, si tu o sa iti faci aparitia, gloriosul tu. Intre timp fi multu-
mit in obscuritate, precum Isus.

 Ce provocare. Ce act de credință e să crezi că, deși ceea ce Pavel numește “viața noastră 
reală” nu e vazuta de către alte persoane, nu e sărbătorita pe retelele de socializare, nu e 
promovata la locul de muncă, sau apreciata acasa, cu toate acestea este viața adevărată în 
Hristos.

Fiind un adept al lui Isus știm cu totii că nu ne pune în mulțimea majoritatii în Marea Brit-
anie. Uneori putem simți ca e foarte costisitor să spunem că îl urmăm pe Isus și ne simțim 
ca niste ciudati. Uneori, faptele noastre de credință pot fi total ignorate sau înțelese greșit 
și ne putem simți descurajați și un pic singuri în călătorie. Isus într-adevăr merită? Este El 
într-adevăr la locul de muncă, chiar și atunci când El se simte ascuns în mare parte din 
locul nostru de muncă sau de grup de prieteni sau societate chiar acum?  Suntem într-un 
proces bun de a găsi o viață nouă în Hristos, chiar dacă nu se simte atat de mare, plin de 
farmec și evident?  

Când Pavel scrie bisericii din Coloseni, scopul său mare este de a se asigura că ei știu cine 
este Isus cu adevarat. Nu trebuie să se mulțumească cu un Dumnezeu mai mic, cu o 
învățătură alternativă, cu un mod diferit de a călători. Intenția lui Pavel este de a-L arata 
până si bisericiilor tinere pe Hristos ca Dumnezeu, care lucreaza în toate lucrurile și care 
într-adevăr ține toate lucrurile împreună, chiar și cele nevăzute.

Ceea ce scrie Pavel ne amintește de procesul ascuns.
Putem continua, să avem încredere.  Și în timp ce suntem în acest loc ascuns al credinței, 
Pavel ne amintește că putem “... să fim mulțumitori cu obscuritate, ca Hristos.”  

Isus s-a umilit

Dumnezeu însuși, creatorul cerurilor și al pământului, nu era prea mare, prea mândru și 



prea deștept pentru a se umili și a intra în procesul de a fi om pe acest pământ. Și nu orice 
om bătrân, ci un copil, începând de la zero cu o mamă adolescentă și un tată adoptat. 
Dumnezeu a fost literalmente ascuns și crescut și extrem de dependent de mama lui.
 
Aceasta este schimbarea jocului pentru noi. Dumnezeu a îmbrățișat experiența noastră 
umană deplină de viață, astfel încât să putem îmbrățișa, de asemenea, experiența deplină 
a vieții lui Dumnezeu. Ajungem să fim ascunși în Hristos, așa Hristos precum El a fost as-
cuns în noi.

Povestea ascunsă pe care ai putea să o trăiești chiar acum nu e a doua cea mai bună. 
Sunteți invitați să aveți încredere în Isus și să aveți încredere în procesul acestei povești cu 
El, mergând pe jos cu cel care a fost și el acolo. 

Deci, frumusețea procesului ascuns e ca in fiecare loc in lumea aceasta Isus este cu noi.
 Nu există nici o parte din viața ta, care sa fie prea ascunsa pentru Dumnezeu si in care El 
sa nu isi poata face o casă.  
Nu există nici un proces prea lung, prea profund si dureros in care Dumnezeu să nu fie 
implicat în, aducând speranță, vindecare și perseverență.  
Nu există nici o cale pe care sa mergei, care sa fie ignorata si neinteleasa si Isus sa nu vrea 
să meargă cu tine și să te intareasca pentru călătorie.
 Nu există nici un context care pare atât de ascuns incat Isus sa nu iti poate dezvălui 
adevarata viata, chiar și atunci când nimeni altcineva nu poate vedea.

Acestea sunt vești bune. Aceasta este o veste bună pentru noi toți. In experiențele noastre 
ascunse, Dumnezeu este un Dumnezeu al procesului care vede viața unde noi nu o putem 
vedea încă.

Mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru exemplul Mariei

Așa că de Ziua Mamei, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru exemplul Mariei.  Ea ne arată 
prin povestea ei de maternitate, că este posibil pentru noi toți să traim viața lui Hristos și să 
avem încredere ca Dumnezeu este la locul de muncă în noi, chiar și atunci când nu putem 
vedea procesul.  Slavă Domnului pentru mamele care îi calcă pe urme și se implică în pro-
cesul credincios de a fi părinți și de a aduce lucruri mici la viață cu mult curaj.  Slavă Dom-
nului pentru marea lui dragoste pentru noi, că El a devenit ca noi, astfel încât în El sa avem 
viață.  Și ce dar să ne amintim ca Dumnezeu ne îngrijește pe fiecare dintre noi, ne poartă 
pe fiecare în grija și dragostea Lui și ne transforma în copiii care suntem meniti să fim.

Rugăciunea mea pentru noi toți astăzi este să avem speranță proaspătă și credință pentru 
locurile noastre ascunse și perioada de proces. Mai ales în acest sezon în care procesul s-a 
simțit mai mult și mai obositor pentru întreaga țară. 
Mă rog sa nu ne grăbim pentru a obține rezultatele sau sa sărim la sfârșitul poveștii și sa 
facem o scurtatura ci in asteptarea noastra sa avem parte de plinatatea harului lui Dumn-
ezeu. 
Și mă rog să fim încurajați de povestea Mariei, să putem duce cu toții viața lui Isus, și să 
aducem lumii viața adevărată pe care Dumnezeu ne-o dă. Haideti să ne rugam împreună 
și, ca Maria, avem posibilitatea de a spune “da” invitației lui Dumnezeu, să ne umple cu 
prezența Sa și viața Lui și să-l invitam în locurile noastre ascunse ... (rugăciune)


